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Un pensament molt especial per la Mar. 

Juntes vam compartir moments únics 
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INTRODUCCIÓ
En les orientacions i l’organització del currículum 

d’educació primària podem llegir que: 

«Una de les fi nalitats bàsiques d’aquesta etapa educa-

tiva, és proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges 

instrumentals per desenvolupar les capacitats de socia-

bilitat, de relació i de descoberta dins d’un àmbit físic i 

afectiu, adequat a les seves característiques i a les seves 

experiències prèvies. 

Conjuntament amb la fi nalitat esmentada, l’escola ha 

de proporcionar els elements que li són propis per desen-

volupar les capacitats motrius i cognoscitives, les quals 

estretament lligades amb les afectives, han de facilitar 

que els nens i les nenes progressin en els aprenentatges 

procedimentals, conceptuals i actitudinals segons la seva 

diversitat, en els seus diferents punts de partida i els dife-

rents ritmes d’aprenentatge que cadascun té i que varien 

al llarg del seu període d’escolarització.   

Qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge, ha de 

passar per aconseguir una millora en la comunicació, mit-

jançant la construcció d’una imatge positiva de si mateix, 

i alhora potenciar la sensibilitat, els comportaments cívics 

i ètics indispensables per a la bona convivència desitjada i 

desitjable en el nostre país»
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Amb tot això, en l’educació especial on l’auto concepte, la 

comunicació, el treball en grup i el treball dels hàbits són 

entre altres aspectes, bàsics pel bon desenvolupament 

de la persona, aquests factors, sovint es veuen afectats 

en els nens i nenes amb necessitats educatives especials 

(NEE), especialment amb els nens i les nenes que pre-

senten Trastorn Generalitzat del desenvolupament, per 

aquest motiu el treball d’expressió corporal i psicomotri-

citat, ajuda a desenvolupar de manera més globalitzada 

tots aquests àmbits, que sovint són difícils de treballar. 

Un bon treball corporal, ajudarà a obtenir un millor desen-

volupament integral dels alumnes. 

Tot plantejament educatiu relacionat amb el coneixe-

ment del cos, el moviment i la seva capacitat expressiva i 

comunicativa, no ha de perdre de vista que l’objectiu pri-

mordial és, ajudar al nen o nena, a tenir un desenvolupa-

ment el màxim harmònic possible. Per tant, ha d’ajudar-

lo a formar-se com una persona en tota la seva integritat, 

responent a les necessitats i interessos que té en cada 

moment. Ha de compensar les faltes que sofreix en el 

seu desenvolupament, el que no és altra cosa que incidir 

precisament on més ho necessita. Aquest plantejament 

educatiu possibilita: 

•  Afavorir la construcció de l’esquema corporal. El  des-

cobriment del propi cos i la formació de la pròpia   iden-

titat. 

•  Respectar, valorar i potenciar el contacte corporal com a 

mitjà per conèixer l’espai i els companys.

•  Respectar, valorar i enriquir el llenguatge corporal com 

un medi d’expressió i comunicació.

•  Potenciar la salut física i psíquica. 

•  Accedir a un marc segur: Clima acollidor on es sent res-

pectat, valorat, escoltat i  reconegut. 

• Respectar valorar i potenciar la diversitat: 

•  Integrar allò que passa a l’escola als altres àmbits de la 

seva vida. 

•  Respectar, valorar i potenciar l’autonomia, la compe-

tència i la creativitat del nen. 

•  Desenvolupar el pensament divergent sense oblidar el 

convergent que també és necessari. 

•  Possibilitar la manipulació, exploració, tanteig, associa-

ció, en defi nitiva, descobrir i  buscar solucions als con-

fl ictes que es plantegen o que l’entorn pot presentar-li. 

• Partir de, proporcionar curiositat i interès al nen o nena. 

• Partir de les necessitats pròpies dels nens i nenes.

•  Desenvolupar el gust per les arts. 

Per això, és important que en els centres d’Educació Es-

pecial, on les NEE dels i les alumnes difi culten els apre-

nentatges de manera normalitzada, usem totes les ei-

nes necessàries per desenvolupar un currículum educatiu 

més globalitzat i atractiu, que  estimuli els interessos 

dels nens i nenes. El treball d’expressió corporal en un 

marc segur, ens permet treballar aspectes que en una 

altra situació (aula), no es poden realitzar degut a les ca-

racterístiques dels alumnes i incidir en les diferents àrees 

com llengua, matemàtiques, coneixement del medi, edu-

cació artística (música, treball plàstic, ...), educació física, 

de manera globalitzada, lúdica i molt activa. 

Treballar amb el propi cos amb limitacions o sense, per-

met apropar-nos a una realitat del món que potencia 

entre moltes altres coses, l’autoestima, la relació amb la 

resta de companys i l’obertura de la ment per tant, ajuda 

a un millor aprenentatge en la resta d’àrees treballades, 

una millor relació (comunicació, afectivitat, obertura 

social, ...) i un millor desenvolupament integral dins de 

l’escola. 

Els nens i nenes amb trastorn generalitzat del desenvolu-

pament, presenten una difi cultat important de comuni-

cació que, sol implicar una difi cultat específi ca en la com-

prensió i l’ús del llenguatge conversacional, l’entonació, 

la gestualitat, l’expressió facial, i altres manifestacions 

corporals. Aquests nens i nenes presenten diferents di-

fi cultats de relació com poden ser una baixa empatia 

social o un rebuig al contacte corporal normal. Altres as-

pectes manifestos són: conductes ritualistes, resistència 

als canvis, conductes obsessives i sovint, desafi adores 

o greus discapacitats d’aprenentatge. Cal tenir present 

que, aquests nens i nenes, presenten un greu sofriment 

emocional que provoca un malestar important i perma-

nent. 

El cos i el moviment, 

són el vehicle d’una ex-

pressió i comunicació 

preverbal simbòlica. El 

simbolisme i l’ús del cos, són fonaments que ajuden a 

una millora en la comunicació i en la relació social de les 

persones. El cos en el seu moviment integra ritme, espai, 

energia, ... El treball corporal pot ajudar a millorar entre 

d’altres, la difi cultat que suposa aconseguir per aquests 

nens i nenes aspectes com són els límits corporals, la 

identitat personal o l’equilibri emocional. Existeixen 

molts treballs d’investigació on veiem que el llenguatge 

corporal, és el que ens facilita de manera evident una via 

adequada per una bona comunicació. 

En aquest treball, es vol exposar l’experiència d'un Cen-

tre Públic d’Educació Especial on el treball corporal ad-

quireix un nivell d’importància prou rellevant i efectiu a 

tots nivells (expressió corporal, educació física, piscina, 

hioteràpia, ...). És una evidència clara de la importància 

del llenguatge corporal i els benefi cis que això comporta 

en el procés d’aprenentatge. 

INTRODUCCIÓ

«El cos i el moviment, 
són el vehicle d’una 

expressió i comunicació 
preverbal simbòlica»
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1.INTRODUCCIÓ

A. CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL A. CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

Els centres d’educació especial, han ocupat històricament 

un paper rellevant en l’educació dels alumnes amb  pro-

blemes greus del desenvolupament, han contribuït a mi-

llorar el coneixement d’aquests i a dissenyar mètodes i 

sistemes més adequats a les seves demandes educatives 

específi ques. 

El programa d’integració, començat en els anys 90, ha 

suposat un canvi important en la manera d’entendre i de 

portar a la pràctica l’atenció educativa dels alumnes amb 

necessitats educatives especials. El desenvolupament 

d’aquest programa, no només ha implicat canvis en l’escola 

ordinària, també en els centres específi cs d’educació es-

pecial. Aquest centres, han hagut d’escolaritzar alumnes 

més greument afectats, el que ha signifi cat un esforç dels 

equips docents i dels diferents professionals per adequar 

el currículum i l’organització interna dels centres.

Amb la promulgació de la LOGSE (1990), es va engegar 

una reforma educativa que tenia per objectiu, millorar la 

BASES TEÒRIQUES
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qualitat de l’ensenyament, sota el principi, el respecte i 

l’atenció a la diversitat. Per això, la normativa de la LOGSE 

va contemplar i desenvolupar l’existència de centres es-

colars, ordinaris i específi cs, que tinguessin l’objectiu de 

fer realitat el principi d’integració escolar, promovent al 

màxim la qualitat de vida i el benestar de l’alumnat. 

En relació a aquesta doble tipologia de centres, les pro-

postes i decisions d’escolarització, s’han de fer tenint en 

compte com a base, un procés d’avaluació psicopedagògic 

rigorós i participatiu, en el que es tinguin presents tant 

les característiques i les necessitats dels alumnes com 

les dels contextos educatius, familiars i socials en què es 

troben. 

L’aparició del reial decret 334/1985 de l’ordenació 

d’educació especial, va suposar un avanç qualitatiu en 

la concepció de l’educació especial ja que, deixava de ser 

una modalitat d’ensenyament separada de la resta del 

sistema educatiu, i es convertia en obligatòria i gratuïta, 

dins els nivells establerts en el sistema educatiu general. 

Les línies bàsiques d’actualització havien de ser: dotar de 

serveis a l’escola per facilitar la integració, crear centres 

específi cs d’educació especial per als i les alumnes que ho 

requereixen, i aconseguir la coordinació entre els contex-

tos ordinaris i els específi cs. 

Actualment amb els canvis de lleis els centres d’educació, 

estan en un moment de possibles modifi cacions. S’han 

creat les unitats de suport a l’educació especial (USE). 

«Aquestes, són unitats de recursos per facilitar que 

l’alumnat amb manca d’autonomia per causa de discapa-

citats motrius, discapacitats intel·lectuals severes o tras-

torns greus del desenvolupament i la conducta, suscep-

tibles de ser escolaritzats en centres específi cs, puguin 

participar en entorns escolars ordinaris. 

Els professionals assignats a aquestes unitats, han de 

prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el profes-

sorat del grup ordinari, de materials específi cs o adap-

tats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les 

activitats generals del grup, la concreció d’estratègies 

per possibilitar la seva participació a l’aula ordinària i 

l’acompanyament quan calgui, d’aquests alumnes en les 

activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés edu-

catiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats 

específi ques, individuals o en grup reduït, quan els alum-

nes ho requereixin.

Els alumnes amb necessitats educatives especials han de 

formar part d’un grup ordinari. 

En la presa de decisions referides a l’alumnat amb neces-

sitats educatives especials, han de participar els tutors i 

el professorat especialista, mitjançant els equips docents 

i la comissió d’atenció a la diversitat. 

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a 

marc curricular de referència amb caràcter general, el ma-

teix que s’estipula pel conjunt de l’alumnat, refl ectit en 

el projecte educatiu. Les adaptacions que es facin per a 

cada alumne, es determinaran en el seu pla individuali-

tzat. Serà l’equip docent, qui establirà els criteris treba-

llant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a 

la diversitat. 

El mestre o la mestra de la USEE, ha de col·laborar amb 

el tutor/a del grup ordinari, en la tutoria individual dels 

alumnes que atén i, en el seguiment del seu procés 

d’aprenentatge, aportant a la comissió d’avaluació, tota 

la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles 

àrees en què tingui una intervenció directa, aportant 

elements per a la valoració dels aprenentatges i, el seu 

procés de maduresa. Així mateix, tot el professorat que 

imparteixi docència a l’alumne/a, ha d’aportar les valora-

cions corresponents. 

Correspon a l’equip directiu del centre, la dinamització de 

la comunitat educativa per avançar en l’educació inclusiva 

de tot l’alumnat.

A efectes d’aquestes instruccions, es consideren unitats 

de suport a l’educació especial, les unitats defi nides com 

d’educació especial en l’article 7.5 del Decret 299/1997, 

de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials», (Departament 

d’Ensenyament, instruccions d’inici de curs 2008-09). 

Els centres d’educació especial, han de prioritzar el des-

envolupament de l’autonomia personal dels alumnes i 

l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball que 

afavoreixin la seva participació en entorns i activitats or-

dinàries. 

Els projectes i les programacions d’aquests centres, han 

de prioritzar el desenvolupament de la comunicació, 

d’hàbits d’autonomia personal, de competències en re-

lacions interpersonals i socials i, l’adquisició d’habilitats 

que afavoreixin la seva participació en entorns escolars 

ordinaris, la incorporació a entorns laborals i la transició 

a la vida adulta. 

Els centres d’educació especial han de concretar les adap-

tacions del currículum, tenint en compte les necessitats 

educatives del seu alumnat i l’assoliment de les compe-

tències bàsiques». (Departament d’Ensenyament, ins-

truccions d’inici de curs 2008-09). 

2. REFERENTS NORMATIUS DEL CENTRE 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Al nostre país, els referents normatius d’educació espe-

cial en general i per als centres d’educació especial en par-

ticular són: 

• Llei general de l’educació (MEC, 1970 art 49)

bases teòriques
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•  La Llei d’integració social dels minusvàlids 13/1982          

(LISMI).

•  El Reial decret 334/1985 d’ordenació de l’Educació Es-

pecial.

•  Llei Orgànica 1/1990 d’ordenació general del sistema 

educatiu (LOGSE).

• MEC, llibre blanc (1989)

•  El Reial decret 696/1995 d’ordenació de l’educació dels 

alumnes amb necessitats educatives especials. 

•  Refl exions del MEC (1994) document « L’educació espe-

cial en el marc de la LOGSE 1996.

Síntesis legislativa en les últimes dècades: 

•  1970 Llei general d’ensenyament i fi nançament de la re-

forma educativa. 

• 1975 Creació de d’Institut Nacional d’Educació Especial. 

• 1978 Pla nacional de l’educació especial. 

• 1982 Llei d’integració social dels minusvàlids.

• 1985 Reial decret d’ordenació de l’educació especial 

• Llei orgànica 8/1985, reguladora del Dret a l’Educació.

•  1990 Llei orgànica d’ordenació general del sistema edu-

catiu LOGSE

•  1990 Llei orgànica de la participació, l’avaluació i el go-

vern dels centres docents. 

•  1995 Reial decret d’ordenació de l’ensenyament dels 

alumnes amb necessitats educatives especials. 

•  Decret 299/1997 sobre l’atenció educativa a l’alumnat 

amb NEE (DOGC 28/11/97)

•  2003 Llei orgànica de la qualitat de  l’ensenyament 

(LOCE)   

• Llei orgànica d’educació, BOE de 4 de maig de 2006

3. ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL

Cal escolaritzar en els centres d’educació especial, els 

alumnes amb necessitats educatives especials associa-

des a retard mental sever i profund, a pluridefi cients i a 

trastorns de la personalitat vinculats a psicosi o autisme. 

En qualsevol cas, les propostes i les decisions d’aquests 

alumnes han de basar-se en l’avaluació psicopedagògica 

duta a terme pels Equips d’Orientació Educativa i Psico-

pedagògica, i en l’opinió de les famílies. 

L’equip educatiu del centre d’educació especial, ha d’estar 

compost d’acord amb les necessitats que en cada cas es de-

terminin; per mestres especialistes en pedagogia terapèu-

tica, en audició i llenguatge, en educació física i en música, 

així com per professors i professores tècnics en formació 

professional, i el professor o professora de l’especialitat de 

psicopedagogia. Així mateix, els fi sioterapeutes, ajudants 

tècnic educatius i altres professionals que prestin atenció 

directa als alumnes, han de col·laborar amb l’equip edu-

catiu en els 

p r o c e s s o s 

d’elaboració, 

d ’ap l i cac ió 

i de revisió 

del projecte 

educatiu i en el projecte curricular del centre. Cal que els 

centres d’educació especial, siguin atesos i assessorats de 

forma continuada per l’Equip d’orientació de la zona on es 

trobin. 

Els centres d’educació especial, es conceben com a con-

textos educatius i de desenvolupament, dissenyats amb 

la fi nalitat de crear els espais i les condicions psicopeda-

gògiques adequades, per promoure al màxim la quali-

tat de vida i el benestar físic, psíquic i social de les i els 

alumnes escolaritzats, i per facilitar d’aquesta manera la 

seva inserció en la vida adulta i laboral. Les necessitats 

educatives de l’alumnat escolaritzat en aquests centres, 

així com les vinculades a la seva salut i benestar personal, 

resulten en molts casos de tal complexitat i variabilitat 

que, fan imprescindible adoptar una organització de currí-

culum, així com dels mitjans humans i materials per des-

envolupar-lo. Aquesta organització del currículum, ha de 

ser molt fl exible i necessariament diferent de l’establerta 

amb caràcter general als centres ordinaris. No obstant 

això, no ha de descartar-se que, per alguns alumnes dels 

centres d’educació especial, pot ser adequat tenir com a 

referents els currículums ofi cials de les distintes etapes 

de l’educació obligatòria, prèviament adaptats i diversi-

fi cats. 

4. PROJECTE EDUCATIU

És el document, que recull les decisions assumides per 

tota la comunitat escolar respecte als aspectes educa-

tius bàsics, i als principis generals conforme als quals, cal 

orientar l’organització i la gestió del centre. 

La proposta del projecte educatiu de centre, és elaborada 

per l’equip directiu, d’acord amb els criteris establerts pel 

consell escolar i, les propostes realitzades pel claustre. La 

seva aprovació i avaluació correspon al consell escolar. 

El projecte educatiu del centre específi c, és l’instrument 

fonamental d’organització d’aquest tipus de centre do-

cent, que li confereix coherència organitzativa i funcional 

amb els alumnes que hi assisteixen. 

Aquest projecte, és propi i exclusiu del centre, perquè 

constitueix els seus senyals d’identitat. Planifi ca solu-

cions a la problemàtica específi ca de l’educació especial, 

perquè té en compte la ubicació del centre específi c, tal 

com reclama el principi de sectorització i, els seus criteris 

d’aplicació geogràfi ca, de població i de necessitats. 

Els C.E.E., es conceben com a 
contextos educatius i de 

desenvolupament per promoure 
al màxim la qualitat de vida dels 

alumnes escolaritzats.



12

5. PROJECTE CURRICULAR

És aquell document que designa, la unió integrada i co-

herent del conjunt dels projectes d’etapa d’un centre. Per 

tant, no suposa, la confi guració d’un document específi c a 

partir dels projectes d’etapa. Si al centre només hi ha una 

etapa, coincideixen projecte curricular d’etapa i de centre. 

És el document, que materialitza el procés de presa de 

decisions, pel qual el professorat d’una etapa, estableix a 

partir de l’anàlisi del context del centre, acords sobre les 

estratègies d’intervenció didàctica que cal utilitzar, a fi  

d’assegurar la coherència de la seva pràctica docent. 

En el projecte curricular d’etapa, es concreten i contex-

tualitzen les prescripcions de l’administració, tenint en 

compte les peculiaritats de cada centre. Suposa un segon 

nivell de concreció curricular. 

El projecte curricular d’un centre d’educació especial, fa 

referència al conjunt ordenat de decisions que, concreta 

les possibilitats d’intervenció didàctica, corresponent a 

l’etapa o etapes educatives que s’imparteixen al centre 

específi c. 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE EDUCATIU 
I DEL PROJECTE CURRICULAR D’UN CENTRE PÚ-
BLIC D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

A. CONTEXT 

El centre públic d’educació especial, està ubicat una po-

blació de la costa, a una comarca gran i amb una diversitat 

geogràfi ca important. 

L’escola, està situada a la perifèria del poble, vorejada per 

una zona verda i amb bon accés. Al costat hi trobem ubi-

cat un IES, que comunica amb les instal·lacions de l’escola, 

per una porta situada al pati. Actualment, l’escola com-

parteix l’edifi ci amb els serveis del Centre de Recursos 

Pedagògics (CRP) i, la seu de l’Equip d’Assessorament 

Psicopedagògic (EAP).

Un elevat percentatge d’alumnes, prové de tota la co-

marca i accedeixen a l’escola mitjançant el transport esco-

lar. L’escola disposa de tres rutes diferents de transport: 

1. Trajecte de la costa

2. Trajecte interior proper i costa.

3. Trajecte interior llunyà i costa. 

B. LÍNIA PEDAGÒGICA DEL CENTRE

CONFESSIONALITAT 

L’escola, és i vol ser ideològicament pluralista, sobretot 

en els vessants polític i religiós. Això signifi ca, respecte 

envers totes les ideologies i creences.

LLENGUA D’APRENENTATGE

L’ús de la pròpia llengua, és un dret de tota la comuni-

tat escolar. A fi  de contribuir a la normalització del ca-

talà, aquesta serà la llengua ambiental,  vehicular i 

d’ensenyament en l’àmbit escolar. En casos de difi cultats, 

per facilitar la comunicació i l’aprenentatge, prioritzarem 

la llengua materna del nen o nena. 

En la comunicació amb els familiars o tutors, la llengua 

vehicular serà el català.

LÍNIA METODOLÒGICA

L’escola, treballa fomentant i promovent la independèn-

cia personal dels alumnes. Potencia l’ensenyament de les 

habilitats funcionals, per adquirir les competències en en-

torns naturals de la seva vida quotidiana. Dóna molta im-

portància a l’adequació dels continguts i les experiències 

de formació, a l’edat cronològica i psicològica dels i les 

alumnes per optimitzar el seu desenvolupament global. 

Cerca, l’optimització en fa a la generalització d’aprenen-

tatges, la millorar la capacitació i previsió de canvis. Es 

fomenta la percepció global de les i els alumnes, per obte-

nir una millora pel que fa a la qualitat de vida. Es procura 

desenvolupar a tots els nivells i amb la seva màxima am-

plitud el concepte d’integració a tots els nivells. 

Es dóna molta importància i es fomenta la vida post-es-

colar treballant les habilitats prelaborals. 

Es fomenta el treball artístic i corporal per millorar el des-

envolupament i el benestar dels i les alumnes. 

L’ESCOLA FOMENTARÀ ELS SEGÜENTS VALORS

Pluralisme i valors democràtics, coeducació, integració i 

diversitat

C. TIPOLOGIA ESCOLAR:
És un centre públic comarcal, depenent del Departament 

d’Educació de la Generalitat de  Catalunya. La diversitat 

de necessitats educatives especials, fa que l’atenció dels 

alumnes s’organitzi per serveis, on es pot respectar i do-

nar, l’atenció més adequada a les necessitats individuals. 

Els serveis, s’organitzen en funció de les NEE dels alum-

nes, els nivells d’aprenentatge i les seves edats.  

Els serveis que ofereix el centre són els següents: 

bases teòriques
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SERVEI D’INFANTIL ADAPTAT  

(On trobem dos grups clarament diferenciats) 

•  Alumnes amb atenció individualitzada: Aquests alum-

nes, presenten alteracions neurològiques i motrius, que 

els comporta dependència absoluta de l’adult, per cobrir 

les seves necessitats bàsiques. El seu desenvolupament 

maduratiu és molt lent, i la seva capacitat d’atenció molt 

limitada. No manifesten llenguatge però,  emeten sons. 

Es prioritza el treball de comunicació i el treball postu-

ral, de correcció i/o prevenció. Aquest, es desenvolupa 

en una relació directa amb el servei de fi sioteràpia del 

centre.

•  Alumnes amb trastorn generalitzat del desenvolupa-

ment: Són alumnes, que generen unes necessitats bà-

siques en el camp de la relació i de la comunicació. La 

majoria dels alumnes del grup, no presenten llenguatge 

verbal. El seu nivell d’autonomia és molt limitat,  pel 

que necessiten sempre el suport de l’adult. Es realitza 

un treball, dirigit  a potenciar bàsicament l’autonomia 

personal i social, així com un treball corporal i afectiu 

que organitzi la seva identitat. La nostre tasca, es basa 

en l’organització de les activitats diàries permanents i la 

contenció ja que, això afavoreix l’atenció i concentració 

dels alumnes envers l’entorn.

SERVEI DE PRIMÀRIA ADAPTAT  

El servei està format per alumnes amb retard mental mitjà 

i sever i, per alumnes que presenten trastorn generalitzat 

del desenvolupament. El treball que prioritzem, és des-

envolupar al màxim les seves possibilitats i una bona au-

tonomia personal. La màxima adquisició d’aprenentatges 

funcional, perquè la seva vida adquireixi un ritme al 

màxim de normalitzat possible. Desenvolupar al màxim 

la seva comunicació, prioritzant el llenguatge verbal i/o 

altres llenguatges alternatius i/o augmentatius. Aplica-

ció dels aprenentatges curriculars, d’autonomia personal i 

social en diferents situacions. Adquisició de les habilitats 

socials que afavoreixen la inserció en la societat.

Dins del servei de primària adaptat, trobem el grup de pre-

laboral que, respon a unes necessitats un xic diferents 

•  Grup de prelaboral (alumnes amb edat d’ESO):   

     Els alumnes presenten retard mental mitjà i sever, i 

també TGD. Amb aquests nens d’edats ja adolescents, 

prioritzem l’adquisició i/o manteniment d’aprenentatges 

curriculars funcionals. Un altre aspecte important, és 

aplicar els aprenentatges curriculars, d’autonomia per-

sonal i social en diferents situacions. Desenvolupar al 

màxim la  comunicació, prioritzant el llenguatge verbal 

i/o altres llenguatges alternatius que, els permeti des-

envolupar-se i/o relacionar-se amb l’entorn ordinari. 

Un màxim desenvolupament de les seves possibilitats 

d’autonomia especialment en l’aspecte d’higiene per-

sonal. Treballem de manera més específi ca, habilitats 

socials que afavoreixin la inserció en la societat i que 

s’ajustin al màxim a la seva edat cronològica, conjun-

tament als hàbits prelaborals bàsics que, els ajudaran 

a facilitar una millor inserció en un centre específi c de 

treball ocupacional o productiu. 

SERVEI DE SECUNDÀRIA ADAPTADA (ALUMNES AMB 

EDAT D’ESO)

Acull alumnes  d’edats compreses entre 12 i 21 anys, pre-

senten un retard mental mitjà i trastorn generalitzat del 

desenvolupament. L’objectiu general del servei, és pro-

porcionar als alumnes una formació bàsica i prelaboral 

que, en defi nitiva els permeti incorporar-se a la vida social 

i laboral activa, en el marc més normalitzat possible. 

El nombre d’unitats actual és de 12 aules, amb 12 mestres 

tutors, equip directiu (director, cap d’estudis i secretari), 

1 mestra dedicada a l’expressió corporal/educació física, 

1 mestra de música, 2 logopedes, 6 educadores i 1 fi sio-

terapeuta. L’assessorament d’un psicòleg de l’EAP (un 

matí a la setmana),  un neuròleg pagat per l’AMPA (tres 

visites l’any). Gràcies a un conveni signat pel departament 

d’Educació i el de Sanitat, l’escola també disposa d’un psi-

quiatre del CSMIJ (4 hores la setmana), i un psicòleg del 

CSMIJ (6 hores la setmana).

D. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

SERVEI D’INFANTIL ADAPTAT 

• Alumnes amb atenció individualitzada: 2 aules tutories.

•  Alumnes amb trastorn generalitzat del desenvolupa-

ment: 2 aules tutories.

En aquest servei trobem quatre tutores i dues educadores 

més els especialistes.

SERVEI DE PRIMÀRIA ADAPTAT

• Alumnes de primària: 3 aules tutories

• Grup de prelaboral: 1 aula tutoria

Servei on trobem quatre tutores i dues educadores con-

juntament als especialistes. 

SERVEI DE SECUNDÀRIA ADAPTAT

3 aules tutories

En aquest servei trobem dues tutores, un tutor, dues edu-

cadores i els corresponent especialistes.
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bases teòriques

L’escola disposa d’alguns espais comuns del centre: 

• Aules de logopèdia, una per a cada logopeda.

•  Aula de fi sioteràpia, actualment compartida amb 

una aula d’atenció individualitzada degut a la manca 

d’espai.

• Aula d’informàtica,  

• Biblioteca

• Menjador pels nens i nenes. 

•  2 patis (un de primària i un de l’ESO).

• Un aviari, del que en tenen cura, els alumnes de la ESO. 

•  Un aquari; el manteniment dels peixos, corre a càrrec   

dels nens i nenes de primària. 

•  Un hort amb un  hivernacle cuidat pels nens i nenes del 

centre. 

•  Un gimnàs adaptat dins del mateix recinte escolar, amb 

una sala d’observació.

• Una piscina adaptada, dins del mateix recinte escolar. 

• Altres espais habilitats (sala de professors, ...). 

E. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

Els objectius generals, responen la intenció de millorar 

el desenvolupament integral de la persona, comportant 

autonomia, identitat personal i social i benestar perso-

nal. Partint del grau de seguretat afectiva i emocional de 

l’alumne i l’alumna, s’intenta ajustar-lo al seu moment 

maduratiu, respectant les seves necessitats educatives 

específi ques i la seva pròpia identitat. 

Es fomenta la integració i la inclusió dels i les alumnes a 

entorns escolars i personals el màxim normalitzats possi-

bles, afavorint el respecte i l’acceptació de la diferència. 

•  Fomentar el grau d’iniciativa, autonomia personal, so-

cial i la seguretat en si mateixos.

•  Desenvolupar harmònicament les capacitats físiques, 

psíquiques i hàbits de vida saludables, acceptant les se-

ves limitacions i possibilitats. 

•  Afavorir la comunicació i l’expressió, de manera ajus-

tada als diferents contextos i situacions. 

•  Potenciar l’aprenentatge dels continguts conceptuals, 

procedimentals i d’actituds, normes i valors del currícu-

lum adaptat. 

•  Integrar en els processos d’ensenyament–aprenen-

tatge, continguts vinculats amb la coeducació, convi-

vència, educació ambiental, salut, ....

•  Ampliar el coneixement i ús de diferents mitjans tec-

nològics.

•  Orientar professionalment a la sortida del centre esco-

lar

•  Elaborar i emprar tècniques, criteris i instruments 

d’avaluació i de refl exió que afavoreixin el progrés de 

l’alumnat. 

•  Acompanyar a la família en el procés d’escolarització 

dels alumnes i de coneixement de la institució escolar. 

•  Establir i fomentar la comunicació directa amb la famí-

lia. 

•  Aprofi tar l’entorn social, físic, cultural com a recurs pe-

dagògic i didàctic. 

•  Aprofi tar sortides i excursions per afavorir el coneixe-

ment i el respecte d’altres realitats. 
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ALGUNS ESPAIS DEL CENTRE:

Gimnàs 

Piscina Espai de fi sioteràpia  

Vista del quartet d’observació 

Hort

Aula d’informàtica 

Pati infantil Aula

Menjador

Hivernacle Pati

Taller

Pati
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B.  TRASTORN GENERALITZAT DEL B.  TRASTORN GENERALITZAT DEL 
DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT
1. DEFINICIÓ CONCEPTE SEGONS F. ALCNTUD, 
I. DOLZ.(1)

Sota el terme «trastorn profund o 

generalitzat del desenvolupament», 

s’inclou, seguint la classifi cació  del 

DSM-IV-TR (última revisió), les se-

güents categories: trastorn autista, 

trastorn de Rett, trastorn desintegra-

tiu infantil, trastorn d’Asperger, tras-

torn generalitat del desenvolupament 

no especifi cat. Totes aquestes etiquetes, es refereixen a 

trastorns servers que impliquen greus distorsions simul-

tànies que, es manifesten des de la infància en diferents 

àrees del desenvolupament psicològic: les habilitats cog-

nitives, socials i del llenguatge. 

Malgrat l’enorme quantitat d’investigacions realitzades 

durant més de mig segle, l’origen de l’autisme es desco-

negut. Leo Kanner al 1943, va descobrir en el seu article  

«trastorns autistes del contacte afectiu» un conjunt de 

símptomes tan precisos que, segueixen essent usats en 

el moment actual. L’autisme segueix amagant el seu ori-

gen i gran part de la seva naturalesa, presentant encara 

en l’actualitat, desafi aments difícils a la intervenció edu-

cativa i terapèutica. 

DIFERENTS NOMS PER UN MATEIX PROBLEMA: EL 
PROBLEMA DIAGNÒSTIC

El conjunt de símptomes que caracteritzen al grup de 

nens descrits per Kanner eren: 

•  Incapacitat per relacionar-se normalment amb altres 

persones.

•  Retard i alteracions en l’adquisició i ús de la parla i el 

llenguatge. 

•  Insistència obsessiva per mantenir l’ambient sense can-

vis, repetint activitats ritualitzades i sessions de joc re-

petitives i estereotipades. 

•  Aparició en ocasions d’habilitats especials, generalment 

relacionades amb la memòria mecànica. 

•  Bon potencial cognitiu, aspecte físic normal, fi sono-

mia intel·ligent i aparició dels primers símptomes de 

l’alteració des del naixement. 

Aquesta última característica, ha generat grans difi cul-

tats en els diagnòstics, inicialment en la creença de que 

existien unes destreses aïllades, relacionades amb la 

memòria o amb l’habilitat per usar objectes, encara que  

posteriorment en els treballs portats a terme amb nens 

i adults amb problemes específi cs d’aprenentatge, s’ha 

demostrat que les destreses en àrees determinades, po-

den coexistir amb greus defi ciències en altres, i que d’una 

habilitat especial no es pot inferir que existeix un nivell 

general d’intel·ligència.

Els trastorns, sobre  els que existeix acord general en la 

seva consideració com trastorn generalitzat /profund del 

desenvolupament, es recullen a continuació amb una breu 

descripció de les seves característiques Martos 2001 (2) 

Síndrome de Rett

Apareix en nadons, amb 

un perímetre cranial nor-

mal al néixer. El seu des-

envolupament prenatal 

i perinatal és normal al-

menys fi ns als sis mesos; 

després d’un breu període 

de desenvolupament normal, apareix una desacceleració 

del creixement cranial, una pèrdua de la capacitat fun-

cional de les mans i, un retard psicomotor sever. Encara 

que s’han documentat alguns nens amb aquest trastorn, 

habitualment s’associa a les nenes per donar-se prefe-

rentment en elles, això és degut a que, està relacionat 

amb falles amb un gen concret, ubicat en el cromosoma 

X (MECP2). Està associat amb retard mental profund se-

ver, importants difi cultats motores que poden incloure 

escoliosis o pèrdua de la deambulació, difi cultats amb la 

respiració i, possible associació amb períodes epilèptics. 

El curs del trastorn és molt característic i el seu pronòstic 

molt pobre.

Trastorn desintegratiu de la infància

Es manifesta després d’un pe-

ríode de desenvolupament 

normal durant els dos primers 

anys que, s’interromp de ma-

nera gradual o brusca, donant 

lloc a un deteriorament sever 

o una pèrdua de les habilitats 

normalment  adquirides, afec-

tant a la intel·ligència general i incloent pèrdua d’hàbits 

d’autonomia en el EEG i presència d’episodis epilèptics, 

que no han de  confondre’s, amb l’afàsia adquirida (sín-

drome de Landau-Kleffner), ja que en aquest trastorn, no 

són habituals els severs dèfi cits socials, que s’observen 

en el trastorn desintegratiu de la infància.

(1) 
F. Alcntud, I. Dolz,2007  Intervención psicoeducativa en niños con trastornos generaliza-

dos del desarrollo. Ediciones piramide. Madrid

(2) 
Martos J. (2001) Espectro autista : Una refl exión desde la pràctica clínica. En A. Riviere y J. 

Martos (Comps). Autismo i comprensión y explicación actual (cap 1 ) Madrid IMSERSO
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(1) Towbin K.E. (1997) pervasive developmental disorder not otherwise specifi ed. En D.J. 

Cohen y F. R. Volkmar (Eds). Handbook of Autism and Pervasive developmental Disorders 

Nova York : Wiley.

(2)
 Wing L (1996) The autistic spectrum: a guide for parents professionals. London: Cons-

table. 

(3)
 Lord C. i Risi S (2000) Diagnosis of autism spectrum disorders in young children . En Amy 

Wetherby i Barri M Prizant (Eds) Autism  Spectrum disorders. A transacional Developmen-

tal Perspective. Baltimore; Paul Brookes Publishing.

Síndrome d’Asperger

Es caracteritza per 

la presència d’una 

alteració qualitativa 

de la interacció so-

cial, de la mateixa 

manera que passa 

amb l’autisme, en-

cara que no es doni retard signifi catiu en el llenguatge, en  

el desenvolupament cognitiu o en la conducta adaptativa 

en els primers  anys. El propi Asperger remarca que les 

majors difi cultats d’aquests nens, es dona en l’àrea so-

cial, i el seu origen sol presentar-se després dels tres anys; 

l’autor destaca la importància dels interessos restrictius 

però intensos i, la referència freqüent de poca traça mo-

tora (en contrast amb  el que passa en l’autisme). Existeix 

actualment una important controvèrsia respecte al sín-

drome d’Asperger i la seva diferenciació amb altres tras-

torns com l’autisme d’alt nivell de funcionament.

El trastorn generalitzat del desenvolupament 

no especifi cat o autisme atípic

No sol complir estrictament 

tots els criteris de trastorn 

generalitzat del desenvolupa-

ment, de manera que, poden 

estar alterats alguns  dominis 

però no altres. Aquesta cate-

goria es vista com un calaix de 

sastre, amb totes les compli-

cacions que d’aquests tipus de 

categoria solen derivar-se. Les 

dades sobre aquests trastorns, 

suggereixen millor pronòs-

tic que en autisme, encara que poden seguir presentant 

problemes d’interacció social, comunicació i conducta, i es 

descriuen riscos d’ansietat relacionats Towbin, 1997(1).

El concepte d’espectre autista, desenvolupat per Lorna 

Wing 1996 (2), pot ser molt útil, al considerar l’autisme com 

un continu que es presenta en diversos graus, en diferents 

quadres del desenvolupament, dels quals només una pe-

tita minoria (no més, d’un 10 %) reuneix estrictament les 

condicions típiques que defi neixen l’autisme de Kanner. 

Per comprendre bé aquest concepte, cal tenir en compte 

dues idees importants: en primer lloc, que l’autisme en 

sentit estricte, és només un conjunt de símptomes, es 

defi neix per la conducte i pot associar-se a diferents tras-

torns neurobiològics i a nivells intel·lectuals molt variats. 

En segon lloc, hi ha molts retards i alteracions del desen-

volupament que, s’acompanyen de símptomes autistes, 

sense ser pròpiament quadres d’autisme. Són les altera-

cions simptomàtiques de l’espectre autista i, la ubicació 

concreta de la persona autista en les diferents dimen-

sions que confi guren l’espectre autista, les que defi neixen 

essencialment les estratègies de tractament, i no les eti-

quetes que designen els quadres. 

El terme «trastorns profunds/generalitzats del desenvo-

lupament» (Martos 2001), es va adoptar per proporcionar 

un diagnòstic formal a individus que, tot i compartint dèfi -

cits crítics similars als que es donen en autisme, no com-

pleixen completament els criteris de diagnòstic d’autisme. 

En aquest sentit, els termes «trastorn de l’espectre au-

tista» i « trastorn generalitzat del desenvolupament»  

s’usen habitualment de manera sinònima per referir-se 

a un ampli espectre de trastorns neuroevolutis. Segons 

Lord i Risi(3) (2000), en la noció d’espectre l’autisme és el 

prototip, fi ns que es trobin marcadors biològics o psico-

lògics més clars. Altres trastorns, es solapen amb aquest 

prototip, decreixent en gravetat o augmentant el nombre 

de dominis afectats. Marcos (2001) proposa una repre-

sentació gràfi ca, amb la fi nalitat d’expressar les relacions 

entre un conjunt i altre dels casos descrits amb aquestes 

diferents etiquetes diagnòstiques i que il·lustra la relació 

entre uns i altres.  

AUTISME

ESPECTRE AUTISTA

TGD
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bases teòriques

2. LES BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE L’AUTISME
( Amparo Morant Gimeno: Neuropediatre. Clínica 
de neuropediatria València)(1)

BASES NEUROPATOLÒGIQUES 
Willian, Hauser, Purpura, DeLong, i Swister (1980): Van 

notar un augment en la densitat cel·lular en el cerebel, 

en un de cada quatre casos estudiats. Ribo, Freeman, 

Scheibel, Duong, Robinson, Guthrie i Ritvo (1986): Van 

registrar una disminució del nombre de cèl·lules de Pur-

kinje en el vermis i els hemisferis cerebel·losos en altres 

quatre casos. En altres estudis, Bauman (1991), va trobar 

un augment de la densitat cel·lular i un decreixement del 

volum cel·lular bilateralment en l’hipocamp, l’escorça ‘en-

torrinal’, porcions de l’amígdala, el cos mamil·lar i el nucli 

septal medial. Totes les investigacions que s’han realitzat 

fi ns a l’actualitat, arriben a la conclusió de que, els canvi 

estructurals torbats coherents amb una afecció prenatal 

del desenvolupament de porcions del sistema límbic i els 

circuits cerebel·losos abans de la setmana 30 de gesta-

ció.

BASES DE NEUROIMATGE
Si bé aquestes investigacions, encara estan en els seus 

inicis, des d’un punt de vista pràctic cal considerar que es 

pot dividir en dues àrees: estructural i funcional. 

Neuroimatge estructural 

Els estudis de les persones autistes han posat de mani-

fest múltiples anomalies, encara que cap d’elles es con-

sideri específi ca o patognòmica d’aquesta entitat. En la 

majoria d’ells, s’observen alteracions cerebel·loses que 

comprometen al cerebel en el seu conjunt, incloent  el 

vermis cerebel·lós, i impliquen pèrdua neuronal (Saitoh, 

Courchesne, 1998), encara que vivencialment, només 

s’havien implicat els lòbuls VI i VII o al vermis de manera 

aïllada (Tuchman, 2000). De totes maneres, autors com 

Egaas, Courchesne i Saitoh (1995) observen altres anoma-

lies estructurals que inclouen, la pèrdua de volum parietal 

bilateral i aprimament de la part posterior del cos callós i, 

l’atrofi a cerebel·losa són les dues troballes que amb major 

freqüència es troben en els nenes i nens  diagnosticats 

d’autistes. (Morant, Mulas, Hernàndez).

També, s’han trobat altres alteracions estructurals com, 

agenèsia de l’oliva superior, disgenèsia del nucli facial, 

disminució de les neurones de Purkinje, hipoplàsia del 

troc cerebral i de la part posterior del cerebel o increment 

de les densitats neuronals en l’amígdala, indicant que la 

neurogenèsis de tots aquests diferents tipus de neuro-

nes, es produeix aproximadament durant la quinta set-

mana de gestació (Courchesne, 1997)

Pivent, Arndt, Bailey, Havercamp, Andreaasen i Palmer 

(1995). Van trobar un increment del volum cerebral en els 

individus autistes, tant a expenses de la massa cerebral 

com de la mida dels ventricles. 

Neuroimatge funcional 

Les tècniques de neuroimatge funcional, es fan servir per 

examinar l’activitat cerebral en el seu conjunt, o en l’activitat 

específi ca de vies bioquímiques o àrees del cervell. 

Ryu, Lee, Yoon, Kim,Lee i Shim (1999), van trobar altera-

cions en la perfusió cerebral, pel que fa a una disminució 

d’aquesta, localitzades en els hemisferis cerebel·losos, en 

el tàlem, en els ganglis basalts i en els lòbuls parietal pos-

terior i temporal, tenint en compte les anomalies, no van 

associades a l’autisme. 

També Buschbaum, Siegel, Wu, Hazlett, Sicotte, Haier, 

Tanguay, Asarnos, Cardorette i Donoghue (1992), van tro-

bar anomalies localitzades en el lòbul frontal posterior 

dret, el putamen superior dret i la substància blanca del 

lòbul frontal dret. 

En altres casos es van detectar anomalies en el còrtex i 

l’estriat (Siegel, Asarnow, Tanguay, Call, Abel, Ho, Lott i 

Buchsbaum, 1992), o en el ganglis basalts i en la circunvo-

lució dingulada (Sears, Vvest, Mohamed, Bailey, Rabson i 

Piven 1999; HAznedar, Buchsbaum, Metzger i Solimando, 

1997). 

En altres estudis realitzats per Müller i Behen, Rothermel, 

Chungani, Muzik i Manger, 1999, ens parlen de dominància 

hemisfèrica inversa, durant l’estimulació auditiva verbal, 

tendència cap a una activació disminuïda de l’escorça au-

ditiva, durant l’estimulació auditiva i activació cerebel·losa 

també disminuïda durant la percepció auditiva no verbal, 

amb totes les implicacions que això suposa sobre el llen-

guatge i la seva teràpia entorn a l’autisme. 

BASES NEUROFISIOLÒGIQUES 
La neurofi siologia en el camp de l’autisme, inclou estudis 

clínics amb l’encefalograma i amb potencials evocats. Cal 

tenir present que en la població autista, existeix un major 

risc de patir epilèpsia que en la població general. Tot i no 

tenir crisis, en els nens/es autistes, es troben alteracions 

en els EEG. En determinats casos la regressió autista que 

es produeix freqüentment entre els 18 i els 24 mesos 

d’edat, s’ha associat amb epilèpsia, amb un EEG patolò-

gic o amb un estatus epilèptic amb punta-onda contínua 

durant el son (Tuchman, Rapin, Shinnar 1991, Tuchman, 

Jayakar, Yaylai i Villalobos 1997).

Actualment, es comencen a realitzar potencials evocats 

somatosensorials i s’observa que estan alterats en tots 

els nens amb TGD (Muñoz–Ynta, Valls–Santasusana, To-

rrent–Font, Palau–Baudell i  Martín–Muñoz 201). 

(1)
 Amparo Morant Gimeno  (2007) Intervención psicoeducativa en niños con trastornos generalizados del desarrollo  Varios autores Ediciones pirámide (grupo Anaya S.A.) 
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BASES NEUROQUÍMIQUES 
Dins de les bases neuroquímiques de l’autisme parlarem 

de la implicació dels neurotransmissors cerebrals i de la 

teoria opioide. 

NEUROTRANSMISSORS CEREBRALS 

Serotonina: La troballa neuroquímica més conscient en 

l’autisme, és un elevació en els nivell de serotonina tant, 

en les plaquetes com amb el sèrum, fi ns el 25% de les 

persones autistes (Cook i Levanthal, 1996). La seroto-

nina, és un neurotransmissor cerebral que, està implicat 

en nombroses funcions mentals com el comportament, 

el son, l’agressivitat, l’ansietat i la regulació afectiva. A 

més actua com a factor tròfi c i modulador de la diferen-

ciació neuronal durant el desenvolupament. S’ha demos-

trat que, els nivell de serotonina són més alts en els nens 

durant el desenvolupament cerebral que en els adults, 

declinant els valors cap a la pubertat. 

Schain, Freedman, Cohen, Volkmar, Hoder i McPhedran 

(1987) van descobrir un increment dels nivells plasmàtics 

de serotonina, en els pacients autistes que podria ser de-

gut, a un augment del transport de la serotonina en les 

plaquetes o a una disminució de l’alliberació de seroto-

nina per les plaquetes.

Recentment segons estudis de Chungani, Muzik, Behen, 

Rothermel, Janise, Lee y Chungani 1999, els nens i nenes 

presenten una capacitat de síntesis de serotonina cap als 

200% respecte als valors dels adults fi ns als 5 anys, dismi-

nuint progressivament amb l’edat fi ns abastar prop dels 

14 anys que adquireix els valors de l’adult. En els infants 

autistes existeix un increment progressiu en la capacitat 

de síntesis de serotonina entre els 2 i  15 anys, adquirint 

valors de fi ns a 1’5 vegades els valors dels adults, sense 

existir la disminució progressiva que apareix en els nens 

normals. 

Sistema catecolaminèrgic: S’han detectat nivells de no-

repinefrina plasmàtica i dopamina (Cook, 1990). Un fet 

que aval aquestes dades, és la disminució de les rabietes 

en alguns nens tractats amb bloquejant betaadrenèrgics, 

la millora dels moviments estereotipats i els tics amb 

l’administració d’antagonismes de la dopamina. 

Sistema opioide i alteracions intestinals: La teoria opioide, 

proposa que els símptomes associats a l’autisme i altres 

TGD, apareixeran des de la infància degut a una sobrecà-

rrega de pèptids opiacis soferta pel sistema nerviós cen-

tral que afecta als neurotransmissors cerebrals, de proba-

ble origen exogen i derivats en gran part de la incomplerta 

digestió de gluten i de caseïna de la dieta. Aquest teo-

ria va ser inicialment proposada per Pankesepp, Bishop i 

Rossi 1979 i ampliada per Reichelt, Knivsberg, Lin et al. 

1991 més tard. 

La teoria consisteix en: 

•  Cal existir una alteració en les barreres corpo-rals, com 

la mucosa intestinal i la barrera hematoencefàlic, que 

provocaria el pas per ells de pèptids que, normalment no 

les travessarien, arribant al SNC i provocant allà efectes 

tòxics

•  Un mal funcionament de les peptidases  intestinals que, 

farien que els pèptids opiacis nocius no es convertissin 

en metabòlits innocus passant en aquest estat al to-

rrent sanguini i posteriorment al SNC, on exercirien la 

seva acció tòxica.  

•  Aquest tipus d’alteracions podrien ser congènites o ad-

quirides, fent-se implicat en l’alteració de la permeabi-

litat de la massa intestinal, la defi ciència del sistema 

sulfurotransferases (Alberti, Pirrone, Elia, Waring i Ro-

mano, 1999), les immunitzacions o les vacunes i  inclòs 

les infeccions intestinals.  

BASES NEUROGENÈSIQUES
El paper de la genètica en l’etiologia del desenvolupament 

de l’autisme està totalment demostrat (Folstein i Piven 

,1991 Rutter, Boltom, Harrington, Le Couteru, Macdonald 

i Simonoff 1990). 

Una de les anomalies cromosòmiques més freqüents, as-

sociada a l’autisme és el Síndrome del cromosoma  X-frà-

gil. Els estudis de Cohen, Sudhalter, Pfadt, Jenkins, Brown 

i Vietze 1991, van estimar que del 2 al 5 % dels nens/es au-

tistes, podrien tenir un síndrome del cromosoma X-fràgil i 

que al menys el 15% de les nenes i nens amb síndrome de 

X-fragil compliran els criteris pel diagnòstic d’un trastorn 

autista. 

Tot i que hi ha altres estudis, la recerca de gens relacio-

nats amb l’autisme és complexa i, malgrat s’han implicat 

nombrosos cromosomes, actualment , no existeixen res-

postes clares i calen més investigacions (Szatmari, 1999; 

Turner, Barnby i Bailey, 2000). 
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3. CLASSIFICACIÓ SEGONS DSM-IV-TR (MANUAL 
DIAGNÒSTIC I ESTADÍSTIC DELS TRASTORNS 
MENTALS)

Sota aquest nom s’inclouen, seguint la classifi cació inter-

nacional del manual diagnòstic i estadístic dels trastorns 

mentals DSM-IV-TR, la següent classifi cació

1. TRASTORN AUTISTA 
Criteris pel diagnòstic del trastorn autista

1.  Existeix un total de 6 o més ítems 

de 1,2 i 3 amb almenys dos de 1.1 i 

un de 1.2 i 1.3: 

1.1.  Alteració qualitativa de la interac-

ció social, manifestada almenys 

per dues de les següents caracte-

rístiques: 

•  Important alteració de l’ús de múltiples comportaments 

no verbals, com són contacte ocular, expressió facial, 

postures corporals i gestos reguladors de la interacció 

social. 

•  Incapacitat per desenvolupar relacions amb companys 

adequades al nivell de desenvolupament. 

•  Absència de la tendència espontània per compartir amb 

altres persones gaudis, interessos i objectius ( P. e. No 

mostrar, portar o  senyalar objectes d’interès) 

• Manca de reciprocitat social o emocional.  

1.2.  Alteració qualitativa de la comunicació manifestada 

almenys per dues de les següents característiques: 

•  Retard o absència total del desenvolupament del llen-

guatge oral (no acompanyat d’intents per compensar-

ho mitjançant mètodes alternatius de comunicació tals 

com, gestos, mímica,... ) 

•  En subjectes amb una parla adequada, alteració impor-

tant de la capacitat per iniciar o mantenir una conversa 

amb altres. 

•  Utilització estereotipada i repetitiva del llenguatge o, 

llenguatge idiosincràtic. 

•  Absència de joc realista espontani, variat o de joc imita-

tiu social propi del nivell de desenvolupament .

1.3.  Patrons de comportament, interessos i activitats res-

tringides, repetitives i estereotipades, manifestades 

al menys mitjançant una de les següents caracterís-

tiques: 

•  Preocupació absorbent per un o més patrons estereoti-

pats i restrictius d’interès que resulta anormal, sigui en 

la seva intensitat o sigui en el seu objectiu. 

•  Adhesió aparentment infl exible a rutines o rituals espe-

cífi cs, no funcionals. 

•  Manierismes motors estereotipats i repetitius (p. e. Sa-

csejar o girar les mans o dits, o moviments complexes 

de tot el cos ) 

• Preocupació persistent per parts dels objectes. 

2.  Retard o funcionament anormal almenys en una de 

les següents àrees que apareixen abans dels 3 anys 

d’edat: 

• Interacció social. 

• Llenguatge utilitzat en la comunicació social. 

• Joc simbòlic o imaginatiu.

3.  El trastorn, no s’explica millor per la presència d’un tras-

torn de Rett o d’un trastorn desintegratiu infantil. 

2. TRASTORN DE RETT 
Criteris pel diagnòstic del trastorn de 

Rett 

1. Totes les característiques següents:

 

•  Desenvolupament prenatal i perinatal aparentment nor-

mal 

•  Desenvolupament psicomotor aparentment normal du-

rant els primers 5 mesos després del naixement

• Circumferència cranial normal en el naixement

2.  Aparició de totes les característiques següents després 

del període de desenvolupament normal. 

•  Desacceleració del creixement cranial entre els 5 i els 48 

mesos d’edat.

•  Pèrdua d’habilitats manuals intencionals prèviament 

adquirides, entre els 5 i els 30 mesos d’edat, amb el 

subsegüent desenvolupament de moviments manuals 

estereotipats (p. e. Escriure o rentar-se les mans) 

•  Pèrdua d’implicació social en l’inici del trastorn (encara 

que amb freqüència la interacció social es desenvolupi 

posteriorment) 

•  Mala coordinació de la marxa o dels moviments del 

tronc 

•  Desenvolupament del llenguatge expressiu i receptiu 

greument afectat, amb retard psicomotor greu. 

bases teòriques
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3. TRASTORN DESINTEGRATIU INFANTIL  

1.  Desenvolupament aparentment normal, 

durant al menys els dos primers anys 

posteriors al naixement, manifestat per 

la presència de comunicació verbal i no 

verbal, relacions socials, joc i comparti-

ment adaptatiu apropiat a l’edat del sub-

jecte. 

2.  Pèrdua clínicament signifi cativa d’habilitats prèvia-

ment adquirides (abans dels 10 anys d’edat), almenys 

en dues de les següents àrees. 

•  Llenguatge expressiu o receptiu 

• Habilitats socials o comportament adaptatiu 

• Control intestinal 

• Joc 

• Habilitats motores 

3. Anormalitats en almenys dues de les següents àrees:

•  Alteració qualitativa de la interacció social (p.e. alteració 

de comportaments no verbals, incapacitat per desenvo-

lupar relacions amb companys, absència de reciprocitat 

social o emocional) 

•  Alteracions qualitatives de la comunicació (p.e. retard 

o absència de llenguatge parlat, incapacitat per iniciar 

o mantenir una conversa, utilització estereotipada i re-

ceptiva del llenguatge, absència de joc.)

•  Patrons de comportament, interessos i activitats restric-

tives, repetitives i estereotipades, en els que s’inclouen 

estereotípies motores i manierismes 

4.  El trastorn no s’explica millor per la presència d’altres 

trastorns generalitzats del desenvolupament o 

d’esquizofrènia.

4. TRASTORN D’ASPERGER 
Criteris pel diagnòstic del trastorn d’Asperger

1.  Alteració qualitativa de la interacció social, manifestada 

almenys per dues de les següents característiques: 

•  Important alteració de l’ús de múltiples 

comportaments no verbals com, contacte 

ocular, expressió facial, postures corpo-

rals i gestos reguladors de la interacció 

social. 

•  Incapacitació per desenvolupar relacions amb companys 

apropiades al nivell de desenvolupament del subjecte 

•  Absència de la tendència espontània a compartir gau-

dis, interessos i objectius amb altres persones ( p.e. no 

mostrar, portar o ensenyar a altres persones objectes 

d’interès) 

•  Absència de reciprocitat social o emocional. 

2.  Patrons de comportament, interessos i activitats res-

trictives, repetitives i estereotipades, manifestades al-

menys per una de les següents característiques. 

•  Preocupació absorbent per un o més patrons d’interès, 

estereotipats i restrictius que són anormals, sigui per la 

seva intensitat o sigui pel seu objectiu. 

•  Adhesió aparentment infl exible a rutines o rituals espe-

cífi cs, no funcionals. 

•  Manierismes motors estereotipats i repetitius (p.e. sa-

csejar o girar mans o dits, moviments complexes de tot 

el cos,...).

• Preocupació persistent per parts d’objectes. 

3.  El trastorn causa una deterioració clínicament signifi -

cativa de l’activitat social, laboral i altres àrees impor-

tants de l’activitat de l’individu. 

4.  No hi ha retard general del llenguatge, clínicament sig-

nifi catiu (p.e. als 2 anys d’edat utilitza paraules senzi-

lles, als 3 anys d’edat utilitza frases comunicatives). 

5.  No hi ha retard clínicament signifi catiu, del desenvolu-

pament cognoscitiu ni del desenvolupament d’habilitats 

d’atuoajuda pròpies de l’edat, comportament adaptatiu 

(p.e. distinció de la interacció social) i curiositat sobre 

l’ambient durant la infància. 

6.  No compleix els criteris de cap altre trastorn generalit-

zat del desenvolupament ni d’esquizofrènia. 

5. TRASTORN GENERALITZAT DEL DESENVOLUPA-
MENT

NO ESPECIFICAT 

La classifi cació no aporta instruccions 

sobre la utilització d’aquesta catego-

ria. 

©
la

li110



22

4. CLASSIFICACIÓ SEGONS CIE10 (CLASSIFICACIÓ 
DE TRASTORNS MENTALS CRITERI DE LA OMS)

Dècima revisió de la classifi cació internacional de malal-

ties, trastorn mental i del comportament. Criteris diag-

nòstics d’investigació (CIE10).

1. AUTISME INFANTIL 

1.  Presència d’un desenvolupament 

anormal o alterat des d’abans dels tres 

anys d’edat. Han d’estar presents al-

menys en una de les següents àrees. 

1.1.  Llenguatge receptiu o expressiu utilitzat per la comu-

nicació social. 

1.2.  Desenvolupament de llaços socials selectius o interac-

ció social recíproca. 

1.3. Joc i maneig de símbols en el mateix

2.  Han d’estar presents al menys sis símptomes de (2.1), 

(2.2), (2.3), incloent al menys dos de (2.1) i un altre de 

(2.3) 

2.1.  Alteració qualitativa de la interacció social recíproca. 

El diagnòstic requereix la presència d’anomalies de-

mostrables en almenys tres de les següents àrees: 

•  Fracàs en la utilització adequada del contacte visual, de 

l’expressió facial, de la postura corporal i dels gestos per 

la interacció social. 

•  Fracàs del desenvolupament (adequat a l’edat mental) 

de relacions amb altres nens que impliquin compartir in-

teressos, activitats i emocions. 

•  Absència de reciprocitat socio-emocional, posada de 

manifest per una resposta alterada o anormal cap a les 

emocions de les altres persones, o manca de modulació 

del comportament en resposta al context social, emo-

cional i comunicatiu. 

•  Absència d’interès per compartir les alegries, els inte-

ressos o els èxits amb altres individus (p.e. la manca 

d’interès en assenyalar, mostrar o oferir a altres perso-

nes, objectes que desperten l’interès del nen/a) 

2.2.  Alteració qualitativa en la comunicació. El diagnòstic 

requereix la presència d’anomalies demostrables en 

almenys una de les cinc àrees següents: 

•  Retard o absència total del desenvolupament del llen-

guatge parlat que no s’acompanya d’intents de com-

pensació, mitjançant el recurs de gesticulació alterna-

tiva per comunicar-se (sovint precedit per manca de 

balbuceig comunicatiu). 

•  Fracàs relatiu per iniciar o mantenir la conversa, pro-

cés que implica l’intercanvi  recíproc de respostes amb 

l’interlocutor (qualsevol que sigui el nivell de competèn-

cia en la utilització del llenguatge adquirit).

•  Us estereotipat i repetitiu del llenguatge o ús idiosincrà-

tic de paraules o frases.

•  Absència de jocs de simulació espontanis o absència de 

joc social imitatiu en edats més primerenques. 

2.3.  Presència de maneres restrictives, repetitives i es-

tereotipades del comportament, els interessos i 

l’activitat en general. Pel diagnòstic es requereix la 

presència d’anormalitats demostrables en almenys, 

una de les àrees següents. 

•  Dedicació apassionada a un o més comportaments es-

tereotipats que són anormals en el seu contingut. En 

ocasions, el comportament no és anormal en si, però el 

que si ho és, és la intensitat i el caràcter restrictiu amb 

què es produeix. 

•  Adherència d’aparença compulsiva a rutines o rituals es-

pecífi cs desproveïts  de propòsit. 

•  Manierismes motors estereotipats i repetitius, amb pi-

caments o recargolaments de les mans o de dits o bé, 

moviments complerts de tot el cos. 

•  Preocupació per parts aïllades dels objectes o, pels ele-

ments aliens a les funcions pròpies dels objectes (com la 

seva olor, el tacte de la seva superfície o bé, el soroll o la 

vibració que produeixen).

3.  El quadre clínic, no pot atribuir-se a les altres varietats 

de trastorn generalitzat del desenvolupament, de la 

comprensió del llenguatge amb problemes socio-emo-

cionals secundaris, al trastorn reactiu de la vinculació de 

la infància tipus desinhibit, a retard mental acompan-

yats de trastorn de les emocions i del comportament, 

a esquizofrènia de començament excepcionalment pre-

coç ni a síndrome de Rett. 

2. AUTISME ATÍPIC 

1.  Presència d’un desenvolupament 

anormal o alterat, aparegut en/o 

desprès dels tres anys d’edat (el 

criteri és com el de l’autisme a 

excepció de l’edat de comença-

ment). 

2.  Alteracions qualitatives en la interacció social recíproca 

o, alteracions qualitatives en la comunicació o, mane-
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res de comportament, interessos o activitats restricti-

ves, repetitives i estereotipades (el criteri és com per 

l’autisme, a excepció de que no és necessari satisfer els 

criteris en termes del nombre d’àrees d’anormalitat).

3.  No s’arriba a satisfer els criteris de diagnòstic 

d’autisme. 

L’autisme pot ser atípic tant en l’edat de començament, 

com per les seves manifestacions clíniques. Un cinquè dí-

git permet diferenciar-los amb fi nalitats d’investigació. 

Els síndromes que no poden incloure’s en un d’ells es co-

difi caran pels dos. 

A. Atipicitat  en l’edat de començament 

•  No satisfà el criteri 1 de l’autisme. Això és que, l’anomalia 

del desenvolupament es manifesta només als tres anys 

d’edat o posteriorment. 

• Es satisfan els criteris 2 i 3 de l’autisme. 

B. Atipicitat simptomàtica 

•  Satisfà el criteri 1 de l’autisme (és a dir, l’anomalia 

del desenvolupament comença abans dels tres anys 

d’edat) 

•  Hi ha alteracions qualitatives en les interaccions socials 

que impliquen reciprocitat, en la comunicació, o bé ma-

neres de comportament, interessos i activitats restrin-

gides, repetitives i estereotipades. Els criteris són simi-

lars als de l’autisme excepte en que, no fan referència al 

nombre determinat d’àrees afectades per l’anormalitat. 

• Es satisfà el criteri 3 de l’autisme

• No es satisfà el criteri 2 de l’autisme. 

C. Atipicitat tant en l’edat de començament com 

simptomàtica 

•  No es satisfà el criteri 1 de l’autisme. L’anomalia del des-

envolupament es manifesta només als tres anys d’edat 

o amb posterioritat 

•  Alteracions qualitatives de les interaccions que impliquen 

reciprocitat o de la comunicació, interessos i activitats 

restringides, repetitives i estereotipades. Els criteris són 

similars als de l’autisme excepte en què, no fan referèn-

cia a un nombre d’àrees afectades per l’anormalitat. 

• Es satisfà el criteri 3 de l’autisme. 

• No es satisfà el criteri 2 de l’autisme. 

3. SINDROME DE RETT

1.  Normalitat aparent durant els períodes 

prenatals i perinatals, desenvolupament 

psicomotor aparentment normal durant 

els primers cinc mesos d’edat i, perímetre 

cefàlic normal en el moment del part. 

2.  Desacceleració del creixement cefàlic entre els cinc 

mesos i els quatre anys d’edat, juntament a una pèr-

dua de les capacitats motrius manuals, prèviament 

adquirides entre els sis i els trenta mesos d’edat. Això 

s’acompanya d’una alteració de la comunicació, de les 

relacions socials, de l’aparició de marxa inestable i po-

brament coordinada o de moviments del tronc. 

3.  Greu alteració del llenguatge expressiu i receptiu, junt a 

un retard psicomotor greu. 

4.  Moviments estereotipats de les mans (recargolar-les o 

rentar-les), que apareixen al temps o són posteriors a la 

pèrdua dels moviments intencionals. 

4. UN ALTRE TRASTORN DESINTEGRATIU DE LA IN-
FÀNCIA

1.  Desenvolupament aparentment nor-

mal fi ns al menys els dos anys d’edat. 

Es requereix pel diagnòstic la presència 

d’una capacitat normal per la comuni-

cació, per les relacions socials i el joc i, 

pels comportaments adaptatius fi ns al 

menys els dos anys d’edat. 

2.  Al començar el trastorn, es produeix una clara pèrdua 

de capacitats prèviament adquirides. Es requereix pel 

diagnòstic, una pèrdua clínicament signifi cativa de 

capacitats (no només un fracàs puntual en certes si-

tuacions), al menys en dues de les següents àrees:                  

A. Llenguatge expressiu o receptiu.

     B. Joc.                       

     C. Rendiments socials o comportaments adaptatius.

     D. Control d’esfínters. 

     E. Rendiments motors. 

3.  Comportament social qualitativament anormal. El diag-

nòstic requereix la presència demostrable d’alteracions 

en dos dels següents grups. 

A.  Alteracions qualitatives en les relacions socials recípro-

ques (de l’estil de l’autisme).
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B.  Alteració qualitativa de la comunicació (de l’estil del 

autisme) 

C.  Patrons restringits de comportament, interessos i acti-

vitats repetitives i estereotipades, entre elles, estereo-

típies motrius i manierismes. 

D.  Pèrdua global d’interès pels objectes i per l’entorn en 

general 

4.  El trastorn, no es pot atribuir a altres tipus de trastorns 

generalitzats del desenvolupament, a l’epilèpsia adqui-

rida amb afàsia,  a mutisme selectiu, a esquizofrènia, 

ni a síndrome de Rett.

5. TRASTORN HIPERCINÈTIC AMB RETARD MENTAL I 
MOVIMENTS ESTEREOTIPATS

1.  Hiperactivitat motora greu, ma-

nifesta al menys per dos dels se-

güents problemes en l’activitat i 

l’atenció: 

A.  Inquietud motora continua, manifesta per carreres, 

salts i altres moviments que impliquen tot el cos. 

B.  Difi cultat important per romandre assegut: general-

ment només estarà assegut uns segons, a no ser que 

estigui realitzant una activitat estereotipada.

C.  Activitat clarament excessiva en situacions en les que 

s’espera una certa quietud. 

D.  Canvis d’actitud molt ràpids, de manera que les acti-

vitats generals duren menys d’un minut (ocasional-

ment duren més si, l’activitat es veu molt afavorida o 

reforçada, i això no inclou el diagnòstic; les activitats 

estereotipades poden durar molt de temps i són com-

patibles amb aquest criteri).

2.  Patrons de conducta repetitius i estereotipats manifes-

tos al menys en un dels següents: 

A.  Manierismes fi xes i freqüentment repetits: poden 

comprendre moviments complexes de tot el cos o mo-

viments parcials com aletejos de mans. 

B.  Repetició excessiva d’activitats no encaminades a cap 

fi nalitat. Pot incloure jocs amb objectes (per exemple, 

amb l’aigua corrent) o activitats ritualistes ( sol o bé 

juntament a altres). 

C. Autoagressions repetides. 

3.  QI (Coefi cient intel·lectual) inferior a 50 

4.  Absència d’alteració social de tipus autístic. El nen ha 

de mostrar almenys tres de les següents característi-

ques: 

A.  Adequat desenvolupament de l’ús de la mirada, expre-

ssió i postura en la interacció social. 

B.  Adequat desenvolupament de les relacions amb els 

companys, incloent el compartir interessos, activitats, 

... 

C.  Almenys ocasionalment s’aproxima a altres persones 

cercant consol i afecte. 

D.  Algunes vegades pot participar de l’alegria de les altres 

persones. Existeixen altres maneres d’alteració social, 

com la tendència a l’apropament desinhibit a persones 

desconegudes, que són compatibles amb el diagnòs-

tic. 

5.  No compleix criteris diagnòstics per autisme, trastorn 

desintegratiu de la infància o trastorns hiperquinètics. 

6. SÍNDROME D’ASPERGER 

1.  Absència de retards clínicament signifi catius del llen-

guatge o del desenvolupament cognitiu. Pel diagnòstic, 

es requereix que als dos anys hagi estat possible la pro-

nunciació de paraules soltes i, que almenys als tres anys, 

el nen faci ús de frases aptes per la comunicació. Les 

capacitats que permeten una autonomia, un comporta-

ment adaptatiu i la curiositat per l’entorn, han d’estar 

al nivell adequat per un desenvolupament intel·lectual 

normal. De totes maneres, els aspectes motors poden 

estar d’alguna manera retardats i, es freqüent poca 

traça en els moviments (encara que no necessària pel 

diagnòstic). És freqüent la presència de característiques 

especials aïllades, sovint en relació amb preocupacions, 

encara que no es requereixen pel diag-

nòstic. 

2.  Alteracions qualitatives en les rela-

cions socials recíproques (de l’estil 

de les de l’autisme) 

3.  Interès inusual intens i circumscrit o patrons de com-

portament, interessos i activitats restringides, repetiti-

ves i estereotipades, amb criteris semblants a l’autisme 

encara que en aquest quadre són menys freqüents els 

manierismes i, les preocupacions inadequades amb as-

pectes parcials dels objectes o amb parts no funcionals 

dels objectes de joc.

4.  No pot atribuir-se el trastorn a altres tipus de trastorn 

generalitzat del desenvolupament, a trastorn esqui-

zotípic, esquizofrènia simple,  trastorn reactiu de la 

vinculació de la infància de tipus desinhibit, trastorn 

anancàstic de personalitat, ni a trastorn obsesiu-com-

pulsiu. 

bases teòriques
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7. ALTRES TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESEN-
VOLUPAMENT 

La classifi cació no aporta instruccions 

sobre la utilització d’aquesta catego-

ria 

8. TRASTORN GENERALITZAT DEL DESENVOLUPA-
MENT SENSE
 ESPECIFICACIÓ 

Es tracta d’una categoria residual 

que, s’usarà per aquells trastorns 

que s’ajusten a la descripció general 

de trastorns generalitzats però, que 

no compleixen els criteris de cap dels 

apartats a causa de la informació insu-

fi cient o dades contradictòries. 

9. ALTRES TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT PSI-
COLÒGIC 

La classifi cació no aporta instruccions sobre la utilització 

d’aquesta categoria. 

10. TRASTORN DEL DESENVOLUPAMENT NO  ESPECI-
FICAT 

La classifi cació no aporta instruc-

cions sobre la utilització d’aquesta 

categoria. 
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C. EXPRESSIÓ CORPORAL C. EXPRESSIÓ CORPORAL 

1. INTRODUCCIÓ 

Genèricament, el concepte d’ex-

pressió corporal fa referència 

al fet de que tot ser humà, de 

manera conscient o inconscient, 

intencionalment o no, es mani-

festa mitjançant el cos.

L’expressió corporal com a dis-

ciplina educativa, va ser formu-

lada i elaborada en la dècada dels 

setanta, per Patricia Stokoe(1) 

(1929-1996), ballarina i pedagoga argentina. Durant els 

seus 45 anys de docència i investigació, va ampliar i va 

tornar a formular objectius, continguts i conceptes que, 

van ser difosos mitjançant el seu treball i les seves nom-

broses publicacions. La disciplina, es va institucionalitzar 

a Argentina des de 1978, amb l’obertura del primer pro-

fessorat nacional d’expressió corporal. 

L’expressió corporal, prové del concepte de dansa lliure: 

és una metodologia per organitzar el moviment de ma-

nera personal i creativa, constituint-lo en un llenguatge 

possible de ser desenvolupat, mitjançant l’estudi i la in-

vestigació dels components del moviment, del propi cos 

i de les múltiples maneres d’estructuració del moviment 

en el temps i l’espai.

El llenguatge corporal, adquireix així, la funció del llen-

guatge: la recerca d’un vocabulari propi, de moviments, 

que organitzats en una unitat signifi cativa de forma-con-

tingut permetrà transmetre, de la mateixa manera que 

altres llenguatges artístics, idees, emocions i sensacions 

personals subjectives, possibles de ser objectivades en 

una elaboració externa a l’individu. En aquest cas, el pro-

ducte és una dansa. 

Per enriquir aquest llenguatge, utilitza metodologies pel 

desenvolupament d’habilitats propioceptives motrius i 

comunicatives, així com els principis de la investigació i 

composició coreogràfi ca. 

Com a disciplina, ha permès i permet l’apropament a la 

dansa, d’una gran part de la comunitat: la possibilitat de 

ballar, no troba fronteres en l’edat, la fi sonomia corporal ni 

les aptituds físiques, a priori, factors que solen ser exclo-

ents en algunes escoles tradicionals de dansa. L’expressió 

corporal originada per Stokoe, és una manera de fer que, 

podrà ser elaborada per a cada persona en la mesura de 

les seves possibilitats i desitjos, on l’objectiu està centrat 

en la creació del text propi de cada subjecte.

Quan parlem amb algú, només una petita part de la in-

formació que obtenim d’aquesta persona procedeix de les 

seves paraules. Els investigadors han estimat que entre 

un 60  i un 70 % del que comuniquem, ho fem mitjançant 

el llenguatge no verbal; és a dir, gestos, aparença, pos-

tura,, mirada, i expressió. 

Molt sovint, l’efecte d’aquest llenguatge corporal té lloc a 

nivell inconscient, de manera que després d’estar sol, en 

un parell de minuts conversant amb algú a qui acabem 

de conèixer, podem arribar a la conclusió de que aquesta 

persona no és de fi ar o no ens agrada, sense que podem 

explicar el motiu exacte. Només podem dir « té quelcom 

que no m’agrada». Aquest « quelcom» procedeix, quasi 

amb tota segu-

retat, del que el 

seu llenguatge 

corporal ens ha 

transmès. I a la 

inversa, quan par-

lem amb algú és possible que li estiguem dient  molt més 

del que creiem. D’aquesta manera, les nostres emocions 

es veuen infl uenciades per altres persones sense neces-

sitat de dir una sola paraula, podem tenir-ne prou amb 

una determinada posició, mirada o gesticulació per fer-

nos sentir incòmodes, nerviosos, enfadats, o bé alegres, 

jovials i optimistes. Per descontat, això no vol dir que el 

nostre interlocutor, vagi a captar tota la informació que 

estem transmetent; el grau en que ho faci, dependrà de 

lo bo que sigui en el moment d’interpretar aquest llen-

guatge i, de l’atenció que ens estigui mostrant. 

El llenguatge no verbal en part és innat, imitatiu i après. 

Generalment, diferents àrees del cos, tendeixen a tre-

ballar unides per enviar el mateix missatge, encara que 

en ocasions, és possible enviar missatges contradictoris, 

com quan algú està explicant una anècdota divertida però, 

l’expressió de la seva cara és trista. Això pot ser degut per 

exemple, a que mentre parla està pensant en una altra 

cosa, potser en el següent que ens vol dir, i l’expressió de 

la seva cara correspon al que està pensant i no al que està 

dient, de manera que, deixa perplex al seu interlocutor. 

En altres ocasions, els missatges són confusos degut a 

que es poden estar transmetent vàries emocions de cop, 

com ràbia, por i ansietat, ja que en ocasions van unides. 

Amb els desconeguts, ens comuniquem principalment 

mitjançant els ulls. Per exemple, quan anem caminant per 

un passadís estret i ens trobem amb algú de cares, primer 

el mirem als ulls i llavors desviem la mirada cap al costat 

del passadís pel que pretenen passar. Quan no s’emeten 

senyals o, no s’interpreten correctament, el més probable 

és que ambdues persones acabin mantenint una mena de 

dansa a la dreta i a l’esquerra fi ns aclarir-se.

Quan parlem amb algú, 
només una petita part de 

la informació que obtenim 
d’aquesta persona procedeix 

de les seves paraules.

(1)
 Stokoe P. I R Harf (1984) La expresión corporal en el jardín de infantes  Barcelona Ed. 

Paidós. 
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2. DEFINICIÓ 

Pot defi nir-se com, la disciplina que té com objecte la con-

ducta motriu amb fi nalitat expressiva, comunicativa i es-

tètica, en la que el cos, el moviment i el sentiment són els 

instruments bàsics. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ EXPRESSIÓ 
CORPORAL

•  Escassa o inexistent importància assignada a la tècnica 

o en tot cas, aquesta no és concebuda com a model al 

que han d’arribar alguns alumnes. Sovint s’utilitzen de-

terminades tècniques però com a mitjà, no com a fi na-

litat. 

•  Finalitat educativa. És a dir, té principi i fi  en el sinus del 

grup, sense pretensions escèniques.

•  El procés seguit i viscut per l’alumne, és el més impor-

tant, desapareixent «l’obsessió» pel resultat fi nal que, 

aquí adquireix un segon pla. 

•  L’eix que dirigeix les activitats, gira en torn al concepte 

d’habilitat i destresa bàsica, amb objectius referits a la 

millora del bagatge motriu de l’alumne. 

•  Les respostes prenen caràcter convergent ja que, l’alum-

ne cerca les seves pròpies adaptacions. 

Aprofundint quelcom més en la defi nició donada 

d’expressió corporal, direm que es tracta de l’activitat 

corporal que, estudia les formes organitzades de 

l’expressivitat corporal, entenent el cos com un conjunt 

del psicomotriu, afectiu-relacional i cognitiu, amb àmbit 

disciplinar que, està en un període de delimitació: Carac-

teritzat per l’absència de models tancats de resposta i, 

per l’ús de mètodes no directius sinó afavoridors de la 

creativitat i la imaginació, les tasques del qual pretenen la 

manifestació o exteriorització de sentiments, sensacions i 

idees, la comunicació dels mateixos i el desenvolupament 

del sentit estètic del moviment.

Els objectius que es pretenen són: la recerca del benestar 

amb el propi cos (desenvolupament personal) i el desco-

briment i/o aprenentatge de signifi cats corporals; com 

activitat, té en si mateixa signifi cat i aplicació però pot ser 

a més, un esgraó bàsic per accedir a altres manifestacions 

corporeo-expressives més tecnifi cades. 

4. FINALITAT DE L’EXPRESSIÓ CORPORAL

L’expressió corporal, té una doble fi nalitat: per un cos-

tat, serveix com a base d’aprenentatges específi cs i per 

altra, fonamentalment té un valor en si mateixa, ja que 

col·labora en el desenvolupament del bagatge experimen-

tal del nen. 

5. OBJECTIUS GENERALS DE L’EXPRESSIÓ COR-
PORAL:

•  Desenvolupar el benestar personal, cercant el benestar 

psico-corporal amb un mateix. 

• Aprendre els codis i signifi cats corporals. 

6. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA EXPRESSIÓ COR-
PORAL:

Les tasques hauran de pretendre algun d’aquests tres ob-

jectius: 

•  Manifestar i exterioritzar sentiments, sensacions, idees, 

conceptes, ...

• Comunicar sentiments, sensacions, idees, conceptes...

•  Desenvolupar el sentit o intenció estètica (artística, plàs-

tica) del moviment. 

D. LLENGUATGE CORPORAL D. LLENGUATGE CORPORAL 

1. DEFINICIÓ: 

Malgrat el llen-

guatge sigui el 

mateix, cada in-

dividu és diferent 

i per tant el re-

sultat és distint 

a cada persona. 

Mitjançant el que 

veiem (gest, ex-

pressió), nosaltres el jutgem. Gràcies al llenguatge per-

sonal, traiem conclusions. El llenguatge del el cos, té un 

gran signifi cat. Aquest llenguatge, expressa el que cada 

un porta dins. El cos, té un llenguatge amb un vocabulari 

propi, una gramàtica específi ca, ... Té unes característi-

ques concretes. És un llenguatge, pel que estem molt in-

fl uïts malgrat no el coneixem gaire. 

Des de 0 a 3 anys. totes les manifestacions es realitzen 

mitjançant el cos, l’únic llenguatge que dominem és el 

llenguatge del cos. De 3 a 6 anys, quan progressivament 

el nen aprèn altres llenguatges, aquests  ho abasten tot, 

deixant  a part el llenguatge corporal. El llenguatge ver-

bal predomina, amb ell podem dir veritats o mentides, 

mentre que el corporal parla per sota la consciència. El 

llenguatge corporal no el podem dominar, nosaltres no en 

som conscients, però els altres si que ho capten. En una 

conversa, és molt més important que el llenguatge verbal, 

mitjançant el llenguatge corporal, es dóna molta informa-

ció que se’ns escapa.
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El llenguatge corporal s’ha vist sempre com quelcom 

amagat, quan en una situació es troba compromès el cos, 

ens veiem amenaçats. Si analitzem el llenguatge corporal 

quotidià ens trobem amb varis tipus de gestos. 

•  Emblema: L’emblema, és un gest que té un equivalent 

verbal sense ambigüitats en una cultura determinada.

Gest, pel que nosaltres interpretem. Hi ha emblemes es-

pecífi cs de cada cultura, i també hi ha emblemes univer-

sals. 

•  Reguladors: Gestos, que representen un paper molt 

important en la comunicació. Els fem servir per a què 

l’altre, ens cedeixi la paraula, vagi més ràpid, ...

•  Il·lustradors: Gestos, que van units a la comunicació 

verbal i, serveixen per recalcar les paraules ...

•  Adaptadors: Gestos, que s’utilitzen per controlar o 

manejar els nostres sentiments en una situació deter-

minada (normalment en situacions de tensió per con-

trolar-se).

Tots quests gestos, són utilitzats en l’expressió corpo-

ral. El que es cerca, es transcendir l’expressió quotidiana.  

El que fa l’expressió corporal, és que cada individu mit-

jançant l’estudi en profunditat del cos, trobi un llenguatge 

propi i estableixi bases per l’expressió i comunicació amb 

la resta. 

2. MEMÒRIA CORPORAL

La memòria corporal, registra i conserva informació de la 

qual no som conscients. Les nostres necessitats, emo-

cions reprimides, temors, així com les aspiracions més 

íntimes, troben un lloc en el cos on niar, aquest és la me-

mòria corporal. 

El contacte corporal, respon a una necessitat bàsica de l’ 

ésser humà, indispensable per la supervivència. El nadó, 

necessita «sentir-se tocat» i estar a l’empara de mans 

maternes que brinden cura, protecció i suport. Aquestes 

experiències primerenques, són les primeres empremtes 

sensorials que s’adhereixen a la pell, a manera de missat-

ges preverbals, establint-se així els primers diàlegs mare-

fi ll.

A partir d’aquests contactes primaris, el nen anirà im-

primint-se  sensacions, tant físiques com emocionals, 

per anar forjant el seu ser. El seu món sensorial i afectiu 

començarà a poblar-se, les necessitats es transformaran 

en desitjos i els desitjos en possibilitats o frustracions. 

Aquests seran els inicis per conquistar el món, així anirà 

gestant el seu jo psíquic, que prendrà com a herència 

aquest bagatge sensorial del seu «Jo» de sensacions.

La memòria corporal, es basa en el contacte que és co-

municació, és un vincle que establim amb altres éssers o 

objectes, forma part de la condició humana. És un do ad-

quirit i incorporat, que desenvolupem de manera incons-

cient o natural, resulta un patrimoni habitual. La nostra 

pell, rep permanentment el contacte de la roba i altres 

objectes que la freguen, però es només mitjançant fer-

ho conscient, que es modifi ca la sensació i la qualitat del 

mateix, podent captar textures, temperatures, sensació 

de pes, ...

3. DIVISIÓ DEL COS HUMÀ 

El cos humà està dividit en cinc grans parts: 

el cap: És el segment més ele-

vat del cos. Està situat a sobre del 

coll, del que sobresurt per davant, 

darrera i pels costats. L’altura del 

cap, és aproximadament de 18 a 

20 centímetres, és a dir el 13% de 

l’altura del cos. El cap es divideix 

en crani ( caixa òssia que tanca 

l’encèfal. Té 8 ossos: frontal, etmoides, esfenoides, occi-

pital, parietals i temporals), la cara (situada en la part an-

terior i inferior del crani. La formen: la regió nasal, la regió 

labial, la regió mentoniana, la regió masetèrica, la regió 

geniana, la regió de la fosa cigomàtica, la regió pterigo-

maxilar i la regió bucal). En el cap també es troben quatre 

dels nostres cinc sentits: l’aparell de l’audició, l’aparell del 

gust, l’aparell de la visió i l’aparell de l’olfacció. 

el coll : És la part del tronc que uneix el cap i el tòrax. 

És una part relativament estreta, com es-

trangulada. El coll es divideix en dues grans 

regions: una posterior, situada per  darrera 

de la columna vertebral (regió de la nuca) i 

una altra anterior, situada per davant de la 

comuna vertebral (regió traqueal).

els membres: Són uns 

llargs apèndix annexos 

al tronc, destinats a 

executar tots els grans 

moviments, de manera 

especifi ca la locomoció 

i l’aprensió. Es distin-

geixen en   membres 

superiors (es divideix en sis segments: muscle, braç, co-

lze, avantbraç,  canell, mà i dits), i els membres inferiors 

(maluc, cuixa, genoll, cama, turmell, peu i dits).

bases teòriques
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tronc: Conté els raquis (columna vertebral) i el tòrax (la 

regió de la columna vertebral, la regió  es-

ternal, la regió costal, la regió mamària, i 

la regió diafragmàtica).

Totes les parts del cos posseeixen irrigació sanguínia, irri-

gació nerviosa, ossos i músculs. Aquestes parts al mateix 

temps, s’uneixen entre elles per les articulacions. 

articulacions: Conjunt de forma-

cions anatòmiques, que uneixen dos o 

més ossos entre ells, permetent o no el 

seu moviment. D’aquest concepte en 

deriva un altre: La  diartrosis, que són 

articulacions molt mòbils; els elements 

que constitueixen a les mateixes són: 

superfícies articulars, cartílag articular, 

meniscs, rodets, càpsula articular, lligaments, membrana 

i líquid sinovial, cavitat articular. 

articulacions més importans del nostre cos: 

• Articulació humeral ‡ del muscle 

• Articulació humerorradial 

• Articulació humerocubital del colze

• Articulació radiocubital proximal

• Articulació radiocubital distal

• Articulació radiocarpiana del canell 

• Articulació mediocarpiana 

• Articulació carpometacarpianas de la mà

• Articulació metacarpofalángees

• Articulació interfalángica proximal del dit de la mà

• Articulació interfalángiques distals

• Articulació temporomandibular del cap

• Articulació sacroilíaca del maluc

• Articulació coxofemoral del fèmur

• Articulació femororrotuliana

• Articulació menisc femoral del genoll

• Articulació meniscotibial

• Articulació tibioperoinea de la tíbia i del peroné

• Articulació supraastragalina 

• Articulació subastragalina del turmell

• Articulació calcaneocuboidea

• Articulació astragalocalcaneoescafoidea

• Articulació cuneoescafoidea

• Articulació cuneocuboidea del peu

• Articulació intercuneiforme

• Articulació tarsometatarsiana

• Articulació metatarsiofalángica

• Articulació interfalángiques dels dits del peu

4. CONCLUSIÓ:  

El nostre cos parla, perquè no és només un cos, sinó que 

és un sistema psicofísic. En tot moment, els nostre món 

intern està present, i amb cada gest s’expressa. Per què 

aquesta comunicació no verbal, sigui rica i signifi cativa, 

hem de tenir discurs. Com tot llenguatge, el discurs cor-

poral ha de contenir frases reforçades per paraules corpo-

rals (psicofísiques).

Es pot concretar, que el cos i les diferents parts que el 

composen, són el que fan possible el moviment i per tant 

l’expressió. Les articulacions que conformen i uneixen les 

nostres parts corporals, compleixen un paper fonamen-

tal a l’hora de realitzar un moviment; com una manera 

d’expressió, ja que les articulacions són les que donen fl e-

xibilitat al cos. 

E. DANSA MOVIMENT TERÀPIA E. DANSA MOVIMENT TERÀPIA 

1. INTRODUCCIÓ 
És una de les modalitats d’arts creatives en 

teràpia. Es defi neix com: « L’ús psicoterapèu-

tic del moviment a dins d’un procés que per-

segueix la integració psicofísica (cos-ment) de 

l’individu»

Es caracteritza, per l’ús que fa del mitjà i procés 

artístic (en aquest cas la dansa i el moviment), 

per ajudar a solucionar confl ictes emocionals o psicològics 

de les persones. 

La Dansa moviment teràpia parteix, de la següent pre-

missa bàsica: «Tot moviment corporal, pot portar a la 

vegada canvis en la pisquis, promovent la salut i el creixe-

ment personal.» 

Basada en la connexió cos-ment, treballa amb el movi-

ment i l’emoció, el cos i el seu propi llenguatge. 

La dansa  moviment teràpia es fonamenta en: 

• La investigació sobre la comunicació no verbal. 

• La psicologia del desenvolupament humà. 

• Els diferents sistemes de l’anàlisi del moviment. 
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2. DEFINICIÓ
 

Segons Bernstein, 1979(1), Panhofer & Rodríguez, 2005(2),  

«La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una especialitat 

en psicoteràpia que, utilitza el cos i les seves expressions 

no verbals, com un procés per promoure la integració 

emocional, cognitiva i física del individu. Pertany al grup 

de les arts creatives en psicoteràpia com; l’art teràpia, la 

musico teràpia i el drama teràpia i es defi neix, com l’ús 

psicoterapèutic del moviment i la dansa dins d’un procés 

que persegueix la integració psicofísica del individu»

Els components de la DMT són:  

• Moviment expressiu i dansa

És la connexió del cos i la ment. Es serveix del moviment 

com a refl ex de la personalitat. Ho estudia gràcies a les 

qualitats de moviment (Laban (3), Kestenberg(4)), que són 

investigacions del llenguatge corporal. Un repertori ampli 

de moviment corporal, és una senyal de salut. Dóna molta 

importància a la recapitulació de les relacions primeren-

ques i estats preverbals, per la via del cos i a l’ús del ritme 

corporal. 

• Psicoteràpia 

És un procés de comunicació, entre un psicoterapeuta i 

la persona que va a la seva consulta que, es dóna com a 

propòsit d’una millora en la qualitat de vida en el pacient, 

mitjançant un canvi en la seva conducta, actituds, pensa-

ments o afectes. 

• Processos creatius

Ens trobem amb diferents escoles psicoterapèutiques 

que usen la DMT: 

· Psicoanalítica o psicodinàmica. 

· Conductual o cognitiva-conductual. 

· Humanista-experiencial 

· Gestalt

· Teràpia sistèmica

· ...

3. ORIGEN 

La dansa moviment teràpia, és una disciplina que està 

creixent i que ja és força coneguda als Estats Units, An-

glaterra, Alemanya, Itàlia, Holanda,... Els seus principis, 

els trobem a Estats Units en els anys quaranta, on emer-

geix gradualment de dos camps professionals: la psicolo-

gia i la dansa moderna. 

Una de les seves pioneres més importants, va ser Ma-

rian Chace, va treballar a l’hospital Federal St. Elisabeth 

en l’àrea de Washinton D.C., amb pacients de la unitat de 

psiquiatria, amb efectes positius al introduir la dansa i el 

moviment improvisat i creatiu. 

Als anys 50, Mary Whitehouse d’origen nord-americana, 

es va formar en dansa moderna europea, combinant 

l’ensenyament de la dansa creativa i els seus estudis 

sobre el marc teòric que proposava Jung. Va començar la 

connexió que hi havia entre l’expressió en el moviment 

espontani i genuí dels seus alumnes i, el fl uir del material 

simbòlic que, es compartia al fi nalitzar aquestes classes. 

Així, va donar origen al que avui es coneix com «Authen-

tic Moviment» . Aquesta tècnica, pren la idea psicoana-

lista de deixar fl uir el material inconscient, mitjançant la 

relació del «ego» i els seus mecanismes de defensa, per 

que es doni una expressió espontània dels sentiments, 

idees i emocions. Així podrem identifi car aquesta tècnica 

de l’«Authentic moviment» com el que Jung defi nia com 

«Active imagination». Posant l’èmfasi en la comunicació 

no verbal, el moviment

Més fi gures importants al llarg de la història, han estat 

aportant coneixements amb els seus anys de dedicació a 

la investigació en l’àmbit del moviment, la comunicació 

no verbal, la dansa i el procés creatiu. Alguns d’aquests 

professionals que, han proporcionat un marc teòric i unes 

línies de referència a la que avui es denomina Dansa 

Moviment Teràpia són: Lilian Espenak (teoria des de la 

perspectiva psicofísica de les diferents etapes del des-

envolupament del individu), Trudi Schoop, J. Annet Alder, 

Irmagrd Bartenieff, Warren Lamb, Judith Kestenberg, 

Rudolf Laban( moviment, usat com mitjà expressiu dels 

pensaments, emocions i confl ictes, tant conscients com 

inconscients)... 

Actualment, existeixen especialistes en Dansa Moviment 

Teràpia a gairebé tots els països del món. 

Els principis de la DMT a Europa, els trobem a Gran Bre-

tanya amb el treball de Kedzie Penfi eld a Escòcia el 1974. 

El 2001 es crea l’Associació Espanyola de DMT.

4. QUÈ ÉS DMT

«... una tècnica psicoterapèutica que, utilitza el moviment 

com un procés per promoure la integració emocional, cog-

(1)
  BERNSTEIN, P. (1979) Eight Theorical Approaches , DMT Vol 2, Dubuque, Kendall Hunt. 

(2)
  PANHOFER, H. & RODRIGUEZ, S. (2005). La Danza Movimiento Terapia: Una nueva 

profesión se introduce en España. En Panhofer, H. (comp) El cuerpo en psicoterapia. Teoría 

y práctica de la Danza Movimiento Terapia. Barcelona: Editorial Gedisa. S.A.

(3)
  LABAN RV. (1987) El dominio del movimiento Ed. Fundamentos  Madrid 

(4) 
LEO KESTENBERG, Hrsg. Kunst und Technik. Berlín: Volksverband der Bücherfreunde, 

1930
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nitiva i física de les persones» (Bernstein, 1979)

«... l’ús psicoterapèutic del moviment i la dansa, a dins 

d’un procés que persegueix la integració psicofísica» 

La Dansa moviment teràpia, és una psicoteràpia psico-

dinàmica i pertany al grup de les arts teràpies com, la mú-

sica, el drama i l’art teràpia. La DMT es fonamenta en la 

connexió entre moviment i emoció, treballa amb el cos i 

el seu propi llenguatge: tot moviment corporal pot portar 

en si mateix, canvis a la psiquis promovent la salut i el 

creixement personal. 

La seva trajectòria i mètodes, es basen en disciplines multi 

disciplinars: utilitza la teoria,  el mètode psicoterapèutic i 

es fonamenta en la investigació sobre la comunicació no-

verbal, la psicologia del desenvolupament i els sistemes 

d’anàlisi del moviment (kestenerg (1) 1975, Santaton-Jones 
(2) 1992)

El moviment expressiu i la dansa, s’utilitzen com a mitjà 

per enfrontar-se amb un procés personal d’integració i de 

creixement. Dins d’un marc segur facilitat pel terapeuta, 

s’exploren els aspectes comunicatius del moviment im-

provisat. 

Mitjançant el moviment i la dansa, el món interior d’una 

persona és fa més tangible, es comparteix el simbolisme 

personal i es mostren els models de relacions personals 

que cada un té amb els altres, trobem signifi cats en ges-

tos, postures i qualitats de moviment. 

En el context d’una relació terapèutica, el pacient pot 

aconseguir coneixement de com ell/a estableix i manté 

les seves relacions (Payne, (3) 1992)

5. A QUI ES DIRIGEIX

La dansa moviment teràpia, és molt útil en  tots aque-

lls trastorns on la via de la paraula no és sufi cient per 

solucionar el problema com seria el cas de nens, nenes 

i adolescents amb TGD o altres discapacitats físiques o 

psíquiques més o menys importants, amb trastorns ge-

neralitzats del desenvolupament, autisme, psicosis, es-

quizofrènies, ...

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) s’usa en la psicopato-

logia en adults: trastorns d’ansietat, trastorns emocionals 

(depressions, borderline), addicció, trastorns mentals, es-

quizofrènia i altres trastorns psicòtics i de la personali-

tat.

Els psicoterapeutes en DMT, treballen també amb perso-

nes que han sofert traumes, com abusos físics, sexuals o 

emocionals i que pateixen d’una imatge distorsionada del 

seu cos (trastorns d’alimentació: bulímia, anorèxia).

La DMT, s’usa  també com a mitjà preventiu i es dirigeix a 

tots aquells qui busquen utilitzar el moviment expressiu i 

la dansa per enfrontar-se amb un procés d’integració i de 

creixement.

La DMT, facilita que puguin ampliar i potenciar el seu auto 

coneixement i el seu desenvolupament personal.

Es treballa de manera individual i en grups. 

(1)
   KESTENERG  (1975) children and parents, Jason Aronson, Nova York

(2)
 SANTATON-JONES (1992) An introduction to Dance Movement Therapy in psychiatry, 

Londres-Nueva York, Routledge

(3)
 PAYNE (1992) Shut ubm shut out, Payne, H. (1992) Dance movement Therapy and Prac-

tice, çlondres, Tavistck / Routledge. 
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A. INTRODUCCIÓ A. INTRODUCCIÓ 

El centre públic d’educació especial en què està basat el 

projecte,  ja fa uns quants anys, es va adonar que el treball 

corporal a tots nivells,  oferia l’oportunitat de millorar la 

qualitat de vida dels seus alumnes. Els permetia noves 

maneres de comunicar-se, expressar-se i de gaudir de 

l’experiència de la vida ja que, millorava de manera evident 

la seva interacció social, la seva qualitat de comunicació i 

de joc, s’apreciava també amb el temps, una disminució 

o millora pel que fa a les seves conductes desafi ants i/o 

disruptives. 

Amb tot això, va valorar els aspectes defi nits a continua-

ció, adonant-se que podien millorar i afavorir la tasca cu-

rricular, facilitant el treball dels diferents professionals de 

l’àmbit escolar: 

PRACTICA APLICADA A UN CENTRE 
PÚBLIC D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
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COMUNICACIÓ
«L’expressió corporal com un llen-

guatge, com un mitjà de comunicació 

entre la persona amb ella mateixa i 

la persona amb els altres». (Stokoe y 

Harf (1)) .

ATONIA
«Es produeix quan, l’esforç per la 

vida produeix reaccions de fl exió 

i debilitat tan física com espiri-

tual. Les seves manifestacions 

solen ser: tristesa, angoixa, fa-

tiga, malestar, humilitat, súplica, adoració, repòs, passi-

vitat. En resum, tot allò que pot signifi car una repressió 

del jo» (Motos (2)).

TONICITAT
«És la lluita per la vida, l’esforç per 

viure, les manifestacions del qual són: 

extensió, força en lo físic i plaer en 

lo psíquic, alegria, benestar, supèr-

bia, orgull, rebel·lió. En general totes 

aquelles accions en les que hi ha pa-

tent l’afi rmació del jo en la lluita per la 

vida»(Motos (3)).

TEMPORALITAT
«Consciència de la realitat de 

l’existència, a partir dels canvis o 

fets que passen»(Arteaga (4)).

LATERALITAT

«Domini funcional d’un costat del cos humà 

sobre l’altre». (Trigueros & Rivera (5))

RESPIRACIÓ
«Funció mecànica i automà-

tica, regulada pels centres 

respiratoris». (Comellas & 

Perpinya (6)).

RELAXACIÓ
«Estat psicofísic, provocat 

per una distensió muscular 

generalitzada, acompanyada 

d’una complerta calma inte-

rior» (Motos (7)).

POSTURES

«És la clau no verbal, més senzilla de 

descobrir i observar»(Motos (8)).

EXPRESSIÓ DELS SENTIMENTS
«Existeix en el cos, una espècie de mus-

culatura afectiva que correspon a les 

localitzacions físiques dels sentiments. 

S’asseuen en els centres de la força, 

de la personalitat i de d’expressivitat» 
(Motos (9)). 

AGILITAT
«Capacitat per realit-

zar una acció o suma 

d’accions, amb el màxim 

estalvi d’energies pos-

sibles que, mostra com 

situacions fàcils que exigeixen en realitat la participació 

d’un bon grau de força, velocitat, fl exibilitat i ocasional-

ment resistència» (Generelo & Lapetra (10)).

(1)
  STOKOE , P y HARF, R  La expresión corporal en el jardín de infantes. Paidós, Buenos 

aires. 1980

(2) 
 MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 68

(3)
   MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 68

(4)
  ARTEAGA M, Viciana V, Conde J. Desarrollo de la expresividad corporal Inde publicacio-

nes Barcelona 1997

(5)
  TRIGUEROS & RIVERA Curso: Educación Física de Base. Granada. C.E.P. 1991

(6) 
 COMELLAS & PERPINYA La psicomotricidad en preescolar. Barcelona, Ceac. 1987

(7)
  MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 103

(8)
  MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 31

(9)  
MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 105

(10)
GENERELO & LAPETRA Fundamentos de educación física para enseñanza primaria 

VOL I, Cáp. XIV, XV, XVI. Barcelona Inde 1993
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(1)  
LAPIERRE, J. La reeducación física. Tomo 1. Barcelona Científi co médica1977

(2) SERRA, E: Apuntes Educación física de base. INEF granada (Paper) 1991

(3)
 ARTEAGA M, Viciana V, Conde J. Desarrollo de la expresividad corporal Inde publicacio-

nes Barcelona 1997. Pág 184

(4)
 ARTEAGA M, Viciana V, Conde J. Desarrollo de la expresividad corporal Inde publicacio-

nes Barcelona 1997 Pág. 184

(5) 
STOKOE, P y HARF, R La expresión corporal en el jardín de infantes. Paidós, Buenos 

aires. 1980

(6)
 MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983

(7)
 GONZÁLES, L: Psicomotricidad. Expresión sonora. Miñon S.A. Valladolid. 1982 Pág. 47

CONTROL I AJUSTAMENT POSTURAL

«Manera segura de reacció per-

sonal a un estímul constant, la 

gravetat, condicionada tant per 

factors morfològics, neurològics 

com afectius» (La Pierre (1)).

ESQUEMA CORPORAL 
«Presa de consciència del cos, 

de les seves possibilitats i de 

les seves limitacions»
(Serra (2)). 

L’esquema corporal és la ima-

tge corporal o la representació 

que cada un té del seu propi 

cos, sigui en un estat de repòs 

o en moviment.

OBERTA-TANCADA 

«Una interacció es denomina oberta o tancada, quan el 

comportament es caracteritza per la recerca dels estí-

muls ambientals. En la mesura que, els participants són 

tan interactius que no responen adequadament a la resta 

d’estímuls del mitjà, la interacció és tancada» 

(Arteaga (3)).

RÍTMICA I ARRÍTMICA
«Podem diferenciar aquests 

termes, quan el compor-

tament interactiu de dos 

o més persones, conté un 

ritme clarament percepti-

ble, sigui en paral·lel o en 

sèrie, aquesta interacció es 

qualifi ca de rítmica. La inte-

racció arrítmica passa quan 

els ritmes establerts es 

trenquen repetidament»
(Arteaga (4)).

RAPPORT 
«Aquest terme, és utilitzat sobretot en psicologia, per 

defi nir el ‘clima’ –físic i motivacional- que envolta la rea-

lització d’una tasca concreta. Cal tenir-lo present al mo-

ment d’iniciar el treball d’expressió corporal amb el grup 

de nens» (Stokoe (5)).

ORIGINALITAT  
«Quan la conducta és el refl ex 

d’un mateix, és a dir els seus 

actes responen a una origina-

litat creada en si mateix»
«El ser humà, no podrà abas-

tar un mínim grau de creati-

vitat o originalitat mentre no senti o percebi un mínim 

grau d’autonomia« (Motos (6)).

PERCEPCIÓ  
«Sensació interior que, resulta d’una 

impressió material feta en els nos-

tres sentits»(RAR)

«Característica fonamental de 

l’home, sobre la que es basarà tot un 

ulterior i possible desenvolupament 

tant sensible com racional». Gonzá-

les.(7)
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QUALITAT DELS MOVIMENTS 
«Conjunt de condicions 

que contribueixen a fer 

agradable i valuosa la 

vida»(RAE). 

«El moviment, només 

adquireix qualitat ex-

pressiva quan és ma-

nifestació d’un estat 

anímic, i és justament 

en el joc orientat, on 

l’expressió adquireix el 

seu vertader i complert 

sentit de manifestació 

psicofísica» (Stokoe (1)).

SENTIT CORAL  
Bergé(2), defi neix el sentit 

coral com «la consciència 

de grup» creu que, per 

molt que es treballi sol, al 

fi nal tot moviment acaba 

com una forma del grup. 

«El treball individual en 

l’espai, porta progressiva 

però inevitablement, al 

treball en grup» i per fer-ho correctament, dóna unes pe-

tites pautes. «Mitjançant una lenta graduació d’exercicis 

que parteixen del centre (és a dir, d’un mateix) per evolu-

cionar cap a la perifèria (és a dir, cap a l’espai dels altres) 

i, tenint en compte l’edat i les possibilitats dels alumnes, 

s’exercitarà a poc a poc la consciència de grup, el que es 

dirà sentit coral».

MANIPULACIÓ 
La manipulació d’objectes, o en absència d’ells més ha-

bitualment, és una part bàsica i molt interessant de 

l’expressió corporal. Motos(3) no la deixa passar i la defi -

neix com «moviments expressius realitzats amb les mans 

per crear en l’espai objectes imaginaris o realitzar accions 

físiques».

A més, recolza la seva defi nició en Dobbleare(4) que, ja ha-

via donat unes normes anys enrere, sobre com treballar 

les accions que volem realitzar. «Els moviments de la mà, 

seran més expressius si es tenen en compte els següents 

principis: Nitidesa, pausa, seguir l’objecte amb el nas i la 

respiració. El cos ha de participar en el gest, no només en 

quant a la posada en moviment de la 

musculatura sinó, també en quant a la 

respiració»

IMAGINACIÓ  
Sillamy(5) la defi neix com «L’apti-

tud per representar objectes ab-

sents i combinar imatges ... més 

que la intel·ligència, és l’herència 

de l’home». 

Aymerich (6)» No és únicament la 

facultat d’evadir-se del moment present, per pensar co-

ses divertides o suggestives i construir amb elles castells 

a l’aire; la imaginació no és viure, encara que només sigui 

amb el pensament, en un món de color de rosa, sinó que 

ha de ser una ajuda, per fer més ample i més complex el 

món interior del nen, una ruta d’integració a la vida real i 

un autèntic camí de creixement.

«La imaginació és una de les manifestacions del pensa-

ment divergent, és la habilitat per mirar al món d’una 

manera diferent i fresca», « En sentit extens, imaginar 

és associar i combinar diversos elements coneguts per 

obtenir un tot novador, un producte original, únic, variat, 

nou»(Motos (7)).

DISTENSIÓ 
Segons la primera accepció de la  

RAE, distendre és afl uixar, relaxar, 

disminuir la tensió.

«Una posada en disponibilitat», 

«atorga el domini corporal, fent 

desaparèixer dels nostres grups musculars les tensions 

residuals que provoquen la fatiga, i en conseqüència, ac-

tuen sobre el nostre equilibri menta»(Motos (8)).

«Mostra de situacions i estats emocionals de la persona, 

mitjançant la relació entre, tensió-relaxació-distensió que 

evidencia un to muscular», «això ho veiem en tasques 

en les que el mestre propicia un clima d’especial disten-

sió i sensibilitat, suggerint a l’alumne que respongui mi-

tjançant el que sigui capaç de sentir en aquest context 

determinat». (M R Romero Martín(9))

(1)
 STOKOE, P: LA expresión corporal y el niño Ricordi, Buenos aires. 1967 Pág. 70

(2) 
BERGE, Y: Vivir tu cuerpo, para una pedagogía del movimiento. Madrid ED. Nancea. 

1977 Pág. 99

(3)
 MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983. Pág. 110

(4)
 DOBBELEARE, G: Pedagogía de la expresión. Nova terra, Barcelona, 1965

(5) 
 SILLAMY, N Diccionario de Psicología. Plaza y Janés, Barcelona, 2ª Edición 1970

(6)
 AYMERICH C y M.: Expresión y arte en la escuela. Editorial Teide. Barcelona 1970, Pág. 

17

(7)
  MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983. Pág. 98

(8) 
MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983. Pág. 78

(9) 
ROMERO MARTÍN, M.R. “Los contenidos de la Expresión Corporal”.
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(1)  
MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983. Pág. 73

(2)
 DOAT, J. La expresión corporal del comediante. Eudeba, Buenos Aires, 1960

(3)
 POVEDA, D: Expresión dinámica. Un lenguaje total. Nancea., Madrid. 1977 Pág. 8-9

(4)
 GONZÁLEZ, L: Psicomotricidad. Expresión sonora. Miñón S.A. Valladolid. 1982 Pág. 18

(5)
 MARTINEZ, P. y NUÑEZ, J: Psicomotricidad y educación preescolar. ED. Nuestra cultura. 

Madrid. 1980 Pág. 33

(6)
 MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 48

(7)
 FAST J.: El lenguaje del cuerpo. ED. Cairos Barcelona 1971 Pág. 132

(8)
 GARCÍA L, MOTOS, T. Expresión Corporal ED. Alambra, Madrid 1990 Pág. 29

(9)  
MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág. 21

DOMINI CORPORAL 
«Per poder expressar-nos 

corporalment amb una 

fi nalitat estètica, és ne-

cessari que l’instrument 

(cos), estigui globalment 

considerat i que, cada un 

dels músculs en concret, 

estiguin al servei de la 

voluntat. La presa de consciència del propi cos, basada 

en les possibilitats de moviment de cada feix muscular, 

segment o zona corporal i la llibertat de moviment, cons-

titueixen el domini corporal» (Motos(1)).

«Es tracta de fer més expressiu el cos, de perfeccionar 

l’instrument i de que cada múscul o grup de músculs, pu-

guin actuar amb independència dels altres» (Doat (2)). 

EXPRESSIÓ DINÀMICA
«L’expressió dinàmica no és una 

matèria més, sinó un nou instru-

ment al servei de les necessitats, 

que planteja la nova situació pe-

dagògica» (Poveda (3)). 

«Podem establir ja una diferen-

ciació entre, els moviments subjectes a un objecte útil 

(dansa, esport, ...), les fases del qual es succeeixen a ma-

nera de seqüències programades i, els moviments lliures i 

espontanis, no utilitaris ni sotmesos a esquemes precon-

cebuts (algunes maneres de joc, de manipulació sonora, 

...) en els que, el rendiment es refl exa especialment en, 

la conducta expressiva, dinàmica no preconcebuda ni so-

tmesa a cap motlle, essent, per tant, imprevisible i alea-

tòria» (González (4)).

PSICOMOTRICITAT
«Concepció del desenvolupament, segons la qual, es con-

sidera que existeix una identitat entre les funcions neu-

romotrius de l’organisme i les seves funcions psíquiques» 

(Martínez y Núñez (5)).

«La psicomotricitat considera a la persona, en la seva glo-

balitat i es situa en l’àmbit de l’educació integral. El binomi 

cos-intel·lecte, és indisociable en el desenvolupament de 

la infància» i explica que « del concepte de cos com a ob-

jecte suport o 

instrument, 

es passa a la 

noció del ‘cos 

vivenciat’»       

(Motos (6)).

LA MIRADA
«De totes les parts del cos que  es fan servir per trans-

metre informació, els ulls són els més importants i poden 

transmetre el més subtil. L’impacte de la mirada, no prové 

de l’òrgan que el produeix, sinó de la manera que ens va-

lem a la vegada dels ulls i del rostre, això és, la duresa de 

la mirada, el grau d’obertura de les parpelles i el joc dels 

músculs oculars». (Fast (7))

 «Mirar és tocar a 

distància. Quan 

parlem, mirem 

als ulls el nostre 

interlocutor per 

demostrar que el 

canal de comu-

nicació continua 

obert» (Garcia i 

Motos (8)). 

CINÈSICA  
«Un intent de codifi car el llenguatge 

del cos, sobre el model de la teoria de la 

informació». « El seu objecte d’estudi, 

són les pautes de la conducta, de la co-

municació no verbal, és a dir el movi-

ment signifi catiu corporal» (Motos (9))
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GEST  
«El moviment expressiu 

del cos, d’intensitat va-

riable». « Els gestos que 

efectuem tant de manera 

voluntària, com aquells 

que escapen del control 

de la nostre consciència,  proporcionaran al nostre interlo-

cutor, una considerable quantitat d’informació». « A més, 

el gest és també un moviment signifi catiu, quelcom in-

tencional i carregat de sentit que posa en qüestió tota la 

personalitat entera». «El gest és així mateix, llenguatge» 

(Motos (1)).

«En l’expressió gestual, no hi ha més intermediari que el 

cos del subjecte davant al dels altres» (Defontaine (2). 

EQUILIBRI
«L’art de realitzar una relació 

interior entre tots els punts 

del cos dels que podem tenir 

consciència» (Cohan (3)).«El 

control i el domini del cos en 

diferents postures» (Garcia 

Motos(4)). 

 

ESPAI 
«El mitjà de relació, és el lloc on el jo s’expressa i on es co-

munica amb els altres. L’espai és un medi físic, vivenciat 

pel propi cos, les limitacions del qual són els límits físics 

reals» (Leonardo Riveiro (5)

RITME 
«Velocitat, en relació al pols 

més o menys ràpid que ma-

nifesta moviment» (Stokoe 
(6)).

«Vinculat amb el temps i la 

compressió de la música. 

Tot això mitjançant  el movi-

ment» (Fux (7)).  

 «Ritme, és la relació quan-

titativa d’unitats de movi-

ment o so, amb les unitats 

de duració establertes en un temps i mesura de dades» 

(Garcia i Motos (8)).

TRAJECTÒRIA 
Segons la RAE: « Línia descrita en l’espai per un cos que 

es mou, i  més comunament, la que segueix un projectil» 

 «Una ordre, una seqüència, uns perquès de fer tal cosa 

o tal altra ... un sentit de progressió o de jerarquia», « Ja 

sigui en qualsevol 

dels blocs de con-

tingut en que es-

tem, les trajectòries 

traçades ens han 

de donar un sentit 

d’orientació dins del 

territori abordat» 

(Galo Sanchez(9)). 

(1)  
MOTOS, T: Iniciación a la expresión corporal. Barcelona, Humanitas. 1983 Pág.: 21

(2)
 DEFONTAINE J. Terapia y reeducación psicomotriz. Del desarrollo psicomotor a la rela-

ción terapéutica. Barcelona, ED. Médica y Técnica 1978 Pág. 229

(3) 
COHAN, R: La danse Editions Robert Laffont, Barcelona 1986 Pág.36

(4)
 GARCÍA L, MOTOS, T. Expresión Corporal ED. Alambra, Madrid 1990 Pág. 171

(5) 
RIVEIRO, Leonardo y Marta Schinca: “Expresión Corporal. Actividad optativa para el 2º 

ciclo de Enseñanza Obligatoria (LOGSE). Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de 

Estado de Educación, 1992.

(6) 
STOKOE, P.: La Expresión Corporal y el niño. Buenos Aires: Ricordi. (1967)

(7) 
FUX, M.: Danza, experiencia de vida. Barcelona: Paidós. (1981)

(8) 
GARCÍA L, MOTOS, T. Expresión Corporal Ed. Alambra, Madrid 1990 Pág. 145

(9) 
GALO SANCHEZ es miembro activo de la asociación nacional A.F.Y.E.C.
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Espai personal: Aquell que avarca tot el que “habita” des 

de la pell cap a dins del propi cos

Espai Social: Aquell que avarca la conscien-

cia vincular amb els altres: parelles, trios, 

grups. Pot desencadenar-se en qualsevol 

dels tres àmbits precedents.

Espai escènic: Aquell que sorgeix amb el canvi 

de mirada, quan apareix l’ull de l’espectador”. 

L’expressió Corporal pot  convertir-se en ex-

pressió escènica.

Espai parcial: Aquell que 

avarca el que “habita” de la 

pell cap a fora, mentre no ens 

desplacem del lloc
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PROXÈMICA  
«La ciència que 

estudia les relaci-

ons de l’home amb 

l’espai que el ro-

deja, en el que es 

comunica amb fets i 

senyals» (S.Edward 

Hall (1)).

«L’Espai que la 

persona utilitza al 

interactuar, tant 

amb objectes com amb altres persones» (Néstor Antonio 

Pardo Rodríguez (2)).

«L’individu, no està limitat per la seva pell, si no que es 

desplaça dins d’una espècie de bombolla personal que re-

presenta el seu territori, l’espai que ha d’existir entre ell i 

els altres» (Berge (3))

B. OBJECTIUS PROPOSATSB. OBJECTIUS PROPOSATS

«Qui mou el cos, mou el cor; qui mou el cor mou les emo-

cions; qui és capaç d’emocionar-se i emocionar, ha trobat 

la clau del misteri/miracle de l’educació». (Carlos Pons; 

Expressió total i educació emocional(4)).

«Som éssers emocionals i som cossos, però no sabem bé 

què fer amb les nostres emocions ni amb els nostres cos-

sos» (Bach i Darder 2003(5)).

«La dansa ens permet expressar amb el cos el que passa 

pel cap i el cor»  (Cesc Gelabert 2008(6)).

•  Afavorir el desenvolupament global de la persona, allibe-

rar l’energia, expandir-se, desbloquejar tensions obtenir 

un bon nivell de benestar i equilibri de cos-ment. Buscar 

coherència entre el fer, el sentir i el pensar.

•  Conèixer i acceptar el propi cos, així com també les seves 

possibilitats de moviment. 

•  Prendre consciència de la pròpia situació motriu en 

l’espai i en el temps en relació amb les altres persones, 

amb els objectes i en els medis diversos. 

•  Assolir un domini corporal i de la postura harmònic, amb 

millora de la condició física de manera genèrica. 

•  Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques correspo-

nents a l’acció motriu, fent servir l’observació, l’anàlisi i 

la imaginació en la resolució de problemes. 

•  Identifi car i utilitzar, formes de comunicació expressives 

corporals, tot desenvolupant el sentit estètic creatiu. 

•  Conèixer, identifi car i utilitzar les habilitats i  les destre-

ses específi ques fonamentals de les activitats físiques 

proposades al llarg de les etapes, les quals han d’incloure 

formes de desplaçament i de maneig d’objectes variats 

i diversifi cats. 

•  Valorar i fruir de l’activitat física amb vista al benestar 

físic i mental, tot practicant hàbits d’higiene personal. 

•  Conèixer, identifi car i experimentar diverses activitats 

físiques en medis diferents a l’habitual, demostrant res-

pecte envers l’entorn. 

•  Accedir al comportament social que faciliti el creixement 

individual, mitjançant la participació solidària, la respon-

sabilitat, el respecte als altres i especialment, la utilitza-

ció de les relacions de cooperació indispensables en una 

activitat física col·lectiva. 

•  Assolir justesa i precisió rítmica a partir del moviment 

del propi cos, de la pràctica de jocs i exercicis rítmics, 

danses, cançons,...

•  Assolir l’hàbit i l’actitud d’escolta, gaudint de l’audició 

musical. 

•  Adquirir constància, capacitat i organització en el desen-

volupament de les activitats. 

C. METODOLOGIAC. METODOLOGIA

1. CONSIDERACIONS INICIALS 
Pel que fa a la metodologia, caldrà distingir dos apartats 

metodològics diferents: la metodologia emprada per rea-

litzar la investigació i, la usada per portar a terme les dife-

rents experiències al centre d’educació especial.

En aquest apartat, ens centrarem en la metodologia que 

he fet servir per desenvolupar aquest treball d’investigació 

i, en l’apartat de la programació didàctica concretaré més 

sobre la metodologia usada per realitzar l’aplicació pràc-

tica. 

La metodologia, ens permet conèixer les activitats i es-

tratègies seguides en aquesta recerca, per poder validar la 

hipòtesi de partida. La investigació d’aquest treball és de 

caràcter qualitatiu, descriptiu i documental. 

2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC
Quan realitzem una investigació científi ca, poden seguir 

una metodologia quantitativa o bé qualitativa. Durant 

molt temps, es va donar preferència científi ca a les tèc-

niques quantitatives ja que, eren considerades com l’únic 

sistema vàlid per entendre els fenòmens del món. Les me-

todologies qualitatives no es consideraven pròpies de les 

ciències experimentals. La majoria d’estudis, utilitzen una 

metodologia quantitativa, que mai no ha perdut la credi-

bilitat, a causa del valor que sempre han tingut les dades 

(1) 
HALL, Edward T. La dimensión oculta. Siglo XXI Editores, México, 1992. Página 25.

(2)
 Página Web del Autor en Geocities

(3) 
BERGE, Y: Vivir tu cuerpo, para una pedagogía del movimiento. Madrid ED. Nancea. 1977

(4) 
http://avecteatre.blogspot.com/2008/ 01/carles-pons.html 

(5)
 BACH, E. y DARDER, P. (2003) Sedueix-te per seduir. (2ª edición) Barcelona, Ed. 62.

(6)
 Espectacle un dia amb el públic Girona
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numèriques recollides, perquè són fruit de l’observació 

directe i concreta, considerant-les objectives, malgrat es 

tracti d’una simplifi cació no massa exacte. Afortunada-

ment, això va portar a una major consideració de les tèc-

niques qualitatives, com a sistema vàlid per defi nir-les i 

clarifi car-les. La investigació qualitativa, ha estat molt 

emprada pels investigadors socials procedents de la so-

ciologia i altres àmbits de l’antropologia o la psicologia. Si 

hi ha res que caracteritza la investigació qualitativa, és la 

insistència per emprar múltiples fonts de dades, gaire bé 

mai sol dependre només d’una font. Això permet obtenir 

una visió més complerta i contextual del tema estudiat. 

Totes dues metodologies, es basen en paradigmes cien-

tífi cs força diferents. La metodologia quantitativa es fo-

namenta bàsicament en el positivisme, que afi rma que 

només pot assolir la veritat, el coneixement que s’obté 

mitjançant mesures objectives, aconseguides per mitjà 

de la mesura de variables quantifi cables de manera ob-

jectiva. No estudia els elements que conformen la to-

talitat, ni analitza el fenomen integrat. La metodologia 

qualitativa, es basa en l’hermenèutica (l’art d’interpretar 

els textos o els hipertextos), que fan servir processos in-

terpretatius més personals, per comprendre la realitat. 

S’interpreten tots els successos, gràcies a experiències i 

successos anteriors i qualsevol element que serveixi per 

ajudar a entendre millor la situació estudiada. És entesa 

com una investigació social, que estudia fenòmens que 

no són explicats mitjançant números ni índex sinó, que 

són analitzats com a sistemes complexos interrelacionats 

des del punt de vista humà, que fa servir la descripció dels 

fets, en la generació del coneixement. La metodologia 

qualitativa implica un estil d’investigació que, insisteix 

especialment en la recollida acurada de dades i observa-

cions lentes, prolongades i sistemàtiques a base de no-

tes, bares, records, exemples, imatges, ... lluny de ser una 

activitat unidimensional i lineal, l’anàlisi qualitativa opera 

en dues dimensions i de manera circular. 

3. DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC
Des de fa quatre anys, realitzo el treball d’expressió cor-

poral de tots i totes les nenes de l’escola. Gràcies als com-

panys i a la direcció de l’escola, he pogut realitzar una 

tasca d’investigació qualitativa amb prous variants i prou 

acceptable per decidir-me a posar-la per escrit. 

Les dades han estat recollides de diferents maneres i pels 

diferents professionals del centre. L’organització de les 

sessions ha estat la següent: 

Sessions organitzades en diferents possibilitats: 

Un grup classe amb mestra tutora i mestra espe-

cialista (Diferents situacions)

• La tutora participa en la sessió 

• La tutora fa d’observació i recull dades

Un grup classe amb educadora i mestra especia-

lista (Diferents situacions)

• L’educadora participa en la sessió 

• L’educadora fa l’’observació i recull dades

Un grup classe amb especialista

Més d’un grup classe amb especialista i altres 

professionals segons les necessitats. 

Els grups, es solen ajuntar per afi nitats procurant, que el 

nombre d’alumnes no superi mai la ràtio de 10 alumnes 

per sessió.

• La tutora/educadora participa en la sessió 

• La tutora/educadora fa d’observació i recull dades

•  En cas de més d’un professional un fa l’observació i la 

resta participen de la sessió 

Els nens i les nenes que per necessitats específi -

ques, assisteixen a sessions d’altres grups en to-

tes les possibles variants (un grup classe o més d’un 

grup classe). 

Aquesta organització fl exible,i molt pensada pel benes-

tar dels nens i nenes i l’optimització de les sessions, ha 

permès obtenir diferents ulls observadors. És important 

remarcar que no només es realitzen les observacions sinó 

que es comenten a nivell de serveis i de claustre quan es 

creu necessari. 

El treball d’observació, es realitza sobre paper o bé amb 

imatge. Aquesta tasca, ens permet realitzar l’avaluació, 

gràcies a la que podem prendre decisions sobre les dife-

rents situacions d’ensenyament. L’avaluació que realit-

zarem serà continua (coneixement de l’alumne i anàlisi 

del procés ensenyament-aprenentatge), global (permet 

fi xar-nos en el desenvolupament de capacitats generals 

dels alumnes) i individualitzada (parteix del coneixement 

i de l’anàlisi del procés maduratiu de l’alumne). 

Aquest tipus d’avaluació, ens permetrà adaptar les es-

tratègies pedagògiques a les característiques dels alum-

nes, constatar el progrés en l’avanç dels aprenentatges, 

determinar en quina mesura es van aconseguint les in-

tencions educatives. Per això, l’avaluació es presentarà 

de  tres maneres diferent: Inicial (permet determinar el 

punt de partida de cada alumna i facilita el procés), for-

mativa (facilita el coneixement del procés d’aprenentatge 

de l’alumne i, proporciona el suport pedagògic més adient 

a les necessitats de cada moment), sumativa (Determina, 

si s’han aconseguit les intencions educatives i valora els 

resultats fi nals del procés d’aprenentatge). 

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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4. ESPAI ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT 
L’espai destinat a desenvolupar l’ac-

tivitat d’expressió corporal, és el 

gimnàs de l’escola. És un espai força 

gran, ben il·luminat (tant pel que fa a 

la llum natural com artifi cial) i, de bon 

airejar. El terra és de suro(molt acollidor i relativament 

tou),  de manera que podem treballar amb mitjons anti-

lliscants. Té una paret de miralls que, es poden cobrir amb 

unes cortines si és necessari, dues parets d’espatlleres, 

una altre amb un mirall d’observació que dóna a una pe-

tita sala annexa (permet observar l’activitat del gimnàs 

sense ésser vist),  també es comunica de manera directa 

a uns lavabos-vestuaris grans. Dis-

posa d’un bon equip de música amb 

comandament a distància que, faci-

lita molt el treball del conductor de 

l’activitat ja que, li permet llibertat 

de moviment per tot l’espai. 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI 

L’espai, està defi nit per la barra de gimnàs que és on els 

nens i nenes es situen quan entren al gimnàs. 

El terra, està marcat amb cinta aïllant negra i vermella, 

per acotar l’espai individual de treball de cada alumna. 

També hi ha marcada una creu blava al mig, per situar mi-

llor als nens i nenes que presenten difi cultats espacials. 

L’espai de la música és el que marca la zona destinada als 

mestres. 

L’espai on posar sabates, és una tauleta petitona, on 

deixen les sabates quan es posen els mitjons. 

El terra, està marcat amb cinta aïllant negra i vermella, 

per acotar l’espai individual de treball de cada alumna. 

També hi ha marcada una creu blava al mig, per situar mi-

llor als nens i nenes que presenten difi cultats espacials. 

L’espai de la música és el que marca la zona destinada als 

mestres. 

L’espai on posar sabates, és una tauleta petitona, on 

deixen les sabates quan es posen els mitjons. 

sabates
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D. PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DE L’EXPERIÈNCIA  

1. INTRODUCCIÓ
El centre d’educació especial, porta uns quans anys, de-

fensant la importància del treball corporal i artístic, com 

una manera, d’optimitzar el treball que afavoreixi el des-

envolupament dels nens i nenes amb necessitats educa-

tives especials.

Quan vaig arribar a l’escola, aquesta ja disposava d’una 

bona línia de treball corporal; piscina, educació física-psi-

comotricitat, hioteràpia. Des de la direcció del centre, se’m 

va fer la proposta de realitzar el treball de psicomotricitat 

a tota l’escola. Degut a la meva formació que prové més 

de l’àmbit de la dansa i expressió corporal, vaig demanar 

per realitzar el que és treball del cos i expressió corporal ja 

que, s’apropava més als meus coneixements. El centre va 

confi ar en mi i va apostar per aquest projecte. Va posar a 

la meva disposició l’espai més adequat (el gimnàs) i el vaig 

poder adequar a les meves necessitats (cortines als mira-

lls, canvi d’il·luminació,...). També van posar facilitats, pel 

que fa al material necessari, des de l’equip de música fi ns 

a material específi c per les diferents sessions. Però el que 

és més important, van confi ar en mi i en la meva manera 

de fer per realitzar aquesta tasca. 

Gràcies a la col·laboració de tot el claustre i a la bona dis-

posició de tots i cada un dels professionals del centre, 

vam iniciar un projecte transversal d’expressió corporal 

que treballava des de tos els nivells de l’escola. 

2. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL D’EXPRESSIÓ
Per començar a treballar, vam organitzar els grups dels 

diferents serveis en les sessions: 

INFANTIL ADAPTAT

Un mínim de tres sessions a la setmana. Mestre especia-

lista més un tutor/educador com a mínim.

PRIMÀRIA ADAPTAT 

Un mínim de dues sessions a la setmana. Mestre especia-

lista més un tutor/educador.

ESO ADAPTADA

Un mínim d’una sessió a la setmana Mestre especialista 

i si cal un tutor.

Tots aquells nens i nenes que ho necessiten, es procura 

enquibir-los en un altre grup que es consideri adequat a 

les seves necessitats, segons el nombre de sessions que 

creiem  adients depenent de cada nen. 

Crec que és important, parlar de la funció del tutor en les 

sessions: 

La presència del tutor o tutora, en alguna de les sessions 

setmanals és important perquè, el treball d’expressió cor-

poral, igual que el de piscina, hipoteràpia, ... sol ser molt 

diferent del treball d’aula. A l’aula del gimnàs, el nen res-

pon de manera molt diferent i sol ser molt agraït veure el 

seu treball, la seva manera de moure’s i relacionar-se amb 

els companys i/o l’adult, així com la seva evolució. 

És necessari, la presència de dues persones adultes, ja 

que si un dels nens o nenes de la sessió, distorsiona de 

manera especial, cal poder-li donar l’atenció necessària 

pel seu benestar i pel benestar del grup, la qual cosa no és 

possible si només hi ha un sol professional. 

Un altre aspecte pel que és important ser dos conductors 

de la sessió, és per què un dels dos pugui assolir la funció 

d’observador (escrivint, fi lmant, fotografi ant, ...).

Feta aquesta tasca més organitzativa, comencem el tre-

ball amb una avaluació inicial que,  permet fer una pro-

gramació adequada a cada grup. Aquesta programació, 

intentarà treballar els aspectes bàsics a ritmes i maneres 

de fer diferents segons cada grup i cada nen o nena.

3. ASPECTES BÀSICS QUE CAL TREBALLAR 
Considero aspectes bàsics: 

Sistema intraactiu
Els conceptes relacionats amb l’individu i la percepció 

que té del seu propi cos i del seu “self” (Particularment 

l’actitud corporal i la idea de si mateix). 

Sistema interactiu
El conceptes relacionats amb l’individu i la seva capacitat 

de relacionar-se amb el món com a ser social (de manera 

particular, comunicació i dinàmiques interpersonals). 

Ambdós aspectes interactuen i estan correlacionats. 

sistema intraactiu 

actitud corporal 
“Totes les experiències humanes connecten amb la sen-

sació del propi cos” (Schilder, 1950(1)).

“El cert és, que el cos és l’únic mitjà amb el que comptem 

per experimentar la vida i respondre’n” (Berger, 1972(2)). 

Considerant el cos com a punt de partida, treballarem la 

imatge corporal, els límits corporals, la 

consciència cinestèsia (sensació o per-

cepció del moviment), sensibilització i 

consciència espacial, motilitat (habilitat 

de moure’s espontània i independent-

ment). 

(1) Schlider P. (1950) The image and apparance of the human body. International Universities Press Inc . Nova 

York. 

(2) Berger, M. (1972) “ Bodily experiences and expression of emotion”, ADTA 

monografi a n.2
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imatge corporal
Entès en el coneixement i representació simbòlica global 

del propi cos.  diferents autors  el defi neixen així: 

“El coneixement im-

mediat i continuat, 

que tenim del nostre 

cos en repòs o movi-

ment, en relació amb 

les seves diferents 

parts, amb l’espai i els objectes que ens envolten” (Jean 

Le Boulch 1981(1)). 

“L’organització de les sensacions relatives al propi cos, en 

relació amb les dades del mitjà exterior” (Pierre Vayer i 

Louis Picq (2))  . 

 “El resultat i al mateix temps, requisit d’una ajustada re-

lació entre individu i mitjà” (Henri Wallon (3)).

La imatge corporal referida al cos com experiència psicolò-

gica i posa accent en els sentiments i actituds de l’individu 

cap al propi cos (Fischer i Clevelnad 1968(4)). 

“El jo, deriva en última instància, de sensacions corporals, 

fonamentalment de les que s’originen en la superfície del 

cos” (Freud 1927(5)).  

límits corporals 
“Totes les persones, han de  con-

fi ar en què les parets del seu 

cos (la seva base d’operacions, 

fonamental), pot protegir-les i 

brinda’ls-hi  refugi, davant de 

forces externes que eventual-

ment li poden fer mal” (Fischer, 

1973(6)).

La importància d’intentar defi nir, desfragmentar, ...  les 

fronteres o límits corporals, es potencien amb nens i ne-

nes amb TGD que els solen tenir distorsionats. 

consciència cinestèsia
“Considerada com estruc-

tura tant estàtica com mò-

bil, és una altra de les bases 

que constitueixen l’actitud 

corporal. El sentit de la posi-

ció corporal i el moviment de 

les articulacions o cinestèsia, 

constitueix un altre aspecte 

integral del coneixement del 

“self” (P. P. Capello 1979(7)).

sensibilització: 
”Sensibilitzar l’esquema postural i 

la imatge corporal. En aquest punt, 

es troba tot el que te que veure amb 

la capacitat de percepció real del cos 

en la seva totalitat, amb les sen-

sacions i emocions que existeixen 

amagades o no en els diferents llocs 

del nostre cos. Consciència i desco-

briment dels bloquejos i difi cultats” 

(T. Montsegur(8)).

Cal remarcar la importància de sen-

sibilitzar el cos, per poder fer-ne una 

eina al màxim comunicativa possible. 

consciència espacial 

Consciència de l’espai que 

ocupa el nostre propi cos, com 

utilitzem l’espai, com i perquè 

el fem servir, per què l’usem 

de determinades maneres, 

...com infl ueixen sobre el nos-

tre comportament la distància 

personal, la distància social, la 

distància íntima i com planifi car 

ens implica de manera directe 

(Hall 1969 (9))

(1)
 Boulch J. (1981) la educación por el movimiento en la edad escolar; l’education par le 

mouvement BCN Paidós

(2)
 Pierre Vayer i Louis Picq (1985) Educación psicomotriz y retraso mental : aplicación a los 

diversos tipos de inadaptación BCN cientifi co medica

(3)
 WALLON, H. (1999). De l’acte al pensament. Vic: Eumo editorial.

(4) 
Fischer i Clevelnad 1968 “Body Image and personality”. Dover publicacions inc. Nova 

York

(5)
 Freud S. 1927 “The ego  and the id.” Horgarth press Ltd. Londres.

(6)
 Fisher S. 1973 “ Body consciousness “ Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall Inc. 

(7)
 Capello P.1979 “ The role of parental attitudes in the development of self – concept in 

blind children “ no publicat. 

(8)
  http://www.danza-terapia.com/index.html 

(9) 
Hall  E. T. 1969. “The hidden dimension” Doubleday and co inc. Nova York
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ipseïtat (un mateix)
La seva formació mai s’efectua 

de manera aïllada sinó que és 

el resultat de relacions inter-

personals. El seu desenvolu-

pament comença a la infància 

i arriba a l’adultesa: es realitza 

a mesura que el nen experi-

menta aprovació i crítica, èxits 

i fracassos, creix amb la per-

cepció del món que el rodeja. 

(Capello1980 (1)). 

auto concepte
És el resultat d’un auto aprenentatge i és fonamental 

per l’estructura de la personalitat del individu. És el sen-

timent, coneixement i reacció d’una persona cap a si ma-

teixa, física, emocional, social i intel·lectual (Jervis, 1959 
(2))

“La imatge, la representació, la sèrie de percepcions i sen-

timents que té de si mateix” (Fitts, 1967 (3))

autoestima:  
Sentiment que acompanya la 

percepció del “Self”. La persona 

sana, s’estima sufi cientment i 

depèn només parcialment de 

l’atenció, afecte o elogis dels 

altres (Buss1966 (4)). 

Els malalts mentals, presenten 

una considerable pèrdua d’autoestima i, sovint cerquen 

l’afecte d’altres per poder conservar-la. Això, sol acom-

panyar-se de  sentiments d’inferioritat, de manca de con-

fi ança en un mateix i de insufi ciència (Buss, 1966(4)). 

moviment autèntic
 Abordatge corporal simbòlic que, 

possibilita l’obertura i expressió 

creativa de continguts del món in-

tern, mitjançant el moviment i la 

funció imaginativa de la psiquis. 

“Si podem reconciliar-nos amb no-

saltres mateixos amb la misteriosa 

veritat de que l’esperit, és la vida 

del cos contemplada des de dins, i 

el cos és la manifestació externa de la vida de l’esperit, 

essent els dos realment un, llavors podrem comprendre, 

perquè la lluita per  transcendir el nivell de consciència ac-

tual ha de donar al cos el seu lloc” -(C. G. Jung 1928).

Mitjançant el moviment autèntic la persona, troba noves 

formes simbòliques que permeten l’acceptació, expressió 

i transformació d’ella mateixa.

creativitat
La dansa, igual que qualsevol activitat creativa sorgeix de 

les profunditats de les fonts creatives de tot el cos ben 

entrenat.( Maslow 1971(5)) va sen-

yalar que la gent creativa es sent 

bé amb els canvis, gaudeix d’ells 

i pot afrontar una situació nova 

amb confi ança i coratge. En la vida 

quotidiana, la persona creativa pot 

adaptar-se i funcionar de manera 

adequada davant el canvi (inclosos 

els econòmics, socials, mediam-

bientals i els de rols).

SISTEMA INTERACTIU 

comunicació
 “Sovint, el cos diu el que amb claredat la llengua es nega 

a enunciar” (Todd, 1937(6)).

”Les respostes, expressades mitjançant els moviments 

que impliquen un nivell 

cerebral inferior, són 

en menor mesura una 

part de la consciència 

i, expressen els senti-

ments amb major fi a-

bilitat que les parau-

les” (Burton, 1974(7)).

(1) Capello P.1980 “Dance Therapy as a creative event “ No publicat. 

(2) Jervis F. 1959 “ A comparison of self – concept of blind and sighted children “ Guidance program for blind 

children Perkins Publication n 20 Watertown massachusetts. 

(3) Fitts W. 1967 “ The self – concept as a variable in vocational rehabilitation” –nsahville mental health center 

project n RD2419-668cl.

(4) Buss A. 1966 “ Psychopathology “ Johm wilwy and sons Inc. Nova York

(5) Maslow A. 1971 “The father reaches of human nature” Penguin books Nova York 

(6) Toodd M. 1937 “ The thinking body “ Dance horizons Inc. Nova York 

(7) Burton C. 1974 “ Movement as a groput therapy in a psychiatric hospital “ KC Maso ed. 
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moviment diàleg
Les persones inicien la comuni-

cació mitjançant el gest, el so i 

el cos per arribar a la comunica-

ció verbal. Aquestes maneres 

de comunicació, són integra-

cions humanes que produeixen 

algun tipus de reaccions, emo-

cions o sensacions, carregades 

de signifi cats. Aquesta relació, carregada d’afectivitat 

juntament al contacte corporal rebut o donat en constant 

transformació mútua (to, suavitat, calidesa, seguretat, 

mirada, ...), el moviment corporal que sustenta el to, és 

expressió i comunicació.

Els primers diàlegs dels humans són corporals (mirades, 

gestos, to corporal, ...). Aquests ,són espontàniament sin-

cers i no es desplaçaran mai pel diàleg verbal tot i que si 

que s’hi veuran reforçats. 

expressió simbòlica
Marian Chace(1)(1975), va obser-

var que les persones, encara 

que es mantinguin en silenci, 

mai deixen de manifestar-se 

en un nivell no verbal. Quan les 

emocions són massa íntimes i 

signifi catives per la persona, la 

seva comunicació pot aconseguir-se en una modalitat no 

verbal, menys amenaçadora. També afi rma; quelcom que 

caracteritza a les persones amb problemes emocionals, és 

el fet de que per expressar els seus sentiments, utilitzen 

amb major facilitat l’acció física que la de les persones de 

la nostra cultura, que estan molt inhibides en aquesta ex-

pressió directa. 

ritme
El ritme, és un element fo-

namental de la comunicació, 

concebuda com un com-

portament humà (Kendon 

1970(2)).

El que escolta, dansa amb el 

que parla per mostrar-li que 

està amb ell, que l’accepta; llavors l’incita a dansar junts, 

per estimular la sincronització que hi ha entre ells dos i 

així, poder desconnectar-se l’un de l’altre precisament en 

el mateix moment (Kendon, 1970(3)). 

Psicològicament, el ritme integra a l’individu amb ell ma-

teix, al centrar els seus pensaments en el ritme que sent 

en el seu propi cos i, integrant-lo al mateix temps, en el 

grup Keen (1971(4))

verbalització 
El moviment, és l’instrument prin-

cipal però no per això s’ha d’ignorar 

la verbalització. Per optimitzar les 

potencialitats de la gestualitat, 

és necessari desenvolupar proces-

sos cognitius i de pensament. La 

imaginació i la verbalització, en 

resposta a les estructures del mo-

viment, impulsen a la participació del individu en una me-

sura encara més gran (Chaiklin 1975(3)). 

El llenguatge considerat com una dimensió diferent de 

l’experiència del moviment. Aquesta, pot brindar una sig-

nifi cació crucial i precisa als gestos i postures simbòliques, 

enriquint l’experiència del moviment (Condon 1968(5)). 

expressió gràfi ca
 L’expressió gràfi ca, representa en 

part la ment conscient, però també, 

i d’una manera més important, fa 

referència al inconscient. Cal donar 

importància al simbolisme i als mis-

satges que el dibuix ens transmet, no 

a la seva percepció estètica. És una 

manera de traslladar l’estat d’ànim i, 

els pensaments interns al paper. 

(1)
 Chace M. 1975 “ Marian Chace: her papers” H.Chaiklin Ed. ADTA

(2)
Kendom A. 1970 “A movement coordination in dance therapy and conversation “Nova 

York

(3) 
Keen H. 1971 “Dancing towards wholeness” ADTA monografi a n1

(4) 
Chaiklin S. 1975 “Dance Therapy” 

(5)
 Comdom, W.S. 1968 “linguistic-kinesic Research and dance therapy” Combined procee-

dings of the ADTA annual conferences
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DINÀMIQUES INTERPERSONALS
Els mestres, han de realitzar una tasca terapèutica. Per-

què aquesta es realitzi correctament, cal establir una co-

municació mitjançant el ritme, el moviment i tot el que 

constitueix un nivell preverbal. Cal aconseguir una con-

fi ança i respecte mutu per tal que les sessions funcionin 

correctament. 

Una de les consideracions que cal tenir molt presents 

en el treball en grup terapèutic o no,  és que cada nen o 

nena del grup, és mol diferent de la resta i, totes i cada un 

són iguals d’importants i requereixen la mateixa atenció. 

És important, que els més afectats, no provoquin l’oblit 

d’aquells que solen passar més desapercebuts. 

La mestra ha de procurar, tot i no ser fàcil, que tots i cada 

un dels nens o nenes rebin l’atenció que requereixen per la 

seva evolució i benestar personal.  

4. DIFICULTATS QUE PODEM TROBAR

INTERACCIÓ SOCIAL
 Les relacions socials i d’amistat, són fonamentals per les 

persones amb o sense discapacitat, ja que compleixen 

importants funcions en la millora de la qualitat de vida i, 

infl ueixen de manera important en el desenvolupament. 

Degut a la manca d’habilitats socials, de resposta i mo-

tivació cap a les persones, és un dels majors dèfi cits en 

les persones amb TGD per tant, la potencialització de re-

lacions socials signifi catives, ha de ser un dels objectius 

prioritaris en els programes educatius amb nens i nenes 

amb TGD. 

COMUNICACIÓ:  
Els trastorns, en les dimensions 

psicològiques de la comunicació i 

el llenguatge, són aspectes crítics 

i prioritaris en les persones amb 

TGD. L’alteració en l’ús del llen-

guatge i la comunicació, presen-

ten difi cultats importants afec-

tant a les pautes comunicatives 

prelingüístiques que, impliquen 

compartir la pròpia experiència 

amb els altres. 

La gamma i severitat de les alteracions comunicatives i 

lingüístiques, poden variar de manera important en fun-

ció de la gravetat del trastorn de manera que, cal  tenir-ho 

molt present.  

JOC 

Malgrat ser un mitjà 

educatiu d’indubtable 

importància, els nens 

i nenes amb TGD, po-

den presentar altera-

cions en el desenvo-

lupament d’aquesta 

activitat lúdica. Po-

den usar les joguines de manera individual, repetitiva i 

inadequada. Poden jugar a prop d’altres nens i nenes o, 

amb les mateixes joguines sense interactuar amb ningú. 

Solen mostrar grans difi cultats per participar en activitats 

grupals o de desenvolupament de rols, ... 

Conductes desafi ants

Els nens i nenes amb TGD, poden presentar conductes 

autolesives i/o conductes estereotipades. Aquests, po-

den presentar actituds agressives cap a ells mateixos o 

ca a les persones que comparteixen espai amb ells. Poden 

interferir en les activitats i, distorsionar de manera impor-

tant la dinàmica del grup, difi cultant les dinàmiques més 

normalitzades. 

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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E. ELABORACIÓ D’UN PROGRAMA TRAN-E. ELABORACIÓ D’UN PROGRAMA TRAN-
VERSAL I COORDINACIÓ DELS DIFERENTS VERSAL I COORDINACIÓ DELS DIFERENTS 
PROFESSIONALS. PROFESSIONALS. 

1. JUSTIFICACIÓ 
Segons el currículum d’educació infantil i primària: “ En 

el context de les diverses etapes educatives hi ha aspectes 

que per la seva rellevància, ateses les informacions apor-

tades per les fonts psicopedagògica i, sòcio-antropològica, 

queden recollides explícitament en el currículum com a 

aprenentatges,  formulats com a continguts i objectius, en 

les diverses àrees establertes. 

Tanmateix, hi ha altres aspectes destacables en la nostra 

societat que també han de formar part del currículum i, 

per tant, del procés d’ensenyament aprenentatge. No sem-

pre aquests aspectes tenen un tractament explícit en els 

continguts i objectius de les diverses etapes, però sí que de 

forma implícita  no tan sols se’ls dóna cabuda, sinó que es 

propicia la seva incorporació en els projectes curriculars de 

centre. 

L’opció d’integrar aquests aspectes al si de les àrees, en 

lloc de plantejar-los de forma compartimentada com a dis-

ciplines amb entitat específi ca, els dóna un caràcter que 

permet considerar-los com a eixos transversals del currícu-

lum, els quals poden tenir tractaments interdisciplinaris o 

disciplinaris. 

Un tractament interdisciplinari, concretat, amb la incor-

poració d’aquests tipus d’aprenentatge en les unitats de 

programació al llarg de l’etapa, no ha d’impedir la coherèn-

cia en l’aplicació del currículum de l’educació primària, ans 

al contrari, ha d’afavorir la construcció de coneixements 

signifi catius de tipus conceptual, procedimental i actitu-

dinal.”

Seguint amb el currículum del departament d’ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya(1), trobem aquestes 

afi rmacions a les diferents àrees: 

Llengua

“L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua s’ha de plan-

tejar des de la perspectiva de l’adquisició d’un instrument, 

tant per a la comunicació com per a l’aprenentatge.

Es prioritza l’ús funcional.” 

Coneixement del medi social

“L’ensenyament del coneixement del medi  i cultural, és 

potenciar en l’individu unes determinades capacitats, ha-

bilitats i actituds, perquè pugui comprendre millor la socie-

tat i el món d’avui. Aquesta fi nalitat ha d’anar acompan-

yada de comportaments socialitzadors i d’aprenentatges 

d’hàbits democràtics.”    

Coneixement del medi natural

”L’ensenyament de les ciències parteix del fet que els 

nens i nenes interpreten el que observen en funció de la 

seva visió del món, dels coneixements que posseeixen, de 

les experimentacions que realitzen,...”

Educació artística

“La pràctica de la música a les primeres edats, contribueix 

al desenvolupament general de la personalitat de l’infant 

i del seu comportament envers els altres. 

L’educació musical desvetlla, estimula i va modelant 

la sensibilitat; aporta nous coneixements, que primer 

s’integren de manera sensorial i , més endavant, es van 

raonant i elaborant. 

Al mateix temps que l’alumne/a a través de la pràctica de 

la música en comú, cantant, movent-se i dansant, escol-

tant i escoltant-se, aprèn.”  

“ La cançó ha d’arribar a constituir per al nen i la nena el 

seu principal mitjà d’expressió musical. Aquesta pràctica, 

en el marc escolar, constitueix una activat de grup que 

requereix una actitud de respecte, col·laboració i valora-

ció pel treball fet en comú. No es pot oblidar, que cantant 

també es contribueix a enriquir el vocabulari, el coneixe-

ment de costums i tradicions, d’autors i autores i països, 

i es vetlla per la bona emissió de la veu, principal element 

de comunicació amb les altres persones. 

La música és so, i el so es percep per l’oïda. Tant si es 

tracta d’aprendre una cançó o una dansa, com d’escoltar 

els sons de la natura o una composició musical, tot de-

mana una oïda ben preparada i disposada a captar-ne to-

tes les qualitats i bellesa. 

En totes les manifestacions de la vida hi ha ritme movi-

ment. L’educació musical , a través d’aquest aspecte, pre-

tén associar la capacitat de moviment corporal, natural 

i espontani que té el nen i la nena amb la capacitació i 

interpretació d’estímuls sonors, rítmics o melòdics que se 

li proposen en aquesta activitat o que inventa. La dansa, 

constitueix la simbiosi més perfecta entre el moviment 

mesurat i organitzat i la música, i és també una activitat 

molt important d’interrelació social. Com la cançó, la dansa 

és una manifestació de la idiosincràsia popular, en la qual 

es troben creences, tradicions, costums ancestrals. 

En l’audició d’obres musicals, el nen o la nena passa de ser 

el o la protagonista de l’activitat a ser-ne exclusivament 

receptor o receptora, i rebre’n en la mesura que la seva 

edat i la preparació ho permetin. Així mateix eduquem la 

sensibilitat i la capacitat de gaudir de la música escoltada, 

el nen i la nena es familiaritzen a poc a poc amb el timbre 

característic de veus, instruments i conjunts, alhora que 

van enriquint el seu bagatge cultural.” 

“Mitjançant l’educació artística, es pretén que l’alumnat 

assoleixi aprenentatges que li permetin conèixer i saber 

(1)
 Currículum d’educació primària 2000 Servei de publicacions i publicacions del departament d’ensenyament entitat autònoma del diari ofi cial i de publicacions. Barcelona 
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aplicar els elements propis dels llenguatges visual i plàs-

tic, com a base instrumental per afavorir la sensibilitat 

artística i potenciar la comunicació. 

L’educació visual i plàstica constitueix una base instru-

mental des de la qual la persona assoleix el coneixement 

dels mitjans expressius propis dels llenguatges icònics, 

potència la comunicació i l’expressió en el món de les ima-

tges i aferma la personalitat artística, alhora que motiva 

la creació i afi na la sensibilitat. 

La naturalesa dels aprenentatges d’educació visual i plàs-

tica, aconsellen dos tipus d’accions: aquelles que tracten 

la instrumentalització com a llenguatge i atenen situa-

cions específi ques de comunicació - expressió i aquelles 

altres accions que tracten de potenciar la capacitat de re-

elaboració, la fl uïdesa d’idees, la fl exibilitat, la pluralitat 

de respostes, la síntesi creativa, l’enginy i les actituds vin-

culades al potencial creador, com són: l’actitud refl exiva i 

oberta.”

Educació física

“ En la nostra societat, actualment es manifesta un am-

pli consens sobre la consideració de l’educació física com 

a factor important en el desenvolupament integral de la 

persona. 

L’educació física, ha de contribuir a les necessitats indivi-

duals i socials, en funció de les característiques personals 

i de les condicions contextuals, per crear hàbits i compor-

taments favorables a plena realització. 

A l’educació primària, l’educació física ha d’encaminar-

se a la consecució de fi nalitats utilitàries, higièniques i 

ètiques que es concreten en el coneixement corporal, el 

domini de l’acció motriu en l’espai i, la implicació de ca-

dascú en les relacions afectives que s’estableixen entorn 

de l’activitat física. 

L’àrea d’educació física, basa els seus processos 

d’ensenyament /aprenentatge en l’activitat vivenciada 

per l’alumnat, ja que el treball corporal és essencial en el 

desenvolupament harmònic. 

L’alumnat, té necessitat de moviment que forma part del 

seu procés evolutiu i de desenvolupament, però perquè 

aquest procés tingui lloc, ha d’integrar els coneixements 

i aprenentatges en relació amb el propi cos en l’activitat 

diària. La comprensió i l’acceptació de la pròpia realitat 

s’adquireixen per les informacions que incideixen directa-

ment sobre si mateix, com també pel contacte i relació 

amb la resta de l’alumnat i l’entorn.” 

Aquestes afi rmacions reafi rmen l’àrea d’expressió corpo-

ral, és un eix transversal, que ens permet treballar totes 

i cada una de les àrees des d’una perspectiva més  lúdica 

i profi tosa, en els nens i les nenes que presenten neces-

sitats educatives especials. Això, és degut a que el tre-

ball corporal, ens permet trencar barreres de la quinesfera 

personal dels alumnes, permetent una millor comunicació 

a tots nivells de manera més accelerada. 

2. PROGRAMACIÓ TRANSVERSAL 

JUSTIFICACIÓ

Entenem programar, en el seu sentit més ampli com 

“idear i ordenar les accions necessàries per realitzar un 

projecte” (RAE). Transversal, com quelcom que treballa 

totes i cada una de les àrees del currículum. 

La planifi cació, és un aspecte essencial de qualsevol acti-

vitat organitzada i sistemàtica. Fa referència, en general, 

a la previsió d’uns mitjans per aconseguir unes fi nalitats 

concretes. És important planifi car i més, quan la sessió és 

portada per més d’un professional. La planifi cació, és una 

exigència que s’imposa en tots els àmbits de l’activitat 

humana amb cert grau de complexitat.

Quan parlem del procés ensenyament-aprenentatge, la 

planifi cació, l’elaboració d’un pla que preveu la seva po-

sada en pràctica, sol rebre el nom de programació. 

La programació, en el context pedagògic, és el conjunt 

d’accions mitjançant les quals es transformen les incidèn-

cies educatives més generals, en propostes didàctiques 

concretes que, permetin assolir els objectius previstos. 

“respon a un intent de racionalitzar la pràctica pedagògica 

de manera que aquesta no discorri de manera arbitraria” 

(Gimeno i Perez Gómez 1985(1)).

Programar, és per tant, realitzar un disseny de com volem 

orientar les accions abans de que aquestes passin impro-

visadament o de manera rutinària. 

Els elements d’una programació són: Objectius, con-

tinguts, metodologia, recursos, activitats, seqüencia-

ció de continguts i activitats, moments i procediments 

d’avaluació. Cal no oblidar mai en una programació i més 

dins d’un centre d’educació especial del tema de la diver-

sitat.  

Els objectius seran una guia immediata per la planifi cació 

de l’aprenentatge i han de formular-se de manera explí-

cita. Amb ells, defi nirem les intencions educatives res-

pecta als alumnes. També ens proporcionaran criteris de 

valoració del procés i dels resultats. 

Els objectius, són el referent indispensable del grau dels 

diferents tipus de capacitats adquirides pels alumnes. La 

(1)
 Gimeno i Perez Gòmez 1985 La enseñanza su teoría y su práctica. Akal Madrid

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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formulació o disseny dels objectius, ha d’adaptar-se a la 

realitat dels alumnes, procés d’instrucció i als resultats 

que s’esperen obtenir. 

Els continguts es poden defi nir com el conjunt de sa-

bers vora els que s’organitzen les activitats en el lloc 

d’ensenyament (aula, gimnàs, ...). 

Constitueixen l’element que el professor treballa amb els 

alumnes per aconseguir les capacitats expressades en els 

objectius. 

La metodologia, fa referència als criteris i decisions que, 

organitzen l’acció didàctica i compren diversos aspectes: 

paper que juga el professor, paper dels alumnes, tècni-

ques didàctiques, tipus d’agrupació dels alumnes.  

L’avaluació vol concretar la manera de valorar l’activitat 

educativa i prendre decisions sobre ella. 

Es pot defi nir l’avaluació com «la valoració del procés 

d’ensenyament-aprenentatge que, es fa en funció d’una 

presa de dades sobre aquest procés i que permet prendre 

decisions ajustades per que es desenvolupi conforme a les 

fi nalitats proposades en ell» (De Pablo i altres, 1992 (2)). 

L’atenció a la diversitat, parteix de la base que tots i cada 

un dels alumnes són diferents entre ells i, que aquestes 

diferències es refereixen a diversos factors com són: ca-

pacitats, motivacions, interessos, situació social, estils 

d’aprenentatge, diagnòstic, ...

La programació següent serà una programació de cen-

tre ja que anirà adreçada a tots els alumnes de l’escola. 

Aquesta programació s’anirà adaptant a cada nivell, aula 

o nens i nenes específi cament. 

OBJECTIUS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ

•  Assolir el grau de 

seguretat afectiva i 

emocional que corres-

pon al seu moment 

maduratiu i anar-se 

formant una imatge 

positiva d’ells ma-

teixos i dels altres. 

• Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials 

•  Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibi-

litats afectives i de relació i progressar en l’autonomia i 

la iniciativa personal. 

•  Conèixer el propi cos i les seves possibilitats motrius i 

progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene per-

sonal. 

•  Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable, i 

respectar els valors morals, socials i ètics propis d’altre, 

per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència i 

d’estima per la pau. 

•  Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana 

mitjançant processos d’identifi cació, planifi cació, realit-

zació i verifi cació d’activitats al seu abast. 

•  Conèixer i utilitzar correctament i de manera apropiada 

la llengua de manera oral, escrita.

•  Comprendre el medi físic i natural, els principals meca-

nismes que el regeixen, a partir de l’observació, rigorosa 

de fets i fenòmens senzills, i la importància que la seva 

conservació i millora té per la humanitat.

•  Conèixer els trets fonamentals de Catalunya, en tant 

que medi defi nidor de la identitat nacional i personal i 

progressar en el sentiment de pertinença al país. 

•  Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte 

dels recursos materials, tècnics i naturals. 

•  Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques ele-

mentals per tal de respectar i interpretar l’espai, les si-

tuacions i les experiències. 

•  Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, 

corporals, visuals, plàstics, i musicals, desenvolupant la 

sensibilitat estètica, la creativitat  i la capacitat per gau-

dir de les manifestacions artístiques. 

•  Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la 

seva conservació i respectar la diversitat lingüística i cul-

tural dels pobles i les persones. 

•  Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma 

creativa problemes diversos, amb els recursos apropiats 

i coneguts. 

•  Aplicar, individualment i en equip, metodologies de tre-

ball intel·lectual, incloent-hi la utilització de recursos 

que estimulin l’aprenentatge i la creativitat i permetent 

reduir tasques rutinàries. 

CONTINGUTS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ

• Seguretat emocional. 

• Aspecte sensorial. 

• La pròpia identitat. 

• El cos propi. 

• La convivència. 

• Llengua. 

• El medi físic i natural.

• Catalunya. 

• Recursos materials, 

   tècnics i naturals. 

• Matemàtiques. 

• Expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical. 

• Patrimoni cultural 

• Resolució de confl ictes. 

• Metodologia de treball individual i de grup. 

(2) 
De Pablo, P i altres 1992. Disseño del currículo. Una propuesta de autoafi rmación. Mare Nostrum Madrid. 
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METODOLOGIA 

En l’educació la metodologia ha de ser eminentment ac-

tiva, investigativa, i participativa. 

Principis metodològics generals: 

Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne. 

Exigeix, tenir presents les característiques evolutives en 

que es troba l’alumne que, determinen en gran nivell les 

capacitats que posseeix, així com les seves possibilitats 

de raonament i aprenentatge, el que constitueix el seu ni-

vell de competència cognitiva. 

Es necessari tenir present els coneixements i representa-

cions que l’alumne ja posseeix i que li serveix com a punt 

de partida i instrument d’interpretació  de la nova infor-

mació que li arriba. És el que es sol denominar coneixe-

ments previs pertinents.

Assegurar la construcció d’aprenentatges signifi catius. 

El procés d’ensenyament aprenentatge, pot donar lloc 

tant a aprenentatges signifi catius com a aprenentatges 

repetitius. 

Cal complir•se una sèrie condicions per assegurar•se un 

aprenentatge signifi catiu. En primer lloc, el contingut ha e 

ser potencialment signifi catiu, tant des del punt de vista 

de l’estructura lògica de la disciplina o àrea que estigui 

treballant, com des de el punt de vista de l’estructura psi-

cològica de l’alumne. Una segona condició es refereix a la 

necessitat de que l’alumne tingui una actitud favorable 

per aprendre signifi cativament, és a dir, que estigui moti-

vat per connectar les coses noves que està aprenent amb 

el que ja sap. 

La signigicativitat de l’aprenentatge està molt vinculada a 

la seva funcionalitat. L’aprenentatge funcional, és aquell 

que pot ser aplicat i generalitzat a contextos i situacions 

diferents d’aquelles en les que s’ha originat. 

Possibilitar que els alumnes realitzin aprenentatges sig-

nifi catius per ells mateix.

Consisteix en aconseguir que els alumnes siguin capaços 

d’aprendre a aprendre. Per tant cal pensar que posar aten-

ció especial a l’adquisició d’estratègies cognitives de pla-

nifi cació i regulació de la pròpia activitat d’aprenentatge. 

Tot aprenentatge signifi catiu i regulació suposa memo-

rització comprensiva: la memòria no és només el record 

del que ha après sinó, el punt de partida per realitzar nous 

aprenentatges. 

Modifi car els esquemes de coneixement que l’alumne 

posseeix. 

L’estructura cognitiva del subjecte es concebeix com un 

conjunt d’esquemes de coneixement que recull informa-

cions que poden estar organitzats en major o menor grau, 

i per tant,  ser més o menys adequades a la realitat. 

Durant el procés d’aprenentatge, l’alumne hauria de rebre 

informació que entre en alguna contradicció amb els co-

neixements que fi ns aquest moment posseeix, i d’aquesta 

manera trenqui l’equilibri inicial dels seus esquemes de 

coneixement. Si la tasca que es proposa està excessiva-

ment allunyada de la seva capacitat, no aconseguirà con-

nectar  amb els coneixements previs, per tant no suposarà 

cap modifi cació dels seus esquemes de coneixement. Si 

la tasca que se li planteja és, pel contrari, excessivament 

familiar a l’alumne, aquests la resoldrà d’una manera 

automàtica, sense que li suposi un nou aprenentatge. 

Aquesta fase inicial de desequilibri ha d’anar de seguida 

d’un nou reequilibri, el qual depèn en gran mesura de la 

intervenció educativa, és a dir, del grau i tipus d’ajuda pe-

dagògica que l’alumne rep.    

Propiciar una intensa activitat•interactivitat per part 

d’altre alumne. 

Aquesta activitat consisteix en establir relacions riques 

entre el nou contingut i els esquemes de coneixement 

ja existents, i es concebeix com un procés de naturalesa 

fonamentalment interna i no simplement manipulativa. 

Si després de la manipulació no es produeix un procés de 

refl exió sobre l’acció, no s’està portant a terme una ver-

tadera activitat intel·lectual. En l’educació escolar cal dis-

tingir entre el que l’alumne és capaç de fer i d’aprendre 

tot sol i el que és capaç d’aprendre amb l’ajuda d’altres 

persones. La zona de desenvolupament pròxim delimita 

el marge d’incidència de l’acció educativa. El professor ha 

d’intervenir en aquelles activitats que l’alumne encara no 

és capaç de realitzar per si mateix, però que pot arribar a 

solucionar si rep l’ajuda pedagògica convenient. 

La intervenció educativa és un procés de interactivitat 

professor•alumne o alumne•alumne. D’aquí que es parli 

d’un procés d’ensenyament i aprenentatge en el que des-

taquen els dos pols que en ell es produeixen. 

Enfocament globalitzador. 

A mesura que es van succeint les etapes educatives, 

l’ensenyament va passat 

de més globalitzada a més 

disciplinar. 

L’enfocament globalit-

zador, suposa que ha de 

partir de realitats signifi -

catives pel nen, de temes 

de treball que contemplen 

la complexitat i generalitat 

amb la que en el seu món, 

es plantegen els fet i es-

deveniments, per després 

passar a una refl exió dels 

mateixos i, als anàlisis que 

fan possible, al seu nivell, 

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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una explicació ajustada d’aquesta realitat.

Tal com diu Zabala (1992(1)) no es tracta d’escollir un model 

metodològic amb unes pautes totalment defi nides, sinó 

més aviat d’adoptar un punt de vista, un enfocament.  

El que realment és important, més que l’aplicació de 

mètodes concrets. És que l’enfocament sigui globalitza-

dor, que l’aprenentatge dels continguts no es realitzi de 

manera més o menys arbitrària, sinó situant•lo en funció 

d’unes necessitats de coneixement, o de resposta a uns 

problemes més amplis que els purament disciplinaris. 

AVALUACIÓ

L’avaluació permet concretar 

la manera de valorar l’activitat 

educativa i presa de decisions 

sobre ella.

Podem defi nir avaluació com, 

«la valoració del procés ensenya-

ment-aprenentatge que, es fa en 

funció d’una presa de dades so-

bre aquest procés i que, permet 

prendre decisions ajustades per desenvolupar d’acord a 

les fi nalitats proposades en ell» (De Pablo i altres 1992(2)).

L’avaluació, ha d’entendre’s com un conjunt d’activitats 

programades per recollir i analitzar la informació i, per 

això, ha de dotar-se de  tècniques i instruments que ga-

ranteixin la seva qualitat fent d’ella un procés rigorós i 

sistemàtic. 

Avaluar per tant és qualifi car, signifi ca enjudiciar, pren-

dre decisions sobre noves accions a realitzar i en defi ni-

tiva, transformar per millorar. La detecció i satisfacció 

de les necessitats educatives és el que dóna sentit a 

l’avaluació. 

L’avaluació compleix tres funcions fonamentals: 

•  Permet ajustar l’ajuda pedagògica a les característiques 

individuals. 

•  Determinar el grau en que s’han aconseguit els objectius 

previstos. 

•  Valorar la programació i el conjunt de la intervenció pe-

dagògica. 

 

La manera en que avaluarem es basarà en tècniques 

d’observació, revisió de tasques, ...

Les tècniques d’observació, es poden aplicar en qualse-

vol moment de l’avaluació contínua, encara que quan són 

més útils és en la recollida de dades, per valorar el domini 

de procediments i el desenvolupament d’actituds durant 

el treball diari dels alumnes en l’aula. 

Les llistes de control contenen una sèrie de trets a obser-

var, davant els que la mestra senyala la seva presència o 

absència durant el desenvolupament de l’activitat. 

Les escales de valoració contenen un llistat de trets en els 

que es gradua el nivell de consecució de l’aspecte obser-

vat mitjançant una sèrie de valoracions progressives 

El registre anecdòtic consisteix en una fi txa per recollir 

comportaments no previsibles i que poden aportar una 

informació signifi cativa per avaluar carències o actituds 

positives. 

El procés d’avaluació consta de tres fases de desenvolu-

pament: 

AVALUACIÓ INICIAL

Ens permet conèixer i valorar la situació de partida dels 

alumnes i, començar des del principi, amb una intervenció 

ajustada a les necessitats, interessos i possibilitats dels 

mateixos. L’avaluació inicial, també ens permetrà valorar 

el progrés realitzat pels alumnes, ja que per conèixer el 

que es va avançant és necessari tenir present el nivell de 

partença.

AVALUACIÓ CONTINUA

Fa referència a la inclusió d’una manera dinàmica, en el 

propi procés educatiu, proporcionant una informació per-

manent sobre el mateix. El desenvolupament d’una ava-

luació facilitarà: 

La informació constant sobre si el procés s’adapta o no a 

les possibilitats dels alumnes. 

Elements de judici, per comprovar la qualitat dels compo-

nents del procés amb respecte a aconseguir els objectius 

que es proposen. 

Elements de judici, per decidir si modifi car o no aquells 

elements distorsionats. 

Informació sufi cient a l’alumne sobre cada moment del 

seu aprenentatge.

AVALUACIÓ FINAL  

Es realitza al fi nalitzar una fase o seqüència d’aprenentatge 

i al fi nalitzar el curs, per valorar les capacitats desenvolu-

pades i dels continguts assimilats. 

L’avaluació fi nal constitueix, per tant, la culminació del 

procés d’avaluació contínua. 

Durant el transcurs del procés, s’han anat obtinguen da-

des i resultats parcials, amb els que cal realitzar un anàli-

sis i valoracions del que anava succeint. 

L’objectiu de l’avaluació fi nal, és sintetitzar el més relle-

vant d’aquesta informació per, realitzar una estimació 

global dels avenços de cada alumne en el desenvolupa-

ment de les capacitats expressades en els objectius i, en 

el seu cas, prendre les decisions pertinents. 

Per què l’avaluació compleixi les funcions que hem assig-

nat, és necessari que sigui útil i possible. 

(1)
 Zabala 1992. Aula de innovación educativa. Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 8, 1992 , pags. 17-23. Editors Graó

(2)
 De Pablo, P i altres 1992. Disseño del currículo. Una propuesta de autoafi rmación. Mare Nostrum Madrid. 
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3. COORDINACIÓ AMB DIFERENTS PROFESSIO-
NALS DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ

Un dels aspectes més importants per una bona coordi-

nació dels diferents professionals del centre, és que el 

claustre, entengui la importància del treball corporal dins 

l’escola d’educació especial i, confi í amb el professional 

que porta l’assignatura. 

Les persones, tenim cossos físics molt diferents, de ma-

nera que un mateix missatge transmès mitjançant el cos, 

haurà de fer servir eines diferents segons les persones 

que el transmetin. Una persona, que treballa diàriament 

amb el cos, no emetrà missatges de la mateixa manera 

que, una altra que bàsicament treballa amb la veu. De la 

mateixa manera que, una persona que passa un moment 

personal dur, ho farà diferent de la que, viu un moment 

feliç. Tampoc ho faran de la mateixa manera una persona 

de metro vuitanta o una de metro cinquanta. És evident 

que l’eina d’expressió que és el cos, és diferent per tant, 

malgrat el missatge sigui el mateix, les maneres seran 

molt diferents. 

Aquest fet, fa que en un centre on la diversitat corporal 

dels professionals és molt clara, cal un bona coordinació 

per un bon treball dins l’aula. 

Aquesta coordinació permetrà establir diferents rols dins 

la sessió, diferents maneres de treballar segons el grup i 

els professionals que intervenen. 

El mestre especialista, procurarà que cada un dels dife-

rents professionals que participen en les diferents ses-

sions, es sentin a gust dins l’aula i desenvolupin una tasca 

interessant i adequada al grup. 

DIFERENTS COORDINACIONS 

Parlarem de diferents maneres de coordinació, perquè ni 

tots els grups d’alumnes són iguals ni, tots els professio-

nals que intervenen a l’aula ho faran de la mateixa ma-

nera. Intentaré explicar les coordinacions amb les ens tro-

bem més sovint, la qual cosa no vol dir que no en podem 

trobar d’altres diferents a les exposades. Quan parlo de 

coordinació, faig referència al que signifi ca la manera de 

concebre l’activitat que es realitza, al ritme que es marca, 

a la manera de fer, a entendre la fi nalitat del procés i del 

treball d’una única manera. 

GRUP DE PLURIDEFICIENTS

Són grups molt dependents, de manera que interessa 

que els adults que intervenen a l’aula, adoptin una posició 

molt participativa, pacient i de relació amb les alumnes i 

la resta de professionals. 

Cal entendre que el ritme és lent ja que, qui el marca, són 

els alumnes i no els adults. Sovint treballem amb música, 

pel que és interessant que les músiques proposades, si-

guin adequades al  grup que està treballant tant pel que 

fa al ritme, les pulsacions, la melodia o el tipus de música. 

No hem d’oblidar tampoc, que el volum de la música o de 

la nostra veu ha de ser relativament baix ja que, són ele-

ments que ens ajuden a crear un ambient més o menys 

acollidor. 

Un altre aspecte que cal tenir present, és la il·luminació, 

tot i que sovint ens agraden els espais molt lluminosos, 

l’espai de treball corporal ha de tenir una llum sufi cient 

però discreta per afavorir la calidesa, la desinhibició i la 

tranquil·litat ambiental.  

Sovint és complicat realitzar observacions en el moment 

de la sessió degut a la dependència dels alumnes, caldrà 

fer-ho en acabar la sessió. 

 ALUMNES DEL SERVEI D’INFANTIL ADAPTAT AMB TGD  

 Els nens i nenes d’aquest grup, tot i que són molt depen-

dent, la seva dependència no s’assembla en res al grup 

anterior. No solen presentar problemes motrius i el seu 

ritme, sovint és, tot i que no sempre, força accelerat. Cal 

marcar unes pautes molt simples i clares, per facilitar 

l’evolució del i les alumnes. També és important la presèn-

cia activa de l’adult, per provocar situacions d’interacció, 

canvi d’hàbits poc adients, situacions noves, evitar perills 

insospitats però usuals i acolliment afectiu quan ho re-

quereixen. 

Pel que fa a la música, caldrà tenir molt present al grup i a 

les seves necessitats. El volum, haurà de ser relativament 

baix per evitar un ambient massa carregat. El mateix pas-

sarà amb el llum, caldrà evitar a contaminació lumínica 

per potenciar un ambient càlid i tranquil.

Pel que fa a les observacions, si el grup ho permet (en 

ocasions ho farà), un dels dos professionals registrarà les 

accions dels alumnes més signifi catives, si el grup no ho 

permet, es faran un cop acabada la sessió. 

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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ALUMNES DEL SERVEI DE PRIMÀRIA ADAPTADA

Aquests nens i nenes, si bé presenten cert grau 

d’autonomia, presenten mancances evidents pel que fa 

a la relació, la tolerància, el respecte, ... En aquests grups, 

un dels dos professionals, generalment pot fer el treball 

d’observació. Aquesta tasca només es veurà interrom-

puda quan algun dels nens/es presenti una conducta més 

disruptiva del normal i requereixi una atenció individualit-

zada per evitar l’efecte acordió en el grup. 

En aquest cas, les dues sessions setmanals es combina-

ran amb sessions més pautades o de treball més lliure. 

Les sessions pautades faran un treball més específi c 

de cos, espai, temps, relació, audició i pulsació musical, 

dansa, ... En quant a les sessions més lliures, es centraran 

més en el treball de relació, tolerància, acceptació i auto 

acceptació, compartir, ...

Val a dir però, que els hàbits d’entrada i sortida seran els 

mateixos en ambdós tipus de sessió. 

En quant a la música, caldrà tenir molt present les activi-

tats, el grup i a les seves necessitats. El volum, haurà de 

ser relativament baix per evitar un ambient massa carre-

gat. El mateix passarà amb la il·luminació, caldrà evitar 

a contaminació lumínica per potenciar un ambient càlid i 

tranquil.

ALUMNES DEL SERVEI DE SECUNDÀRIA ADAPTADA

En aquest cas, l’especialista sovint no compartirà la classe 

amb cap professional més. La coordinació es realitzarà de 

manera directe amb les tutores i/o professionals que tre-

ballin amb el grup. 

El treball amb aquets grups serà d’aprendre a relaxar i 

baixar el to muscular, relació, acceptació i auto accepta-

ció, tolerància, compartir, coordinació, des fragmentació 

corporal, ...

F.   ELABORACIÓ D’UNA PROGRAMACIÓ 
DIDÀCTICA.

La programació es centrarà en un Centre Públic d’Educació 

Especial, descrit anteriorment. En aquest apartat ja s’han 

descrit el context escolar,  els objectius generals i els con-

tinguts, la metodologia, l’avaluació i la importància d’una 

bona coordinació. També he descrit l’espai, on es desen-

volupen les sessions i les seves característiques. És per 

això que ara, ens centrarem directament en les unitats 

d’intervenció  

Les sessions es distribuiran aproximadament de la se-

güent manera. Quan la sessió dura dues hores: 

10’:  Anar de l’aula fi ns al gimnàs.

10’: Entrada organitzada al gimnàs: la música dóna   

 l’entrada. Canvi de calçat

25’: Situació a l’espai individual quan toca. Escalfa-  

 ment  i domini corporal

30’: Intervencions centrals (Treball específi c per cada  

 sessió)

15’: Relaxament – tornada a la calma 

10’: Canvi de calçat. Sortida del gimnàs 

10’: Higiene corporal als lavabos

10’: Sortida organitzada i marxa a casa 

Les sessions es distribuiran aproximadament de la se-

güent manera. Quan la sessió dura una hora:

5’: Entrada organitzada al gimnàs: la música dóna   

 l’entrada. Canvi de calçat

5’: Situació a l’espai individual quan toca. Escalfa  

 ment  i domini corporal

25’: Intervencions centrals (Treball específi c per cada  

 sessió)

10’: Relaxament – tornada a la calma 

5’: Canvi de calçat. Sortida del gimnàs 

5’: Higiene corporal als lavabos

5’: Sortida organitzada i marxa a casa 

Les activitats plantejades com a centrals, no poden tenir 

durades massa llargues degut a que, els nens i nenes amb 

NEE, sovint presenten poca capacitat d’atenció. Atès que 

el ritme d’aprenentatge d’aquest alumnat sol ser lent i in-

constant, les unitats d’intervenció es presentaran per les 

primeres sessions, sense oblidar que molt del treball pre-

sentat, s’anirà realitzant durant tot el curs escolar per un 

millor assoliment  dels objectius i continguts plantejats. 

Un dels aspectes importants que cal tenir en compte en 

aquesta planifi cació, és que la seqüenciació de les unitats 

d’intervenció, s’ha realitzat de manera que, cada una pro-

picií un aprenentatge signifi catiu, global i de fàcil assimi-

lació per part dels i les alumnes. Això, ho he aconseguit 

solapant unitats, és a dir, treballant més d’una unitat 

d’intervenció en cada sessió però centrant-nos de manera 

molt concreta, en la unitat que interessa treballar en cada 

moment. 

Tenint molt presents els objectius i continguts, em cen-

traré en les següents unitats d’intervenció:
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1. Ens relaxem

2. Coneguem l’espai on treballem  

3. Descobrim una nova manera de treballar 

4. Desbloquejament corporal 

5. Contacte amb...!

6. Juguem amb elements tous?

7. Descobrim el paper de diari!

8. Què passa si juguem amb globus?

9. Sabem seguir ritmes?

10. Podem fer coses amb paper de wàter?

11. Imitem i improvisem !  

12. Què podem fer amb confetti i serpentines?

13. Fem equilibris

14. Podem dansar i passar-ho bé?

15. Miscel·lània!!!

G. DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS 
D’INTERVENCIÓ O UNITATS DIDÀCTIQUES.

Les següents unitats d’intervenció, són un marc d’actuació 

on realitzar el treball amb la diversitat dels alumnes, ate-

nent a la diversitat per tal d’aconseguir un millor grau de 

desenvolupament de les  diferents capacitats i objectius 

dels alumnes, especialment aquells que presenten TGD. 

Aquestes unitats, tot i que adreçades a alumnes amb unes 

necessitats concretes, es poden adaptar i desenvolupar 

en qualsevol centre educatiu i amb tot tipus d’alumnat. 

Desenvoluparé quinze unitats d’intervenció que podrien 

ser moltes més però he considerat que donaven una idea 

clara de com organitzar una sessió i de com fer un bon 

treball corporal amb diferents tipus de material o sense. 

practica aplicada a un centre públic d’educació especial
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 1:  

APRENEM A RELAXAR-NOS 

JUSTIFICACIÓ

Per plantejar qualsevol treball a l’escola, considerem fona-

mental l’adquisició d’una forma d’actitud corporal. Per això 

cal tenir consciència de tensió i relax. 

El signifi cat de relaxar-se correspon a la idea de asserenar-se 

fi ns a adquirir la calma, s’uneix a la imatge d’abandonar qual-

sevol tensió, tant de la ment com del cos. Passivitat absoluta. 

Aquest relaxament ens permetrà treballar fonamentalment 

el contingut de control i consciència corporal. Els nens i nenes 

a qui va dirigida la unitat d’intervenció, necessiten aprendre 

a clamar-se, abandonant qualsevol tensió ja que això els pro-

voca gran benestar i millora el seu estat emocional. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:          La  unitat d’intervenció té una durada tota la 

part  central de la sessió

PERIODICITAT: Una o dues sessions setmanals. 

RECURSOS MATERIALS 

• Música tranquil·la i molt escollida per potenciar un 

   relaxament del to muscular. 

• Equip de música. 

• Terra adequat (en aquest cas, suro). 

• Llum tènue. 

• Uns espai individual marcat i prou ampli per a cada      

   alumne. 

• Altres materials tous

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Manifestar els propis estats fi siològics ( benestar, 

   cansament, ...).   

• Adequar l’activitat a uns estímuls musicals. 

• Relaxar voluntàriament tot el cos. 

• Observar la respiració. 

• Controlar i respectar les estones de moviments i les   

   de repòs. 

• Controlar el silenci corporal.

• Identifi car les diferents parts del cos. 

• Aprendre a gaudir dels sentits per relaxar el cos 

• Participar de manera activa i constant en les activitats. 

• Gaudir del relaxament corporal i dels aspectes percep 

   tius que comporten. 

 • Aprendre a demanar l’ajut a les mestres per resoldre      

    les situacions complexes. 

• Conèixer les normes d’aquesta activitat.  

• Autoafi rmar-se mitjançant la capacitat de fer i de ser  

   autònom 

PROCEDIMENTALS

• Reconeixement de sensacions   

   produïdes per diferents estats 

   fi siològics. 

• Resposta corporal a estímuls 

   sonors. 

• Control i respecte d’estones de        

   moviment o repòs. 

• Utilització de la respiració en el        

   coneixement corporal. 

• Experimentació de distensió i 

   tensió muscular. 

• Adopció d’immobilitat corporal. 

CONCEPTUALS

• Parts del cos. 

• Sentits com a font d’informació             

   per organitzar el moviment o el 

   silenci corporal. 

• Coneixement de les possibilitats     

   del to muscular (tensió-relaxació).

ACTITUDINALS

• Participació activa en les 

   activitats. 

• Gust en la realització d’activitats     

   físiques. 

• Constància en l’activitat 

   Satisfacció per les activitats. 

• Esforç per vèncer les difi cultats              

   superables. 

• Valoració d’un mateix.

• Valoració crítica. 

• Familiarització amb les normes     

   en activitats físiques elaborades. 

CONTINGUTS
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat, està 

basada en el tractament interdisciplinari, vivencial i global. 

Partirem sempre, del nivell de desenvolupament del grup 

d’intervenció i, ens basarem en aspectes lúdics i activitats in-

dividuals, tenint molt presents, les diferències i peculiaritats 

dels  i les alumnes,, per actuar de manera que assegurem la 

construcció d’aprenentatges signifi catius. 

Pel que fa a la valoració es donarà més importància al procés 

que no pas al resultat i, la metodologia serà dirigida i viven-

cial.

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. TROBEM EL NOSTRE ESPAI

   Cada nen i nena, cerca el seu espai individual marcat          

   amb la creu al mig. S’asseu sobre de la creu. 

2. ENS ENGANXEM AMB COLA

    Simulen  que untem el nostre cos amb cola i ens en     

    ganxem estirats al terra.

3. NO PODEM MOURE’NS

    Experimenten la sensació de no poder moure el cos 

   del terra, al so d’una música relaxant molt escollida

4. TANQUEM ELS ULLS I ESCOLTEM LA MÚSICA

     En cas de que els resulti molt difícil, els podem 

     ajudar amb roba, papers, ...

5. GAUDIM DEL MASSATGE QUE ENS FAN LES MESTRES 

   Realitzem un massatge sensorial que, els ajuda a relaxar 

   i a identifi car totes i cada una de les parts del cos. El po 

   dem realitzar amb o sense materials. 

•  Experimenten la sensació d’estar cobert per robes. Gau      

deixen del sentir que els produeixen els massatges, pro      

duïts     per les robes quan es desplacen pel cos. 

•  Experimenten la sensació, d’estar coberts pels diaris i del 

plaer de sentir com els diaris es mouen per sobre seu. 

•  Comproven, el plaer que produeixen els massatges amb al-

tres elements tous (pilotes, plomes, ...)

• Gaudim del plaer de rebre i fer massatges als companys. 

6.  MANTENIM EL SILENCI CORPORAL I ORAL

     El cos, no es mou gens i la boca tampoc parla. 

7.  ENS ESTIREM

    S’estiren fent mandres, com si s’aixequessin de dormir i a 

un ritme lent.

8. ENS AIXEQUEM

      En silenci i de manera molt tranquil·la ens aixequem i anem 

a canviar-nos el calçat.

AVALUACIÓ

Al principi de la unitat didàctica, es farà una avaluació inicial 

que, es registrarà en una en una fi txa d’observació. Durant 

el desenvolupament, realitzarem una avaluació formativa, 

per així valorar les difi cultats i progressos dels alumnes. Per 

això, s’utilitzarà l’observació directa que quedarà registrada 

de manera sistemàtica en un registre anecdòtic.

Al fi nalitzar la unitat d’intervenció, realitzarem una avaluació 

fi nal, per comprovar si s’han abastat els objectius plantejats. 

Per això, s’analitzaran les dades que s’han anat arreplegant 

al llarg de les sessions, sobre cada un dels alumnes, per a 

conèixer el progrés que han seguit en relació al procés de re-

laxar el propi cos. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Manifesta els estats fi siològics (benestar, tranquil·litat) 

• Aprecia els estímuls musicals. 

• Pot relaxar voluntàriament tot el cos. . 

• Sap controlar i respectar les estones de moviments 

   i repòs. 

• Controla el silenci corporal.

• Identifi ca diferents parts del cos. 

• Sap a relaxar el cos 

• Participa de manera activa i constant en les activitats. 

•  Gaudeix del relaxament corporal i dels aspectes per    cep-

tius que comporten. 

•   Ha après a demanar l’ajut a les mestres per resoldre  

les situacions complexes. 

•  Coneix i aplica les normes d’aquesta activitat.  

•  Millora en l’autonomia.
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 2: 

CONEGUEM L’ESPAI ON TREBALLEM!

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat d’intervenció, l’objectiu principal serà, do-

minar l’espai on treballarem, tant individual com de grup. 

Aquest, ha de ser un marc segur amb un ambient acollidor, on 

les nenes i els nens es sentin respectats, valorats, escoltats i 

reconeguts. Això, facilitarà assolir l’objectiu principal de ma-

nera clara, per poder desenvolupar durant tot el curs un treball 

adequat, en un ambient agradable, procurant l’adquisició de 

l’interès per part dels nens i nenes. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

El cos en l’espai i el temps

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:                  La  unitat d’intervenció té una durada de 

tota la part central.

PERIODICITAT: Una o dues sessions setmanals.

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i molt escollida, per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Cinta aïllant per marcar l’espai. 

• Espai ben marcat i organitzat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Distingir l’ordre en els elements d’un espai.  

• Respondre motriument als estímuls sonors. 

• Utilitzar els sentits en l’organització corporal.

•  Orientar-se amb facilitat en espais nous ben delimitats i en 

espais coneguts. 

• Experimentar nocions espacials en situacions diferents.

• Respectar el propi cos i el dels altres. 

• Participar activament en la sessió. 

•  Mantenir l’atenció i esforç necessaris per acabar les activi-

tats començades. 

•  Gaudir dels jocs motrius i dels aspectes perceptius que com-

porten. 

• Mostrar confi ança en les pròpies possibilitats.

• Acceptar i respectar la diversitat física, d’opinió i d’acció.

PROCEDIMENTALS

•  Estructuració de l’espai: orienta-

ció, situació, direcció. 

•  Resposta corporal a estímuls so-

nors.

•  Utilització dels sentits en l’orga-

nització corporal. 

•  Situació del propi cos en funció de 

nocions dins/fora, davant/darrera, 

amunt/avall ...

 

CONCEPTUALS

• L’espai, l’orientació i organització: 

nocions espacials (davant, darrera, 

costats, ...)

• Nocions d’identitat: la pròpia iden-

titat i la relació amb els companys i 

docents. 

ACTITUDINALS

• Participació activa en l’activitat. 

•  Gust per la realització de l’activi-

tat.

•  Comportament organitzat en les 

activitats motrius.  

•  Esforç per vèncer les difi cultat su-

perables. 

•  Valoració d’un mateix. 

•  Cura i respecte vers el propi cos i el 

dels altres.

METODOLOGIA

Accentuaré l’aspecte lúdic i, la potenciació d’un espai agradable, 

ben marcat i acollidor que, proporcioni seguretat per potenciar 

les diferents activitats. 

Per treballar en aquesta unitat d’intervenció, em basaré en el 

treball interdisciplinari, global, amb sessions molt pautades i vi-

vencials, partint sempre del nivell de desenvolupament del grup 

d’intervenció. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. 

CONTINGUTS
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SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1.  ENTREM ORDENADAMENT AL GIMNÀS!.

    Aprenem a entrar en silenci i de manera ordenada quan es 

dóna la pauta.

•  Quan sona la música entren en silenci i seiem a terra amb 

l’esquena recolzada a la barra d’equilibris. 

•  Ens treien les sabates, les posem al seu lloc i ens posem els 

mitjons antilliscants. 

•  Esperen asseguts al terra, la consigna per poder començar 

la classe.

2.   A QUIN LLOC VAIG?

     Treballem el fet que tots tenim un lloc per nosaltres a l’espai 

i, que no cal anar de pressa ni molestar als companys per 

trobar-lo 

•  Caminar per l’espai de manera lliure al so de la música, quan 

hi ha absència de música ens col·loquem a sobre una creu

3. EL MEU ESPAI! 

    Treballem tranquil·lament sense molestar-nos, al nostre 

espai.

•  La mestra, indica uns exercicis d’escalfament motriu i, cada 

nena o nen els realitza al seu espai, sense sortir-ne gens. Els 

exercicis aniran creixent en difi cultat.

•  Cada nen o nena, es mourà lliurement al so de la música 

sense sortir del seu espai

4. SABEM QUIN ÉS L’ESPAI DE TOTS? 

     Gaudim del plaer de compartir l’espai entre tots. 

•  Asseguts a l’espai individual i, sense moure’s, esperem que 

la mestra ens toqui el cap amb la mà . Ens aixecarem i se-

guint les pautes de la mestra, anirem fent una cuca, desen-

volupant un munt de fi gures al ritme de la música, treba-

llant a tot l’espai i amb tot el grup.

5. DESCOBRIM ELS DIFERENTS NIVELLS DE L’ESPAI 

     Treballarem al lloc i amb desplaçament 

• Sense desplaçament:

• Estirats al terra sense moviment. 

• Només amb mans i peus. 

• De quatre potes o asseguts.

• Drets. 

• Saltant o de puntetes.

• Amb desplaçament:

• Rulls, rastreig sense res o amb rastrejador, ... 

• Asseguts, de quatre potes.

• Només amb mans i peus. 

• Drets.

• Saltant o de puntetes.

 

6.  DANSEM A L’ESPAI 

    Descobrim que, aquest espai ens permet dansar còmoda-

ment.

• Roda moliner sens moure’ns de lloc. 

• La xica bonica en l’espai central de la sal. 

• La galop al mig de la sala.

•  Fem cuques, movent-nos i fent fi gures per l’espai amb di-

ferents músiques.

7.  RECUPEREM EL NOSTRE ESPAI 

    Tenim el nostre espai per estirar-nos i relaxar-nos.

•  Cerquen un dels espais individuals per realitzar el relaxa-

ment.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal (que rea-

litzaré al acabar el curs) que, ens permetrà saber quin domini 

de l’espai ha assolit cada nen o nena. Així comprovarem si 

s’han abastat els objectius plantejats. Per això analitzarem el 

domini i respecte per cada un dels espais marcats per a cada 

activitat. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Distingeix l’ordre en els elements d’un espai.  

• Respon motriument als estímuls sonors. 

• Utilitza els sentits en l’organització corporal.

•  S’orienta amb facilitat en espais nous ben delimitats i en 

espais coneguts. 

• Experimenta nocions espacials en situacions diferents.

• Respecta el propi cos i el dels altres. 

• Participa activament en la sessió. 

•  Manté l’atenció i esforç necessaris per acabar les activitats 

començades. 

• Mostra confi ança en les pròpies possibilitats.

• Accepta i respecten la diversitat física, d’opinió i d’acció . 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 3: 

DESCOBRIM UNA NOVA  MANERA DE TREBALLAR!

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat, l’objectiu principal, serà adquirir una dinà-

mica de treball corporal molt concreta. Aquesta, ha d’assolir-

se de manera clara per poder desenvolupar, durant tot el curs, 

un treball adequat, creant un bon ritme, en un ambient agra-

dable, procurant  d’aquesta manera l’adquisició d’interès per 

part dels nens i nenes. 

Pensant amb els i les alumnes a qui adrecem la unitat 

d’intervenció, les sessions que es plantegen són molt  pauta-

des i guiades, de fàcil  enteniment i amb un ritme de treball 

molt individualitzat, potenciant així la seva motivació i ad-

quirint la implicació adequada d’una manera sorprenent.  

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual  i de grup.  

 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La Unitat d’intervenció, durarà la part central 

de la sessió. 

PERIODICITAT:  Una sessió setmanal fi ns que estigui assimi-

lat.

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Espai ben marcat i organitzat.

•  Qualsevol material que trobem al gimnàs i ens pugui inte-

ressar.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Controlar global i segmentari del cos. 

• Imitar, copiar  corporalment a l’adult o als companys. 

•  Adonar-se i gaudir de les possibilitats i el domin del propi 

cos.

• Millorar les relacions amb els companys.

• Construir una millor responsabilitat individual. 

• Participar activament i amb esforç, gaudint de l’activitat. 

• Respectar les diferències individuals de cada nen o nena. 

PROCEDIMENTALS

•  Control postural: reproducció i 

combinació de postures 

•  Control de l’equilibri: estàtic i dinà-

mic. 

•  Coordinació dinàmica general. 

•  Dissociació de moviments: con-

trol-inhibició 

• Imitació imaginació.

CONCEPTUALS

•  Possibilitats del propi cos: precep-

tives, motrius, afectives i cognos-

citives 

• El propi cos: esquema corporal. 

• Nocions d’identitat. 

ACTITUDINALS

•  Participació activa en les activi-

tats 

• Constància en l’activitat.

•  Gust en la realització de les acti-

vitats 

•  Cura i respecte vers el propi cos i el 

dels altres 

•  Esforç per vèncer les difi cultats 

superables. 

•  Esforç per vèncer les difi cultats 

superables.

CONTINGUTS
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, està basada en un tractament interdisciplinari, 

vivencial i global, serà molt pautada,  partint sempre del nivell 

de desenvolupament del grup d’intervenció. 

Aquest treball, es farà de manera molt marcada, amb tèc-

niques d’imitació i valorant per sobre del llenguatge oral, el 

llenguatge corporal. Caldrà tenir molt present, les diferències 

i peculiaritats dels alumnes, per actuar de manera que asse-

gurem la construcció d’aprenentatges signifi catius. No deixa-

rem mai de banda, l’aspecte lúdic i la potenciació d’activitats 

agradables que, proporcionin seguretat i desenvolupin les di-

ferents actituds corporals. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. ENTREM AL GIMNÀS. 

•  Entrem quan sona la música, en silenci i ens seiem al terra 

amb l’esquena recolzada a la barra d’equilibris. 

•  Ens traiem les sabates i, ens posem els mitjons antillis-

cants, en silenci. 

•  Esperem, asseguts al terra amb l’esquena a la barra 

d’equilibris, la consigna per poder començar la classe.

2. FEM LES COSES PER ORDRE

• Les primeres consignes sempre seran, en aquest ordre:

• Anem a un espai marcat al terra per cada nen. 

• Ens estirem i enganxem el cos al terra. 

• Quan comenci la música ...

3. TREBALLEM TOT SOLS.

•  No podem començar la classe, si ens hem saltat l’ordre o, si 

algun nen o nena es no es porta correctament. 

•  Treballem la imitació, fent allò que fa la mestra, que ens 

indicar amb llenguatge corporal en la mesura que sigui pos-

sible.

4. TREBALLEM PER PARELLES. 

•  Intentem el treball de dos en dos, sense fer servir les pa-

raules.

5. TREBALLEM TOT EL GRUP. 

•  Intentarem treballar amb el llenguatge del cos i si pot ser 

obviar l’oral.

6. ENS COL·LOQUEM A UN ESPAI INDIVIDUAL PER FER LA 

RELAXACIÓ. 

•  Ens col·loquem en la posició correcta i, esperem que ens fa-

cin els massatges. 

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal que ens 

permetrà saber fi ns a quin punt han entès la dinàmica de la 

classe.  Així comprovarem si s’han assolit els objectius plan-

tejats. Per això, analitzarem el domini i respecte pel propi cos 

i la bona comunicació corporal amb la resta de companys i 

companyes.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Ha adquirit un control global i segmentàriament el cos. 

• Sap Imitar i copiar  corporalment a l’adult o als companys. 

•  Sap descobrir gaudint, les possibilitats i el domin del propi 

cos.

• Ha millorat en  les relacions amb els companys.

• Ha adquirit una millora en la responsabilitat individual. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 4: 

DESBLOQUEJAMENT CORPORAL!

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat d’intervenció, l’objectiu principal serà, tre-

ballar el cos, per adonar-nos de quina és la seva gran capacitat 

de moviment que, va des de moure la boca fi ns a moure un 

conjunt de músculs per poder caminar. 

Aquest objectiu, ha d’assolir-se de manera progressiva, 

tranquil·la i el que és més important, lúdica. El treball es con-

tinuarà,  durant tot el curs perquè no es pot abandonar, cal 

potenciar-lo. En aquestes primeres sessions, es farà de ma-

nera més conscient i específi ca.  El treball es realitzarà en un 

ambient lúdic, procurant  d’aquesta manera l’adquisició d’un 

interès per part dels nens i nenes. 

Les sessions que es plantegen, són molt  pautades i guiades, 

de fàcil  enteniment i amb un ritme de treball molt individuali-

tzat, per a què els nens i les nenes aconsegueixin  la motivació 

i la implicació adequada.  

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual 

 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:             La Unitat d’intervenció, durarà la part central 

de la sessió. 

PERIODICITAT:  Una sessió setmanal fi ns que estigui assimi-

lat,

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Espai ben marcat i organitzat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•  Controlar de manera global i segmentària el cos i la seva co-

ordinació. 

•  Aplicar la dissociació de moviments de diferents parts del 

cos. 

•  Experimentar tots els possibles moviments dels diferents 

segments corporals. 

•  Realitzar moviments segmentaris independents del tot cor-

poral. 

• Realitzar jocs de precisió motriu segmentària. 

• Distingir característiques i moviments de les parts del cos. 

•  Identifi car pel seu nom les diferents parts del cos 

•  Participar de manera activa en les activitats que es propo-

sen. 

•  Mantenir l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les activi-

tats començades. 

•  Acceptar l’ajut de la mestra per resoldre situacions. 

• Sentir-se satisfet dels progressos assolits. 

• Mostrar un comportament correcte en l’activitat motriu. 

PROCEDIMENTALS

•  Control i coordinació dinàmica glo-

bal i segmentari del cos. 

•  Dissociació de moviments: con-

trol-inhibició.  

•  Organització d’habilitats motrius 

bàsiques.

•  Independència dels segments cor-

porals. 

• Mobilització de la cintura.

CONCEPTUALS

• Possibilitats del propi cos.

• El propi cos esquema corporal. 

• Les parts del cos. 

ACTITUDINALS

•  Participació activa en les activi-

tats. 

• Iniciativa en les activitats. 

• Constància en l’activitat.

•  Esforç per vèncer les difi cultats 

superables. 

•  Comportament organitzat en les 

activitats motrius.

• Satisfacció per les activitats. 

•  Respecte per un mateix i pels al-

tres. 

CONTINGUTS
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METODOLOGIA

La metodologia que es farà servir en la realització de la unitat 

d’intervenció, serà molt pautada, vivenciada i global,  partint 

sempre del nivell de desenvolupament del grup d’intervenció 

i treballant molt tot el que és la imitació de l’adult. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes per poder actuar de manera que, assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. . 

Tindrem molt en compte l’aspecte lúdic i la potenciació d’unes 

activitats agradables, acollidores que proporcionin seguretat i 

potenciar les diferents actituds corporals. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. JOC DE LES ESTÀTUES  

    Quan la música sona, ens movem fent el que la mestra ens 

indica. En absència de música sempre fem silenci corporal.

•  A nivell del terra : Estirats al terra, amb la panxa enlaire, 

movem només la part que indica la mestra: mans, peus, cul, 

cames, braços, cap,...

•  A nivell mig baix: Amb les mans i els peus al terra ens 

mourem. Aixecarem una mà, ...

•  A nivell mig alt:  Drets amb els peus junts i enganxats al 

terra i les mans enganxades al cos. 

•  A nivell alt:  Drets amb els peus junts i enganxats al terra, 

mouen les mans.

 Drets movem mans i un sol peu. 

 Drets ens movem lliurement pel nostre espai.

2. FEM DE PINTORS. 

      Ens posem de dos en dos. Un dels companys fa de pintor, 

i l’altre de pintura. El pintor, pinta amb la mà i la pintura 

segueix el pinzell amb el nas. Començarem amb músiques 

molt tranquil.les i anirem canviant la música posant difi cul-

tat al’exercici.

3. CONFIEM AMB ELS COMPANYS

     Per parelles, un del dos tanca els ulls i l’altre amb les mans, 

a la panxa i a la cua de l’esquena, del company, el va guiant 

seguint una música tranquil·la i procurant que el company 

es senti segur.

4. SEGUIM LA PART DEL COS QUE ENS GUIA 

       La mestra, indica una part del cos i quan sona la música és 

comença a ballar o moure’s amb la part que s’ha indicat. És 

quelcom difícil però molt interessant per esbrinar les pos-

sibilitats del nostre cos.

5. DANSES VARIADES. 

• La galop (dansa de penyores corporals).  

• El ball de Sant Corneli (Treballa les diferents parts del cos).

• El peu polidor (Treballa les parts del cos dels altres). 

• La xica bonica (Ens ajuda a treballar les cames). 

• Ballem enganxant-nos amb els companys per ....

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal que ens 

permetrà saber quin domini corporal ha assolit cada nen o 

nena i per tant quina capacitat de des bloquejar les diferents 

parts del cos. Així, comprovarem si s’han abastat els objectius 

plantejats. Per això, analitzarem el domini i respecte pel propi 

cos i, la bona comunicació corporal amb la resta de companys 

i companyes.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Adonar-se de si controlen es cos. 

•  Aplica la dissociació de moviments de diferents parts del 

cos. 

•  Adonar-se de si saben experimentar els moviments dels 

segments corporals. 

• Distingeix les característiques i moviments del cos.

• És capaç de mantenir atenció, esforç, gaudi i correcció del 

comportament. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 5:  

CONTACTE AMB... 

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat d’intervenció, l’objectiu principal, serà tre-

ballar el cos, en contacte amb el terra i amb els companys o 

adults. 

Aquest objectiu, ha d’assolir-se de manera progressiva, 

tranquil·la i el que és més important, vivencial i lúdica. El tre-

ball es continuarà fent durant tot el curs perquè, convé una 

evolució progressiva. En aquestes primeres sessions, el tre-

ball, es farà de manera més conscient i específi ca. La sessió 

es realitzarà en un ambient agradable, procurant d’aquesta 

manera l’adquisició d’un interès per part dels nens i nenes. 

Les activitats que es plantegen són molt  clares, de fàcil  ente-

niment i amb un ritme molt individualitzat. Aprendre a tocar 

de manera correcta les diferents coses o persones, és impor-

tant quan els nens i nens de la unitat d’intervenció amb  NEE 

sovint tenen difi cultats. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.

BLOC DE CONTINGUTS

El cos en l’espai i el temps. iniciativa i confi ança en l’acció

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual  i de grup.

 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió.

PERIODICITAT:   Una sessió setmanal fi ns que s’assoleixin els 

objectius. 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Material que es cregui oportú.

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Espai ben marcat i organitzat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•  Controlar la coordinació de diferents tipus de moviments 

aconseguint un contacte adequat. 

• Experimentar nocions d’espai en situacions diferents. 

•  Mostrar millora en el domini d’expressió corporal mitjançant 

el gest. 

• Distingir característiques d’algunes parts del cos. 

• Situar-se amb facilitat en espais coneguts. 

• Identifi car-se i relacionar-se amb els companys. 

•  Participar de manera activa en les activitats que es propo-

sen. 

•  Mantenir l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les activi-

tats començades. 

• Mostrar confi ança en les pròpies possibilitats.

•  Experimentar diferents moviments amb noves superfícies 

de contacte

• Experimentar pràctiques motrius amb els companys. 

• Comportar-se de manera adequada en l’activitat motriu. 

• Respectar el propi cos i el dels companys.

PROCEDIMENTALS

•  Control postural: reproducció i combi-

nació de postures. 

• Coordinació dinàmica general. 

•  Organització i orientació en l’espai.  

• Expressió i manifestació corporal.

•  Variació de superfícies de contacte en 

la pràctica motriu. 

•  Experimentació de pràctiques mo-

trius coordinades amb companys 

CONCEPTUALS

•  Les possibilitats perceptives i moto-

res del propi cos. 

• El propi cos esquema corporal. 

• Nocions espacials. 

•  La pròpia identitat i la relació amb els 

companys i companyes.

• Funcionalitat de les parts del cos. 

ACTITUDINALS

•  Participació activa en les activitats.

•  Comportament organitzat en les ac-

tivitats motrius. 

• Constància en l’activitat. 

• Satisfacció per les activitats.  

•  Esforç per vèncer les difi cultats supe-

rables. 

•  Valoració d’un mateix. 

•  Cura i respecte vers el propi cos i el 

dels altres.

• Satisfacció per l’activitat realitzada.

CONTINGUTS
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METODOLOGIA

Per treballar aquesta unitat, la metodologia serà global (in-

dividual, signifi cativa, constructiva, personalitzada). Procura-

rem, que sigui un treball molt pautat en les primeres activi-

tats, i més lliure en les darreres. Serà important, incidir en que 

aprendre a tocar, vol dir aprendre a ser dolç amb les coses o 

persones que toques, per no fer-les malbé o fer-los  mal. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. TOQUEM EL TERRA AMB ...  

    Aprenem a mantenir un bon contacte amb el terra. 

•  Estirats al terra, fem el jocs de les estàtues, passant de tenir 

tot el cos en contacte amb el terra, a només tenir-hi alguna 

part molt puntual com pot ser una mà, un peu, ...

•  Enganxant una part del cos al terra, movem la resta del cos, 

experimentant totes les seves possibilitats. 

•  Ens desplacem amb tot el cos en contacte amb el terra (ex-

perimentant en els diferents desplaçaments, les diferents 

possibilitats i sensacions).

•  Ens desplacem amb una part del cos, tocant el terra (la mes-

tra ens anirà indicant quina part és la que toca al terra).

• Fem la croqueta per terra, cap un costat i cap a l’altre.

2.  ENS PASSEGEN AMB ELS ULLS CLUCS 

    Experimentem la sensació de sentir amb el cos, sense el 

sentit de la vista.

• Per parelles un tanca els ulls i l’altre el guia. 

•  Per parelles un passeja i l’altre amb la  mà al muscle i els ulls 

tancats segueix al primer. 

•  Amb els ulls clucs cerquem algun company o companya per 

ballar junts.

•  Per parelles un dels dos està quiet sense fer res mentre 

l’altre el modela com si fos una peça de fang amb cura de 

no fer-li mal.

3. GAUDIM DEL MOVIMENT DE LES MANS DEL COMPANY 

    Intentem gaudir, del contacte i el moviment corporal dels 

companys, sense el sentit de la vista. 

•  Per parelles, asseguts al terra de cares a la parella i amb els 

ulls tancats ens toquem els palmells de les  mans i quan 

soni la música movem les mans. 

•  Per parelles, asseguts al terra i amb les esquenes que es 

toquen, fem el mateix. 

•  Fem els mateixos exercicis drets.

•  Ens desplacem enganxats amb alguna part del cos dels 

companys i/o companyes.

4.  JUGUEM AMB MATERIALS. 

      Experimentarem les sensacions de saber tocar els diferents 

materials i poder gaudir-ne.  

•  Piques ‡ Per parelles aguantarem la pica, d’un metre de llar-

gada, amb el palmell de la mà (un costat cada u). Amb els 

ulls clucs i al so de la música, la mourem procurant que no 

caigui.

•  Pilotes grans ‡ Experimentarem de totes les maneres possi-

bles com tocar una pilota gran amb el cos. 

•  Ens desplacem amb contacte amb la plataforma de rodes

- ...

5. DANSES DIVERSES 

•  Peu polidor ‡ Toquem les diferents parts  del cos dels com-

panys. 

• La galop‡ Fem penyores als companys. 

• Ball rodó Caterineta ‡ Ballem junts tota l’estona.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal que, ens 

permetrà saber la facilitat i el domini en què cada nen o nena, 

ha après a respectar allò que toca i, a saber tocar sense ser 

maldestre. Així, comprovarem si s’han abastat els objectius 

plantejats. Per això analitzarem el domini i respecte d’allò que 

es toca. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Aconsegueix un contacte adequat. 

• Experimenta nocions i situacions d’espai compartit  

• Millora l’expressió del gest 

• S’identifi ca i relacionar-se amb el company. 

• Manté atenció i esforç mostrant confi ança en si mateix. 

• Experimenta practiques motrius amb els companys. 

• Respecta el propi cos i el del companys. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 6: 

 JUGUEM AMB ELEMENTS TOUS!  

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat d’intervenció, l’objectiu principal serà, ob-

servar i explorar les pròpies necessitats i possibilitats, per do-

nar via lliure a la imaginació i al moviment corporal.  El que 

volem afavorir és la coordinació de moviments, facilitar el tre-

ball de parella o de grup, descobrir les direccions i diferents 

sensacions. La sessió es planteja poc pautada,  amb un ritme 

de treball lliure per afavorir que els nens gaudeixin i es desin-

hibeixin. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal i estructuració de l’espai

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual  i de grup.

 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió.

PERIODICITAT:   Dependrà de cada grup i del servei.

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•   Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitat s. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Elements d’espuma de diverses formes i mides 

• Qualsevol element tou del que disposem a l’escola

• Matalàs gran i matalassos petits. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•   Controlar l’equilibri dinàmic sobre diferents materials, en di-

ferents situacions. 

•  Controlar la dinàmica general del moviment. 

•  Controlar les diferents coordinacions.

• Estructurar l’espai amb objectes que l’ocupen

•  Mostrar una millora en l’expressió i manifestació 

d’emocions. 

•  Manifestar les emocions i les  capacitats de relació social. 

•  Situar-se amb facilitat a l’espai proposat. 

•   Participar activament en les activitats. 

•   Mantenir l’atenció i esforç necessaris per acabar l’activitat. 

•   Gaudir descobrint possibilitats del joc motriu. 

•   Adonar-se de quan requereix l’ajut d’altres persones. 

•  Mantenir bona relació amb els companys. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•Control de l’equilibri estàtic i dinàmic 

• Experimentació lliure d’habilitats mo-

trius bàsiques. 

• Controlar la coordinació de diferents 

tipus de moviment.

• Estructuració de l’espai. Orientació, 

situació, direcció. 

• Expressió i manifestació de les emo-

cions i experiències.

CONCEPTUALS

•  Possibilitats afectives i de relació so-

cial 

• L’espai i l’orientació i organització.  

• Relació amb els companys. 

ACTITUDINALS

•  Iniciativa en les activitats.

• Constància en l’activitat. 

• Satisfacció per les activitats.  

• Esforç per vèncer les difi cultats. 
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, es basarà en el tractament interdisciplinari, 

vivenciat i global. L’activitat serà poc pautada, però amb un 

tractament especial de les normes per cada una de les activi-

tats plantejades. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes, per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius.  

Tindrem molt en compte, l’aspecte lúdic i la potenciació 

d’unes activitats agradables, acollidores que proporcionin se-

guretat i potenciïn les diferents actituds corporals. La nos-

tra intervenció dependrà molt, depenent de les actituds dels 

nens i nenes.  

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. DONAR UNES NORMES MOLT SENZILLES PERÒ CLARES.  

      És molt important que els nens i nenes, tinguin unes nor-

mes i que les compleixin per senzilles que siguin. Aprenem 

a mantenir un bon contacte amb el terra. 

•  No es pot fer mal ni molestar a ningú. 

• Cal tenir cura del material.

• Cal respectar el nostre espai i el dels companys. 

• Cal respectar les pautes donades per l’adult.

2.  JUGUEM  A CONSTRUIR I DESTRUIR INDIVIDUALMENT O 

EN GRUP. 

       Els elements tous ens permeten, fer grans construccions 

sense perill que al construir-les o destruir-les ens puguem 

fer mal 

• Construïm i destruïm en el nostre espai individual. 

• Construïm i destruïm en parelles. 

• Construïm i destruïm amb tot el grup.

3. JUGUEM AMB ELS MATALASSOS.  

  Els matalassos, permeten desenvolupar molt la imaginació. 

•  Juguem amb matalassos petits.

• Juguem amb el matalàs gran.

4. JUGUEM AMB ELS RULLS, A EL QUE VULGUEM . 

     Aprenem a gaudir del plaer de jugar.  

• Juguem amb els rulls prims i grans a el que volem.

5.PODEM JUGAR AMB TOT 

•  Posem tots els elements tous que tenim i juguem amb ells.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal basada 

en l’observació. Serà important per aquest tipus d’activitat, 

que observem el respecte per les normes, la imaginació, el 

treball individual i el treball en grup. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•  Ha adquirit un control dinàmic de l’equilibri, el moviment, 

les coordinacions,...

• Estructura l’espai amb els objectes ocupants. 

•  Millora en les capacitats de relació social  i expressió 

d’emocions. 

 • Ha adquirir bona situació espacial. 

 • Gaudeix de la situació i la dinàmica de les activitats. 

 • Participa activament. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 7: 

 DESCOBRIM EL PAPER DE DIARI!

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat, l’objectiu principal que cal treballar serà la 

imitació, la imaginació i la simulació, a partir del joc sensorial.  

El treball es realitzarà en un ambient agradable, procurant  

d’aquesta manera, l’adquisició d’un interès i la col·laboració 

entre ells  per part dels nens i nenes. 

Les sessió que es planteja és més lliure, tot  i que si calen 

orientacions es donaran. Procurarem potenciar la imaginació 

dels alumnes i la interrelació entre ells. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal i estructuració de l’espai.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

En grup. 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió

PERIODICITAT:   Una sessió trimestral, tot i que pot variar en-

funció del servei i de les necessitats d’aquest

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

 •  Música adequada i molt escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

 • Mitjons, a poder ser antilliscants.  

 • Paper de diari.  

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•   Explorar les pròpies possibilitats i necessitats del propi cos. 

• Controlar el contrast distensió i tensió de tot el cos o d’alguna 

part.  

• Mostrar millora en la precisió i el control motriu. 

• Mostrar millora en el domini d’expressió corporal 

• Imitar models coneguts, fi cticis o reals. 

• Actuar sense inhibició en el moviment espontani.

• Experimentar lliurement accions motrius bàsiques. 

• Apreciar l’ordre. 

• Apreciar les qualitats dels objectes. 

• Manifestar dubtes i opinions davant sensacions viscudes. 

•  Relacionar les pròpies emocions , reaccions amb els com-

panys i les companyes. 

• Participar de manera activa en les activitats 

• Mostrar constància en les activitats. 

•  Mantenir l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les activi-

tats començades. 

• Adonar-se quan ha de demanar ajuda i quan no.

• Gaudir de l’activitat física. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•  Observació i  exploració de les pròpies 

necessitats i possibilitats. 

• Control global i segmentari del cos. 

•  Organització d’habilitats motrius bà-

siques. Expressió i manifestació cor-

poral. 

• Expressió i manifestació corporal. 

• Imitació, imaginació i simulació. 

• Apreciació de l’espai corporal. 

•  Experimentació lliure d’habilitats 

motrius bàsiques: desplaçaments, 

llançaments, ...

. CONCEPTUALS

•  Qualitat dels objectes.

• Nocions d’ordre 

•  Possibilitats afectives i de relació so-

cial. 

•  Pròpia identitat i relació amb els com-

panys. 

ACTITUDINALS

• Participació activa en les activitats. 

• Constància en l’activitat. 

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer les activitats supe-

rables
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, es basarà en el tractament interdisciplinari, vi-

vencial i global. La sessió serà poc pautada, vivenciada i glo-

bal,  partint sempre del nivell de desenvolupament del grup 

d’intervenció i treballant molt tot el que és imaginació i, si cal 

imitació dels referents donats. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. . 

Tindrem molt en compte l’aspecte lúdic i la potenciació d’unes 

activitats que proporcionin seguretat i potenciar les diferents 

actituds corporals. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. DESCOBRIM SENSACIONS DES DEL TERRA..  

       El paper de diari, ens permet sentir sensacions noves, tant 

pel que fa la tacte, l’olfacte, la vista, l’oïda.

• Descobrim les sensacions des del terra. 

•  Estirats al terra experimentem el fet de tocar paper de 

diari.

•  Estirats al terra coberts amb paper de diari movem una mà, 

un peu.

2.  EXPLOSIÓ

     Ens permet gastar energia d’una manera diferent.

•  Estirats al terra i recoberts de diari ens aixequem de cop fent 

volar els papers.

• Fem pilons de paper de diari i, el fem explosionar enlaire.

• Fem voles de paper de diari per llançar-les lluny.

•  Cobrim un dels companys amb tot el paper de diari i, llavors 

ell explosiona.

• Fem guerres de paper de diari: 

            De dos en dos. 

            De diari tots amb tots.

3.  EXPERIMENTEM A DIFERENTS NIVELLS. 

     Una manera de desenvolupar la imaginació

•  Estirats al terra fem coses amb el paper de diari a nivell in-

dividual. 

•  Asseguts al terra fem coses amb el paper de diari a nivell 

individual. 

• Drets fem coses amb el paper de diari a nivell individual

• Fem coses amb el paper de diari tots junts 

• Ens disfressem amb paper de diari

4. RECOLLIM 

      És important deixar l’espai tant com l’hem trobat• Juguem 

amb els rulls prims i grans a el que volem.

• Recollim jugant, fem un concurs de qui recull més. 

• Fem concursos de qui recull el seu espai més de pressa

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal que ens 

permetrà mitjançant l’observació, saber la facilitat i, el domini 

en que cada nen o nena ha après a respectar i dominar el que 

toca, creant amb la seva imaginació i el paper de diari. Així, 

comprovarem si s’han abastat els objectius plantejats. Per 

això analitzarem el domini del que es manipula i el respecte 

als companys. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•   Mostra Capacitat d’exploració i control motriu. 

•  Millora la precisió, control motriu i el domini d’expressió cor-

poral. 

•  Imita models coneguts i actuar sense inhibició en el movi-

ment espontani. 

•  Aprecia l’ordre i la qualitat dels objectes, manifestant les 

sensacions
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 8 

QUÈ PASSA SI JUGUEM AMB GLOBUS? 

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat, treballarem la coordinació dinàmica, con-

juntament a la relació amb els companys. Aquest treball, és 

molt important per a un bon domini corporal que ens perme-

trà, una millora en l’expressió mitjançant el cos, aspecte molt 

important en la relació amb les persones i més, en aquest grup 

d’intervenció, amb difi cultats generals en els aprenentatges i 

les relacions personals. Tot això procurarem treballar-ho amb 

un ambient adequat, potenciant el treball en grup, la diversió i 

la delicadesa vers els objectes i la resta de companys.   

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.

BLOC DE CONTINGUTS

 Control i consciència corporal i estructuració de l’espai

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

En grup. 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:            La part central de la sessió

PERIODICITAT:   Una sessió trimestral, tot i que pot variar en-

funció del servei i de les necessitats d’aquest

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Globus de diferents colors i diferents mides. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•   Controlar l’equilibri estàtic i dinàmic en diferents situacions. 

•  Controlar la simultaneïtat dels moviments de translació i de 

rotació en un o dos sentits en els desplaçaments corporals i 

dels objectes. 

•  Experimentar nocions espacials en situacions diferents. 

•  Mostrar millora en el domini d’expressió corporal mitjançant 

el gest. 

•  Experimentar tots els possibles moviments dels diferents 

segments corporals. 

• Aplicar voluntàriament la tensió i distensió muscular. 

•  Aplicar el coneixement que es te de les possibilitats del propi 

cos. 

•  Utilitzar els elements corporals per poder obtenir una deter-

minada informació dels altres i dels objectes. 

• Manifestar sentiments d’amistat envers els altres. 

• Aprendre a treballar amb els altres. 

•  Mantenir l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les activi-

tats i no protestar. 

•  Gaudir dels jocs motrius i dels aspectes perceptius que com-

porten. 

•  Esforçar-se per compartir l’activitat amb la resta de com-

panys i companyes.

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•   Control de l’equilibri estàtic i dinà-

mic. 

• Coordinació dinàmica general. 

• Orientació i estructuració en l’espai. 

• Expressió i manifestació corporal. 

•   Mobilització de diferents parts del 

cos. 

•  Aplicació voluntària de la tensió i la 

distensió muscular. 

• Aplicació d’un bon treball en equip.

 ...

CONCEPTUALS

•   Possibilitat motores del propi cos. 

•  Pròpies possibilitats afectives i de re-

lació social. 

• La relació amb els companys 

• El treball amb els companys

ACTITUDINALS

• Constància en l’activitat. 

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per relacionar-se amb els com-

panys i companyes 
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, serà poc pautada, vivenciada i global.  Partint 

sempre del nivell de desenvolupament del grup d’intervenció 

i, treballant molt, tot el que és imaginació i si cal imitació dels 

referents donats. 

Caldrà tenir molt present les diferències i peculiaritats dels 

alumnes, per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. Serà important donar 

unes normes bàsiques i senzilles que caldrà entendre i res-

pectar. 

Tindrem molt en compte, l’aspecte lúdic i, la potenciació 

d’unes activitats que ajudin a obtenir seguretat i  desenvolu-

par les diferents actituds corporals. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. SORPRESA  

       Aprenem a treballar la impaciència.

• Al nostre espai individual juguem amb els nostres globus.

2. TREBALL INDIVIDUAL. 

     Aprenem a controlar els  moviments per no moure’ns de 

l’espai.

•   Al nostre espai individual juguem amb els nostres globus.

3.  JUGUEM EN PARELLA. 

    Gaudim del plaer de compartir

•     Ens ajuntem amb algun company o companya i, juguem 

amb els globus dels dos i en els dos espais individuals 

4. JUGUEM TOTS. 

     Juguem tots junts amb els globus de tots i seguint les nor-

mes indicades

• Ens ajuntem tots i juguem junts amb tots els globus

5. ALTRES ACTIVITATS

És interessant ampliar les activitats si és possible.

• Aprenem a infl ar i desinfl ar globus.

•  Passejar el globus pel cos del company (estirat i amb els ulls 

clucs).  

•  Fer botar el globus al cos del company (estirat i amb els ulls 

clucs). 

• Evitem que el globus toqui al terra.

• Toquem el globus amb la part del cos que indica la mestra.

• Gaudim del so que pot produir un globus. 

        Quan parlem amb la boca enganxada arran de globus

        Quan escoltem arran de globus. 

       Quan l’infl em. 

       Quan el desinfl em.

• Joc lliure amb els diferents globus.

• Importància de recordar les normes bàsiques. 

        No podem agafar i quedar-nos els globus, 

        No podem fer sorolls distorsionadors. 

        No podem molestar als companys.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal, basada 

en l’observació. Serà important per aquest tipus d’activitat, 

que observem el respecte per les normes, la imaginació, el 

treball individual i el treball en grup. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•    Controla de l’equilibri estàtic i dinàmic juntament amb la 

simultaneïtat de moviments. 

• Experimenta les nocions espacials en diferents situacions. 

• Experimenta els moviments dels segments corporals. 

• Aplica el coneixement i el domini del propi cos 

•  Utilitza els elements corporals per obtenir informació ex-

terna. 

• Aprèn a treballar en grup tot manifestant els sentiments. 

• Gaudeix de l’activitat motriu. 

•  S’esforça per realitzar una activitat compartida amb el 

grup. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 9

SABEM SEGUIR RITMES? 

JUSTIFICACIÓ

El ritme, és ordre en el temps, permet passar als nens i ne-

nes de la inhibició a l’expressió i, de les reaccions anàrquiques, 

a moviments controlats i regulars. El ritme, ajuda a treballar 

l’atenció dels nens i nenes, permet la fl exibilitat, el relaxa-

ment, la independència segmentària, element indispensable 

en el control motriu. Mitjançant el ritme, el nen o nena es van 

fent amos del seu propi cos, afavorint la coordinació de movi-

ment i desenvolupant la capacitat d’organització. En els nens 

i nenes que participen en la unitat d’intervenció, és molt im-

portant ensenyar-los a seguir un ritme ja que, això els ajudarà 

entre d’altres coses a estructurar-se i, a mantenir l’atenció, 

aspecte que sovint els resulta molt difi cultós. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

 Control i consciència corporal i estructuració de l’espai.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual i en grup.. 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:            La part central de la sessió

PERIODICITAT:    Dependrà de les necessitats del grup. 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•    Moure’s lliurement, expressant amb el cos el que suggereixi 

la música. 

• Seguir diferents combinacions rítmiques. 

• Moure’s seguint diferents combinacions rítmiques. 

• Coordinar el moviment seguint una determinada pulsació. 

• Distingir la pulsació. 

• Seguir un ritme corporalment. 

• Mostrar iniciativa i confi ança en l’acció. 

•  Esforç per vèncer difi cultats superables i valoració d’un ma-

teix. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•  Resposta corporal a estímuls sonors. 

•   Combinacions de ritme i pulsació en 

grup i/o individualment. 

•   Coordinació de moviment lliure indivi-

dual o col·lectiu. 

•   Sincronització del moviment corporal 

amb ritmes. 

• Organització de moviments.

CONCEPTUALS

•   Sentits com a font d’informació per 

organitzar el moviment. 

• Pulsació i ritme. 

• Cos i ritme.

ACTITUDINALS

• Participació activa en les activitats. 

• Constància en l’activitat. 

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer les activitats supe-

rables

• Respecte pel propi cos i el dels altres
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, serà molt pautada, vivenciada i global,  partint 

sempre del nivell de desenvolupament del grup d’intervenció 

i treballant molt, tot el que és imaginació i imitació dels refe-

rents donats. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. . 

Tindrem molt en compte, l’aspecte lúdic i la potenciació 

d’unes activitats que proporcionin seguretat i el màxim des-

envolupament de les diferents actituds corporals. 

. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. TREBALL CORPORAL DE LA PULSACIÓ   

       És important, treballar la pulsació per poder assolir un bon 

ritme corporal

• Asseguts al terra fer treball de ritme amb música de fàcil 

pulsació. 

                Treball de braços i mans. 

                Treball de cames. 

                Treball de tronc. 

                Treball de jocs amb el cos i el terra.

• Drets treballar el ritme amb una música de fàcil pulsació. 

             Treballar el cos, com una cosa global. 

               Treballar el cos, com una cosa que es pot fragmentar

2. AUDICIÓ CORPORAL. 

     Aquesta tasca, consisteix en escoltar la música amb el cos.

•    Amb músiques escollides, fem treball de frases musicals, 

pulsacions, ... Serà activitat molt guiada per la mestra. 

•   Amb la música de les danses, farem una audició, però 

dinàmica amb moviments corporals que facilitaran 

l’aprenentatge de la dansa.

.

3. TREBALL DE DANSES 

     Les danses, s’adaptaran a cada un dels grups segons el seu 

nivell i capacitat

•    La solipanta. 

• Els nyitus. 

• El sant Corneli.

• Els 4 sabateres.

• ...

4. ALTRES ACTIVITATS INTERESSANTS 

     Juguem tots junts amb els globus de tots i seguint les nor-

mes indicades

• Asseguts al terra amb un banc de fusta al davant: 

                 Seguirem els ritmes que ens indica la mestra. 

                 Seguirem els ritmes que indiquen els alumnes. 

                 Crearem ritmes.

• Ritmes amb les peus. 

                  Marcarem ritmes només amb els moviments dels 

peus. 

                 Els peus marcaran un ritme que intentarem seguir

• Rimes amb parelles i sense fer soroll 

                    De 2 en dos seguirem els ritmes corporals que indica 

la mestra.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació inicial, continuada i fi nal basada 

en l’observació. Serà important per aquest tipus d’activitat, 

que observem el respecte per les pautes donades, el respecte 

pels companys. la capacitat d’assimilació i el treball individual 

o en grup. 

Un aspecte que cal tenir molt present en l’avaluació, és la ca-

pacitat de creació de moviments lliures per seguir un ritme 

determinat. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•    Ha assolit la capacitat de realitzar  moviment d’expressió 

lliure. 

• És capaç de seguir diferents combinacions rítmiques.

•  Pot seguir corporalment pulsacions i combinacions rítmi-

ques.

• Mostra iniciativa i confi ança en l’activitat. 

• S’esforça per vèncer les difi cultats trobades. 
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JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat, l’objectiu principal que treballarem serà la 

imaginació, la simulació i les sensacions.  El treball es realit-

zarà en un ambient agradable, procurant  d’aquesta manera 

l’adquisició d’un interès i, la col·laboració entre ells  per part 

dels nens i nenes. El ritme de la sessió, pot variar segons la 

resposta dels nens i nenes. Procurarem potenciar la imagina-

ció, una bona predisposició a treballar en equip i una bona in-

teracció entre el grup.

En els nens i nenes que realitzaran l’activitat es desenvolupa-

ran, les sensacions noves i inesperades, la imaginació, partint 

d’un element tant simple que, ens permet simular i experi-

mentar sensacions noves i curioses, la qual cosa resulta molt 

enriquidor a per aprendre a moure’s en la vida quotidiana.  

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

 Control i consciència corporal i estructuració de l’espai.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual i  en grup. 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:            La part central de la sessió.

PERIODICITAT:    Dependrà de les necessitats del grup. 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Paper de wàter.   

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Controlar diferents postures i situacions corporals. 

•  Experimentar nocions espacials en situacions i materials di-

ferents. 

•  Descobrir les possibilitats i sensacions produïdes pel mate-

rial treballat. 

• Millorar els recursos expressius del cos. 

• Imitar bons models que ajudin a una millor treball corporal 

• Aplicar habilitats motrius de manera correcta. 

•  Aplicar el coneixement que es té de les possibilitats del propi 

cos. 

• Distingir característiques d’algunes parts del cos. 

• Aprendre a relacionar-se amb confi ança amb els companys. 

• Mostrar interès i participar activament en les activitats. 

•  Mantenir l’esforç i l’atenció necessaris per acabar les activi-

tats començades. 

•  Gaudir dels jocs motrius i dels aspectes perceptius que com-

porten. 

•  Acceptar l’ajut de la mestra per resoldre situacions com-

plexes. 

• Mostrar confi ança en les pròpies possibilitats.

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

• Control postural i segmentari del cos. 

• Coordinació dinàmica general.

• Orientació i organització en l’espai. 

•  Organització d’ habilitats motrius bà-

siques  

•  Expressió i manifestació de les emo-

cions i experiències. 

• Imitació de models coneguts. 

•  Aplicació d’habilitats motrius bàsi-

ques

CONCEPTUALS

•   Les possibilitats perceptives i moto-

res del propi cos. 

• El propi cos: esquema corporal

• Relació amb els companys

ACTITUDINALS

• Participació en les activitats. 

• Constància en l’activitat

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer difi cultats supera-

bles. 

• Valoració d’un mateix

UNITAT D’INTERVENCIÓ 10

PODEM FER COSES AMB PAPER DE WÀTER?
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en la realització de la unitat 

d’intervenció, serà molt pautada, vivenciada i global,  partint 

sempre del nivell de desenvolupament del grup d’intervenció 

i treballant molt a partir dels referents donats i el contacte 

amb el material. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes, per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. . 

Cal tenir molt en compte l’aspecte lúdic, la importància del 

saber esperar i la potenciació, d’unes activitats que propor-

cionin seguretat i una millor adquisició de diferents actituds 

corporals. 

. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1.  JUGUEM AMB EL PAPER DE WÀTER SENSE DESEMBOLI-

CAR-LO 

       Juguem amb el rull de paper de wàter però, procurant que 

no es desplegui el paper. 

•  Cada un de nosaltres en el nostre espai individual juguem 

amb els rulls de paper de wàter, evitant desembolicar-lo. 

•  Juguem amb el paper wàter, evitant desembolicar-lo de dos 

en dos.

•  Juguem amb el paper wàter, evitant desembolicar-lo tots 

junts.

2. ENS EMBOLIQUEM ELS UNS ALS ALTRES. 

    Treballem amb parelles i cal potenciar molt el respecte vers 

l’altre. 

•   Per parelles, un dels dos està dret amb els peus junts i, l’altre 

l’embolica com una mòmia. 

• Fem diferents accions embolicats com mòmies. 

• Fem explosió: ens desfem del paper de diari.

• Ara canviem els rols 

3. ENS ESPLAIEM AMB EL PAPER

    Treballem la descàrrega d’energia ben canalitzada.  

• Fem guerra de paper, amb els paper que han explosionat.- 

4.  RECOLLIM EL QUE HEM EMBRUTIT 

      És important aprendre a deixar l’espai tal com l’hem tro-

bat.

• Fem jocs per recollir tot el paper de wàter que hem utilitzat

5. ALTRES ACTIVITATS

    Diferents possibilitats que podem treballar.

• Juguem a tirar-nos els rulls de paper de wàter:

  Tots sols el tirem enlaire.

   Per parelles. 

   Tots junts.

• Juguem a tirar-lo  com si fossin serpentines gegants.

• Fem joc lliure amb el paper de wàter: 

   Individualment. 

   Per parelles. 

   Tot el grup.

• Fem joc lliure amb el paper de wàter: 

   Individualment. 

   Per parelles. 

   Tot el grup

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació, basada en l’observació. Serà im-

portant per aquest tipus d’activitat que observem, el res-

pecte per les pautes donades, el respecte pels companys. la 

capacitat de precisió i delicadesa amb el material i amb els 

companys, així com el treball individual o en grup. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•   Controla l’equilibri estàtic i diferents postures i situacions 

corporals. 

•  Manté l’atenció i el silenci corporal i verbal durant un cert 

temps. 

• Aplica el coneixement de les possibilitats del propi cos. 

• Mostra interès i participar activament en l’activitat. 

•  Treballa de manera correcta i seguint les pautes amb el ma-

terial. 

• Mostra interès i participar activament en les activitats. 

•  Mostra confi ança en les pròpies possibilitats i respecte pels 

companys
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 11

IMITEM I  IMPROVISEM

JUSTIFICACIÓ

Tot el moviment, des del mecànic fi ns al simbòlic, conté una 

gran càrrega expressiva. Quan una persona es mou espontà-

niament, es una expressió instintiva i involuntària que, emer-

geix del total de l’acció com una tonalitat musical. És com una 

clau de moviment que,  ens pot donar gran informació de la 

persona; l’estat d’ànim , el caràcter, l’estat de salut, ... 

En els nens i nenes amb NEE, aquesta unitat d’intervenció 

realitzada en diferents moments del curs, ens dóna molta in-

formació de l’evolució psicomotriu i d’expressió. Quan el tre-

ball realitzat durant el curs ha estat positiu pel nen o nena,  el 

cos es mostrarà més desinhibit i expressiu

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup.. 

BLOC DE CONTINGUTS

 Control i consciència corporal i el cos en l’espai i el temps.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

IIndividual.

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió..

PERIODICITAT:  Dependrà de les necessitats i les possibilitats 

del grup

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•   Moure’s lliurement expressant amb el cos el que suggereixi 

la música. 

•    Improvisar de manera coordinada, moviment seguint una 

determinada pulsació.

•    Experimentar lliurement les possibilitats del cos 

•    Reproduir gestos mitjançant la imitació. 

•    Utilitzar les pròpies sensacions en moviments. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

• Resposta corporal a estímuls sonors. 

• Moviment lliure organitzat a l’espai. 

• Apreciació de l’espai corporal. 

•  Experimentació lliure d’habilitats mo-

trius bàsiques. 

•  Moviments espontanis i imitació de 

gestos.

CONCEPTUALS

•  Pulsació i ritme 

• Relacions entre les parts del cos 

•  Els sentits com a font d’informació 

per organitzar el moviment. 

• El ritme. 

ACTITUDINALS

•  Participació del moviment corporal 

harmònic. 

• Constància en l’activitat

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer difi cultats supera-

bles. 

• Valoració d’un mateix

METODOLOGIA

La metodologia emprada, en la realització de la unitat 

d’intervenció serà pautada, però amb pautes molt generals que 

permetin una sessió vivenciada i global,  assegurant el treball 

de tot el grup d’intervenció i treballant molt, tot el que és ima-

ginació individual. 

Caldrà tenir molt present, les diferències i peculiaritats dels 

alumnes per poder actuar de manera que assegurem la cons-

trucció d’aprenentatges signifi catius. . 

Tindrem molt en compte, l’aspecte lúdic i la potenciació d’unes 

activitats que proporcionin seguretat i una millora de  les dife-

rents actituds corporals. 
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SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1.   ENS MOVEM AL SO DE LES DIFERENTS MÚSIQUES EN EL 

NOSTRE ESPAI 

       És important guiar un xic la sessió per evitar possibles frus-

tracions

•  Situats al nostre espai individual, estirats al terra, ens mo-

vem al so de la música. 

•   Situats al nostre espai individual, asseguts al terra, ens mo-

vem al so de la música

•    Situats al nostre espai individual, drets ens movem al so de 

la música

2.  ENS MOVEM AL SO DE LES MÚSIQUES AMB ELS ULL 

CLUCS DE MANERA INDIVIDUAL. . 

    Amb aquest exercici, s’intenta cercar el moviment natural 

de cada nen, conjuntament al treball de saber estar amb els 

ulls clucs. . 

•  Situats al nostre espai individual, estirats al terra i amb els 

ulls tapats, ens movem al so de la música. 

•  Situats al nostre espai individual, asseguts al terra i amb els 

ulls tapats, ens movem al so de la música.

•  Situats al nostre espai individual, drets i amb els ulls tapats, 

ens movem al so de la música

.

3.  ENS MOVEM ALS SO DE LA MÚSICA I SI TOPEM AMB ALGÚ 

I BALLEM

     Treballem la por al desconegut • Fem guerra de paper, amb 

els paper que han explosionat.- 

•  Amb els ulls tapats i, començant al nostre espai individual, 

ens movem al so de la música,  si topem amb algun com-

pany o companya ballem junts una estona.

4. BALLEM PER PARELLES AMB ELS ULLS OBERTS 

      Improvisem en parelles i treballem el contacte i el desblo-

quejament corporal. 

•  Ens posem per parelles i quan soni la música comencem a 

ballar o moure’s de dos en dos

5. BALLEM AMB GRUP AMB ELS ULLS OBERTS. 

    Potenciem el treball del grup em la seva totalitat. 

•  Tots junts agafats de les mans ballem o ens movem al so de 

la música que sona

6. ALTRES ACTIVITATS A TREBALLAR

• Asseguts al terra enganxem .... al terra. 

          La mà al terra i la resta segueix el ritme de la música. 

          El cul al terra i la resta segueix el ritme de la música. 

          ...

•  Amb músiques d’animals (el cant del gat, el carnaval dels 

animals, ...)

   Els nens han d’improvisar moviments que poden ser fi dels 

als animals o no.

• Improvisació lliure. 

  Amb diferents músiques i respectant les normes, ens 

mourem com ens demani el cos segons els tipus de músi-

ques que sonen.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació basada en l’observació. Serà im-

portant per aquest tipus d’activitat, que observem les acti-

tuds dels nens i nenes, les seves respostes corporals, pors, 

alegries, indecisions,..., també observarem la millora en el 

desenvolupament del llenguatge corporal i de relació amb ell 

mateix, amb els companys i amb l’espai. . 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•   Ha adquirit la capacitat de moure’s lliurement expressant 

amb el cos el que suggereixi la música. 

• És capaç d’Improvisar mitjançant el moviment. 

•  Experimenta lliurement les possibilitats del cos i reproduir 

gestos amb la imitació. 

• Utilitza les pròpies sensacions en moviments. 

• Es mostra sensible a la comunicació corporal.

•  Manté l’atenció i el silenci corporal i verbal durant un cert 

temps. 

• Aplica el coneixement de les possibilitats del propi cos. 

• Mostra interès i participar activament en l’activitat. 

•  Treballa de manera correcta i seguint les pautes amb el ma-

terial. 

• Mostra interès i participar activament en les activitats. 

•  Mostra confi ança en les pròpies possibilitats i respecte pels 

companys
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 12

QUÈ PODEM FER AMB  CONFETI I SERPENTINES ? 

JUSTIFICACIÓ

En l’expressió corporal i la psicomotricitat, un dels aspectes 

importants que cal treballar, és el treball mitjançant les sen-

sacions. Tan el confetti com les serpentines, ofereixen uns  

estímuls visuals i tàctils molt particulars, són de molt fàcil 

manipulació i, motiven a una resposta ràpida del nen o nena. 

Aquest material, dóna un aire festiu i d’alegria a la sessió, al 

mateix temps que facilita la creativitat, potenciant el treball 

simbòlic.

En els nens i nenes que presenten alguna NEE, sorprenen 

molt, les diferents reaccions del grup i, de cada alumne de 

manera individualitzada, així com els diferents aspectes que 

es poden treballar mitjançant aquest element. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

 Control i consciència corporal i el cos en l’espai i el temps.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual  i de grup. 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió.

PERIODICITAT:  Dues o tres sessions durant el curs. 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Confetti i serpentines de colors llampants i divertits

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•   Discriminar les qualitats perceptives dels objectes mate-

rials, persones. 

• Controlar de manera global  i segmentària el cos. 

• Experimentar nocions espacials en situacions diferents. 

•  Mostrar millora en el domini de l’expressió corporal mit-

jançant el gest i el moviment. 

•  Aplicar el coneixement que es té de les possibilitats i límits 

del propi cos en accions de la vida quotidiana.  

 • Respectar i valorar el treball en comú. 

• Participar de l’activitat motriu de manera constant. 

• Gaudir de les activitats proposades. 

•  Esforçar-se per auto superar-se i adquirir millor auto con-

cepte personal.

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•  Exploració i observació de les pròpies 

necessitats i possibilitats.

•  Control postural i coordinació dinà-

mica general.  

• Estructuració de l’espai

• Expressió i manifestació general. 

CONCEPTUALS

•   Possibilitats del propi cos perceptivo-

motrius, afectives i cognoscitives. 

• El propi cos: esquema corporal 

• L’espai i l’orientació i organització. 

ACTITUDINALS

•  Participació del moviment corporal 

harmònic. 

• Constància en l’activitat

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer difi cultats supera-

bles. 

• Valoració d’un mateix
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquesta unitat d’intervenció, serà 

la descoberta i el gaudi de les sensacions, de manera indivi-

dual per part de cada nen amb el material presentat. Llavors, 

experimentarem la el material, en relació amb els companys i 

les noves possibilitats. Finalment  farem un treball en grup i 

de respecte vers els altres. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. QUE ENS CAU A SOBRE? 

       Acceptar les sensacions desconegudes en confi ança i sense 

por.

•  Estirats al terra, al seu espai individual i amb els ulls tan-

cats, els mestres, els tirem confetti al damunt. 

•  Estirats al terra, al seu espai individual i, amb els ulls tan-

cats, les mestres, els posem serpentines sense desfer, a so-

bre del cos o al seu espai.

2. JUGO TOT SOL 

      Aprendre a gaudir del plaer d’experimentar tot sol.  

•  Sense sortir del meu espai, jugo a descobrir les possibilitats 

del confetti i les serpentines..

3. JUGO AMB UN ALTRE 

    Comparteixo sensacions i jocs. 

•  Experimento, les sensacions i possibilitats del confetti i, les 

serpentines amb un altre company o companya, utilitzant 

l’espai individuals dels dos.

4. JUGUEM TOTS JUNTS 

   Gaudim del plaer de compartir activitat lúdica amb el grup.

•  Tot el grup, juguem a experimentar les possibilitats del con-

fetti i les serpentines, utilitzant tot l’espai del gimnàs

5. RECOLLIM EL QUE HEM FET SERVIR  . 

    Treballem la importància de deixar l’espai tal com l’hem tro-

bat

•  - Recollim el material usat, tot jugant

6. ALTRES ACTIVITATS A TREBALLAR

• Simulem la pluja amb el confetti. 

    De dos en dos es tirem el confetti uns als altres simulant 

que plou.

•  Aprenem a tirar les serpentines i juguem amb les seves pos-

sibilitats. 

   Aprenem a llançar ser serpentines com si fos una molla.

  Ens emboliquem amb les serpentines i explosionem.

• Joc lliure amb les serpentines i el confetti.

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació basada en l’observació. Serà im-

portant per aquest tipus d’activitat, que observem les acti-

tuds dels nens i nenes, les seves respostes corporals, les pors, 

les alegries, les indecisions,... També observarem la millora en 

el desenvolupament del llenguatge corporal i de relació amb 

ell mateix, amb el material, amb els companys i amb l’espai. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•  Ha adquirit la capacitat de, discriminar les qualitats percep-

tives dels objectes, materials, persones. 

•  És capaç de, controlar de manera global  i segmentària el 

cos 

• Experimenta en espais i situacions diferents. 

•  Mostra millora en el domini de l’expressió corporal mit-

jançant el gest i el moviment. 

•  Aplica el coneixement que té de, les possibilitats i límits del 

propi cos en accions de la vida quotidiana.  

• Mostra respecte i valora positivament el treball en comú. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 13

FEM EQUILIBRIS   

JUSTIFICACIÓ

En aquesta unitat d’intervenció, tractaré l’equilibri de manera 

específi ca ja que,  és un treball important per afavorir la co-

municació corporal i el treball psicomotriu.  Treballar l’equilibri, 

ens permet adquirir seguretat en la nostra persona i per tant 

en la nostra comunicació. 

La unitat, està emmarcada en el bloc de treball dedicat al co-

neixement i desenvolupament corporal com a eix bàsic, amb 

fl uxos directes i indirectes a altres blocs de continguts. 

Pels nens i nenes amb NEE, la seguretat és important per 

evolucionar i, un dels aspectes que ens poden ajudar a adqui-

rir aquesta, és l’equilibri estàtic o dinàmic, d’aquí la importàn-

cia d’aquest unitat d’intervenció. 

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

  Control i consciència corporal. 

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Individual i en grup. . 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:          La part central de la sessió.

PERIODICITAT:  Dependrà de les necessitats i les possibilitats 

del grup 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Espai prou ampli i ben marcat. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

• Barra d’equilibris, material tou i material dur

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Interioritzar una imatge corporal per mantenir-se equilibri.

• Millorar el control postural i la coordinació. 

• Usar estratègies de cooperació i oposició. 

• Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres. 

• Ser capaç de controlar diferents segments corporals.

• Ser capaç de mantenir l’equilibri estàtic o en desplaçament. 

• Participar de manera activa i constant en les activitats. 

• Gaudir de l’activitat corporal. 

• Acceptar i respectar la diversitat. 

•  Mantenir l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les acti-

vitats. 

. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•  Utilització de diferents habilitats bà-

siques relacionades amb l’equilibri.

• Control de l’equilibri estàtic i dinàmic 

• Coordinació dinàmic general

CONCEPTUALS

•  Coneixement dels elements corporals 

i físics que intervenen en l’equilibri 

• Equilibri estàtic i dinàmic.  

ACTITUDINALS

•  Participació del moviment corporal 

harmònic. 

• Constància en l’activitat

• Satisfacció per les activitats. 

•  Esforç per vèncer difi cultats supera-

bles. 

• Valoració d’un mateix
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquesta unitat d’intervenció d’un 

tractament interdisciplinari valorant més el procés que no pas 

el resultat. Basarem el treball amb jocs i activitats individuals 

i de grup. Partirem sempre d’un treball simple i senzill que es-

timuli el treball dels nens i nens per intentar arribar a un mi-

llor nivell. La sessió serà molt pautada i guiada per la mestra 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. SABEM FER EQUILIBRIS SIMPLES? 

       Cal començar a un nivell molt bàsic per a potenciar 

l’autoestima personal

• En el nostre espai individual. 

   Asseguts al terra ens aguantem sobre el cul. 

   Amb els peus i les mans a terra fem equilibris. 

   Drets ens aguantem sobre una cama (dreta i esquerra).

   Ens agafen les cames. 

    ...

2.  ENS ARRISQUEM AMB QUELCOM  MÉS COMPLI-

CAT?  

     El nivell de complicació és molt bàsic

• Intentem aguantar-nos sobre una plataforma mòbil. 

• Caminem amb el sac de sorra al cap. 

• Juguem a portar quelcom amb la cullera, en el front, ...

3. PROVEM LA BARRA D’EQUILIBRIS! 

   Aquest element més fred, augmenta considerablement el 

grau de difi cultat.

• Fem diferents exercicis sobre la barra d’equilibris.

     Caminem de cares. 

     Caminem d’esquenes.

     Aixequem una cama. 

     Saltem. 

     ...

4. EQUILIBRISTES PER PARELLES! 

•Per parelles provem de fer equilibris creatius i nous.

5. QUÈ SOM CAPAÇOS DE FER SOLS? 

 

•  A nivell individual explorem les diferents possibilitats de 

l’equilibri.

6. DANSEM!

• La muntanyeta 

• San Corneli 

• Els quatre llauradors 

• ...

7.  ALTRES EXERCICIS D’EQUILIBRIS

• Fem equilibris amb objectes (pilotes, fustes, xanques, ...)

• Fem equilibris d’acroesport amb tot el grup classe. 

• Fem equilibris en llocs complicats.

• Fem jocs d’equilibris amb els ulls tancats

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació basada en l’observació. Serà im-

portant per aquestes activitats, l’observació de les actituds 

dels nens i nenes, les seves respostes corporals, sobretot les 

pors. També observarem la millora en el desenvolupament del 

domini  corporal i, l’evolució en relació amb ell mateix, amb el 

material, amb els companys i amb l’espai. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Interioritza una millor imatge corporal.

• Millora en el control postural i la coordinació. 

• Adquireix estratègies de cooperació i oposició. 

• Accepta les pròpies possibilitats i les dels altres. 

• És capaç de controlar els diferents segments corporals

• Adquireix equilibri estàtic o en desplaçament. 

• Participa activament en les activitats. 

• Gaudeix de l’activitat corporal 

• Accepta i respectar la diversitat. 

•  Manté l’atenció i l’esforç necessaris per acabar les activi-

tats. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 14

DANSEM I PASSEM-HO BE?   

JUSTIFICACIÓ

La dansa, és un llenguatge que percep i s’expressa mitjançant 

el cos, a partir del seu propi moviment i de la seva respiració 

en el temps i en l’espai. El cos, és l’instrument expressiu més 

immediat. La dansa amb una gestualitat, musicalitat i lin-

güística pròpia, conté elements artístics i culturals, el tempo, 

el fraseigs, la distribució en l’espai, el caràcter, el tipus de mo-

viment corporal... que constitueixen una manera de ser. 

És per tot això, que les nenes i nens amb NEE gaudeixen al 

mateix temps que treballen. La dansa ens ajuda a treballar els 

aprenentatges de manera més lúdica i interessant pels nens 

i nenes.  

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal. 

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

En grup.. . 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió.

PERIODICITAT:  Dependrà de les necessitats i les possibilitats 

del grup. 

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar cada una de 

les activitats. 

• Espai prou ampli. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

•  Assolir justesa i precisió rítmica a partir del moviment del 

propi cos. 

• Gaudir de la pràctica de la dansa. 

• Mostrar interès i constància per l’activitat realitzada. 

• Millorar la postura corporal. 

•  Acceptar i estimar el propi cos. Interpretar les nocions de 

relació entre el cos, l’espai i la resta de companys. 

• Expressar corporalment emocions, sensacions, .

 Acceptar i respectar la diversitat física, d’opinió i d’acció. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

•  Resposta corporals a estímuls sonors

•  Precisió i correlació entre pulsació i 

ritme.  

• Control i  consciència  corporal.

CONCEPTUALS

• Música, moviment i dansa 

•  El ritme corporal. 

• La dansa. 

•  Cos com a mitjà de comunicació: ex-

pressió i compressió. 

• Estructuració espacio-temporal.

.  

ACTITUDINALS

•  Participació, constància i respecte en 

el treball individual i col·lectiu 

• Gaudi de l’activitat 

•  Esforç per vèncer les difi cultats supe-

rables. 

•  Motivació cap a la comunicació cor-

poral

METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquesta unitat d’intervenció és 

d’un tractament interdisciplinari. Partirem sempre d’un treball 

simple i senzill que, estimuli la tasca dels nens i nenes, per in-

tentar arribar a un treball més complex i elaborat. La sessió serà 

molt pautada i guiada per la mestra. Es procurarà, que el tre-

ball en grup sigui satisfactori pels nens i nenes i que gaudeixin 

d’aquest
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SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. ESCOLTEM LES MÚSIQUES MARCANT LES PULSACIONS 

       És molt important saber marcar les pulsacions d’una mú-

sica per poder ballar un ritme conjuntament 

•  Asseguts al nostre espai individual marquem les pulsacions 

amb moviments corporals que seran diferents per cada bloc 

de moviment. 

2.  MARQUEM ELS BLOCS DE MOVIMENT AMB LES 

PULSACIONS 

    Treballar els diferents blocs de moviment d’una dansa ens 

facilitarà l’aprenentatge d’aquesta• Intentem aguantar-nos 

sobre una plataforma mòbil. 

•  Drets al nostre espai individual seguint les pulsacions mar-

carem els diferents moviments de la dansa

3. MARQUEM ELS MOVIMENTS A NIVELL INDIVIDUAL 

     És important que cada nena o nen, treballi els moviments 

de la dansa adaptats a les seves possibilitats, per potenciar 

l’autoestimat.

•  A nivell individual treballem i marquem els diferents movi-

ments de la dansa. En cas de que les NEE dels i les alumnes 

requerissin una adaptació dels moviments, ara seria el mo-

ment de treballar-ho. 

4. REALITZEM LA DANSA EN GRUP 

 Aqueta tasca és molt important i presenta certa difi cultat

•  Ens col·locarem al centre de la sala per treballar la dansa en 

grup. 

   Primer ho farem amb música cantada entre tots que 

s’adaptarà al nostre ritme. 

   Realitzarem la dansa amb el CD adaptant-nos nosaltres al 

ritme de la dansa.

5. PERFECCIONEM I GAUDIM DEL PLAER DE DANSAR !

Arribat a aquest punt ja solem gaudir molt del plaer de 

dansa.

•  Dansem gaudint del moviment i del plaer de dominar la 

dansa

6. ALTRES EXERCICIS

Altres propostes per treballar

•  Treballem moviments o passos de danses, amb músiques 

modernes que el seu ritme permeti treballar de manera sen-

zilla.

•  Com a treball previ, es bo realitzar danses joc que ajudin a 

perdre la por a equivocar-se com són Nyitus, xica bonica, 

roda moliner, els moros, ...

• Jocs de danses conegudes i fresques. 

• Audicions corporals de peces de música. 

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació basada en l’observació tant, per 

ajustar l’ajut pedagògic com per determinar el treball dels 

nens i nenes. La diversitat dels nens, farà que malgrat la dansa 

és un treball de grup, no oblidem la diversitat dels alumnes, 

el que ens obligarà a realitzar una taula d’observació molt in-

dividualitzada, partint del nivell inicial de cada nen o nena. 

L’avaluació serà formativa i sumativa, ja que valorarem més 

el procés que no pas el resultat. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•  Ha adquirit capacitat d’assolir justesa i precisió rítmica a 

partir del moviment del propi cos. 

• Gaudeix de la pràctica de la dansa i del treball en grup. 

• S’interessa  i és constant en  l’activitat realitzada. 

• Ha adquirit una millora en  la postura corporal. 

• Millora la pròpia acceptació i estima del propi cos. 

•  Interpreta les nocions de relació entre el cos, l’espai i la resta 

de companys. 

•  Millora la capacitat d’expressar corporalment emocions, 

sensacions, ... 

•  És capaç d’acceptar i respectar la diversitat física, d’opinió 

i d’acció. 

. 
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UNITAT D’INTERVENCIÓ 15

MISCEL·LÀNIA!!!   

JUSTIFICACIÓ

En aquesta Unitat  d’intervenció, el que intentarem serà sin-

tetitzar en una sessió el treball realitzat durant el curs: treball 

del cos, amb material, individual i de grup. Crec que és impor-

tant, per comprovar si els objectius de curs més importants: 

hàbits i actituds, s’han assolit satisfactòriament.  La sessió 

serà un xic complexa però sol resultar molt interessant. 

En un grup on les NEE són molt presents, realitzar aquest 

treball permet adonar-nos de la importància real del treball 

psicomotriu i d’expressió corporal. Aquesta sessió, permet 

adonar-nos realment del treball realitzat durant tot el curs.

NENS I NENES A QUI S’ADREÇA

Aquesta unitat, va adreçada a tots els grups de l’escola. La 

manera de desenvolupar-se serà adaptada a les capacitats i 

necessitats de cada grup. 

BLOC DE CONTINGUTS

Control i consciència corporal. El cos en l’espai i el temps. Ini-

ciativa i confi ança en l’acció. 

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

En grup.. . 

TEMPORALITZACIÓ  

DURACIÓ:           La part central de la sessió.

PERIODICITAT:  Dues sessions durant el curs. Una al fi nal del 

segon trimestre i l’altre al fi nal del tercer

RECURSOS MATERIALS 

• Equip de música. 

•  Música adequada i mot escollida per potenciar un ambient 

tranquil.  

• Espai prou ampli i ben marcat. 

• Mitjons, a poder ser antilliscants.  

•  El material del que disposem (elements tous, cordes, robes, 

piques, ...)

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Mostrar iniciativa i confi ança en l’acció. 

• Ser constant en l’activitat. 

• Gaudir de les activitats. 

• Esforçar-se per vèncer les difi cultats superables. 

• Adquirir bona valoració d’un mateix. 

• Participar en el moviment corporal harmònic. 

• Dominar global i segmentàriament el cos. 

• Dominar les possibilitats del propi cos. 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTALS

• Domini global i segmentari del cos

CONCEPTUALS

• Esquema corporal 

• Possibilitats del propi cos

.  

ACTITUDINALS

•  Iniciativa i constància en l’acció. 

•  Constància en l’activitat. 

•  Gaudi en les activitats corporals. 

•  Esforç davant les difi cultats

•  Participació en les activitats
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METODOLOGIA

La metodologia d’aquesta unitat d’intervenció, serà força 

lliure. No es començaran les activitats sense recordar les nor-

mes bàsiques de convivència i respecte als altres i al mate-

rial.  Serà molt important, respectar aquestes normes, en cas 

contrari es penalitzarà al nen o nena a una estona de repòs i 

avorriment. 

SEQÜENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS

1. RECORDEM NORMES  

      És important recordar les normes i fer-les complir ja que, hi 

haurà molt de material disponible a la sala.

    També recordarem que qui es salti les normes tindrà una 

amonestació de pensar i observar una estona avorrint-se 

mentre la resta ho passa bé.

2. COMENCEM QUAN COMENCI LA MÚSICA  

    Els nens i nenes s’esperaran al lloc de la barra fi ns que les 

mestres hagin col·locat el material i la música els doni la 

pauta de començament

3. ACABEM QUAN CANVIA LA MÚSICA 

     Quan la música canvia, els nens i nenes han de començar 

a acabar els jocs començats perquè l’activitat s’està aca-

bant.

4. RECOLLIM TOT EL QUE HEM UTILITZAT 

     Recollim tot el que hem utilitzat i ho desem al seu lloc.

5. ALTRES POSSIBILITATS DINS DE LA SESSIÓ ‡ 

!

•  Podem donar pautes si veiem que els manca iniciativa. 

•  Podem jugar a estones, per donar-los idees en cas que veiem 

que es bloquegen o no aprofi ten tot el material. 

•  Podem intervenir, en cas que l’activitat degeneri i no vagi 

per bon camí.

• ...

AVALUACIÓ

Realitzarem una avaluació basada en l’observació i valorant 

per sobre tot l’harmonia de la sessió i el treball imaginatiu, 

creatiu i de comunicació corporal. 

És important observar els canvis de la primera  i la última ses-

sió per poder avaluar el progrés. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•  Mostra iniciativa i confi ança en l’acció així com constància 

en l’activitat. 

• És capaç de gaudir de les activitats. 

• S’esforça per vèncer les difi cultats superables. 

• Adquireix una  valoració d’un mateix. 

• Participa activament en el moviment corporal harmònic. 

• Domina global i segmentàriament el cos 

• Domina les possibilitats del propi cos. 
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Per poder realitzar aquest treball, sobre la importància del 

treball corporal a l’escola d’educació especial amb nens i 

nenes amb trastorn generalitzat del desenvolupament, he 

realitzat un treball de camp durant quatre anys a un CPEE 

amb l’ajuda de tots els professionals del centre. Aquesta 

tasca, ha permès realitzar les activitats, fer les observa-

cions i analitzar si aquest treball és realment important. 

En educació especial, el treball corporal és molt important, 

per això, a l’escola es realitzen diferents activitats corpo-

rals (piscina, hipoteràpia, educació física, expressió corpo-

ral, ...) de totes aquestes àrees, ens centrarem a la part 

d’expressió i llenguatge corporal. 

És important, entendre que el desenvolupament educatiu 

d’un centre d’educació especial, és fruit del treball d’equip 

ja que, totes i cada una de les tasques realitzades pels 

diferents professionals que treballen amb aquests nens i 

nenes, són d’igual importància per què l’evolució sigui po-

sitiva i efi caç.  

En aquest apartat, analitzarem si ha millorat el grau 

d’iniciativa, l’autonomia personal, social i si han adquirit 

més seguretat cap a ells mateixos. També valorarem si ha 

millorat el desenvolupament harmònic de les capacitats 

físiques, psíquiques i hàbits de vida saludables. Un as-

pecte molt important sobre el que farem incidència, serà 

observar si la comunicació i l’expressió s’han afavorit, si 

hem potenciat els aprenentatges, integrat els processos 

d’ensenyament aprenentatge a la vida quotidiana, si hem 

ampliat els coneixements, ...

Intentarem analitzar, quin és el resultat després de qua-

tre anys de treball corporal integrat a l’àmbit educatiu. 

Aquest resultat es fa palès en les imatges següents. 

 

VALORACIÓ DE LA 
PROPOSTA PRÀCTICA
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VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRÀCTICA 
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Vam iniciar aquesta tasca corporal, per oferir més eines 

educatives als nens i nenes amb necessitats educatives 

especials, que els ajudessin a millorar el seu desenvolu-

pament de manera lúdica, facilitant-los altres eines de 

comunicació i d’expressió, ajudant-los a millorar el seu 

benestar personal.

AFAVORIR DESENVOLUPAMENT GLOBAL
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EQUILIBRI COS - MENT CONÈIXER I ACCEPTAR LES 

POSSIBILITATS DE MOVIMENT 

I EL PROPI COS

ALLIBERAR ENERGIA

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRÀCTICA 
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PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA PRÒPIA SITUACIÓ MOTRIU EN L’ESPAI I, 

EN EL TEMPS EN RELACIÓ AMB ELS ALTRES

DOMINI CORPORAL
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UTILITZAR HABILITATS I DESTRESES DE L’ACCIÓ MOTRIU UTILITZAR I IDENTIFICAR MANERES DE 

COMUNICACIÓ EXPRESSIVES CORPORALS 

BENESTAR FÍSIC

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRÀCTICA 
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ACCEDIR AL COMPORTAMENT SOCIAL

ASSOLIR JUSTESA I PRECISIÓ RÍTMICA 
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Crec que val més una imatge que mil paraules, d’aquí que 

hagi decidit descriure en primer lloc amb imatges, com 

aquesta manera de treballar, ens facilita l’assoliment dels 

objectius proposats, dins de les limitacions de cada un 

dels nens i nenes. 

Les relacions socials i d’amistat, són fonamentals per les 

persones amb o sense discapacitat, ja que compleixen 

importants funcions, en la millora de la qualitat de vida 

i infl ueixen notablement, en el desenvolupament d’un 

posterior escenari d’èxit. Funció de recolzament (ajuda, 

assistència en el desenvolupament de tasques, ... ), fun-

ció d’aprenentatge social (proporcionen informació sobre 

convencions socials, conductes acceptades, ... ), funció 

d’afi rmació ( important per desenvolupar un sentit de 

competència, de pertinència a un grup,...). 

Degut a que, la manca d’habilitats socials, de resposta i 

motivació cap a les persones, és un dels més grans dèfi -

cits en les persones amb TGD, la potenciació de relacions 

socials signifi catives, ha estat un dels objectius prioritaris 

en el programa educatiu d’expressió corporal. Considero, 

que els diferents treballs realitzats i, les diferents unitats 

d’intervenció,  han potenciat una millora en la comuni-

cació i en la relació entre els alumnes, i d’aquests, amb 

els adults. Aquesta tasca, s’ha realitzat des d’un punt de 

vista lúdic ja que, és molt important pels nens i nenes que 

observin, explorin i arribin a conèixer-se millor a si ma-

teixos i, al món que els rodeja. Sobre tot però, l’activitat 

lúdica, proporciona l’oportunitat d’aprendre i practicar, 

les habilitats socials, que són importants per una bona 

evolució en l’escola i en la societat. Ha estat molt impor-

tant, la tasca d’acompanyament que  hem realitzat els 

diferents professionals. Durant la infància els nens i ne-

nes sense discapacitat, de manera natural realitzen gran 

varietat de jocs (simbòlic, emocional, d’equip, ....). En les 

persones amb TGD, es produeixen alteracions en el des-

envolupament d’aquestes activitats lúdiques. Dins l’àrea 

d’expressió corporal,el que hem intentat fer, ha estat tre-

ballar i potenciar de manera específi ca i diferent: 

•  L’exploració i el descobriment del propi cos, les seves 

possibilitats i dels objectes de l’entorn. 

•  El procés de socialització, al permetre l’establiment de 

relacions interindividuals, participar en la solució de con-

fl ictes, presa de decisions i acceptació de responsabili-

tats. 

•  Potenciar el desenvolupament de diverses capacitats 

com l’espontaneïtat, imaginació, creativitat, agilitat 

mental, atenció, percepció i motricitat.   

•  Regular tensions gràcies a l’efecte relaxant o activador i 

la possibilitat d’evasió. 

•  Possibilitat l’estructuració del llenguatge i del pensa-

ment, estimulant la capacitat d’observació, comparació, 

simbolització, anàlisis i intercanvi comunicatiu.

•  Afavorit l’aprenentatge signifi catiu, ja que el seu efecte 

motivador, permet mantenir l’interès necessari per 

l’aprenentatge. 

Hem intentat treballar, totes aquelles funcions que no 

solen complir-se en els nenes i nenes amb TGD. En un es-

pai com és el gimnàs, que difereix molt de qualsevol altre 

espai de l’escola (és més gran, té el sostre més alt, no té 

gaires mobles, les normes són diferents, .... ) ens permet 

treballar de manera diferent, més lúdica, informal, corpo-

ral... Això fa, que podem gaudir d’un treball més integrat 

i positiu. 

Per verifi car  que el treball corporal, ajuda a les perso-

nes amb TGD, a millorar el seu desenvolupament i la seva 

qualitat de vida, ens hem marcat uns ítems bàsics per 

nens i nenes amb TGD, i hem valorat la seva evolució al 

llarg de quatre anys d’experiència. Aquets punts, descrits 

per Ángel Rivière són els següents: 

AREA SOCIAL 

1. Trastorn de la relació social 

• Aïllament. Manca d’afecció a persones específi ques.  

• Incapacitat de relació 

• Relacions infreqüents.

• Relació com a resposta. 

• Soledad 

2.  Trastorn de referència conjunta (acció, atenció 

i preocupació conjunta) 

•  Absència d’accions conjuntes o interès per altres perso-

nes i les seves accions. 

• Manca de mirades signifi catives de referència conjunta.

•  Pautes establertes d’atenció i acció conjunta però no de 

preocupació conjunta. 

3. Trastorn intersubjectiu i mentalista 

•  Absència de pautes d’expressió emocional correlativa. 

Manca d’interès per les persones. 

•  Respostes intersubjectives primàries sense indici de 

veure l’altre com a subjecte. 

AREA DE LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 

4. Trastorn de les funcions comunicatives. 

•  Absència de comunicació i de conductes instrumentals 

amb persones. 

• Conductes comunicatives per fe demandes. 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRÀCTICA 
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5. Trastorn del llenguatge expressiu.

• Mutisme total o funcional. 

• Llenguatge compost de paraules soltes o ecolàlies. 

•  Llenguatge oracional. Oracions amb manca de discurs o 

conversa. 

6. Trastorn del llenguatge receptiu.

• Sordesa central (tendència a ignorar el llenguatge). 

•  Associació d’enunciats verbals amb conductes pròpies 

sense indicis de que els anunciats s’assimilin a un codi.

• Comprensió literal i poc fl exible. 

• Poca comprensió del discurs i de la conversa. 

AREA DE FLEXIBILITAT MENTAL I COMPORTAMEN-
TAL.

7. Trastorn de l’anticipació. 

•  Adherència infl exible a estímuls que es repeteixen de 

manera idèntica. Resistència intensa als canvis. Manca 

de conductes anticipatòries.

•  Conductes anticipatòries simples en rutines quotidia-

nes. 

•  Sovint, oposició al canvi i empitjorament en situacions 

que impliquen canvis. 

•  Incorporació d’estructures temporals amplies (curs, va-

cances, ...). 

8. Trastorn de la fl exibilitat. 

• Predominen les estereotípies motores simples. 

• Predominen rituals simples. 

•  Rituals complexes. Afecció excessiu a objectes. Pregun-

tes obsessives. 

•  Continguts obsessius i limitats de pensaments. Interès 

poc funcional i fl exible. Rígid perfeccionisme. 

9. Trastorn del sentit de l’activitat pròpia. 

•  Predomini massiu de conductes sense fi nalitat. Inac-

cessibilitat a consignes externes que es dirigeixin a 

l’activitat. 

•  Realització d’activitats funcionals breus amb consignes 

externes.

•  Activitats autònomes de cicle llarg i amb motivació ex-

terna. 

ÀREA DE FICCIÓ I IMAGINACIÓ.

10. Trastorn de la fi cció.

•  Absència de joc funcional o simbòlic i d’altres competèn-

cies de fi cció. 

•  Jocs funcional poc fl exibles, poc espontanis i de contin-

guts limitats.

•  Difi cultats importants per diferenciar fi cció i realitat. 

11. Trastorn de la imitació

•  Absència de conductes d’imitació. 

• Imitacions motores simples, evocades i no espontànies. 

•  Imitacions espontànies esporàdiques, poc versàtils i in-

tersubjectiva. 

· Imitació establerta. Absència de models interns. 

12. Trastorns de la suspensió. 

• No suspenen preaccions per crear gestos comunicatius. 

•  No suspenen propietats reals de les coses o situacions 

per crear fi ccions. 

•  No deixen en suspens les representacions per crear o 

comprendre metàfores o per comprendre que els estats 

mentals no es corresponen necessàriament amb les si-

tuacions. 

L’expressió i el treball corporal en els nens i nenes amb 

TGD, és una manera diferent de treballar, amb caràcter 

integral, que combina diferents tècniques, per aconseguir 

una òptima intervenció i un bon grau de desenvolupa-

ment. En aquests nens i nenes, el que interessa és,  inten-

tar aconseguir una evolució lineal (cosa gens fàcil ja que, 

sovint ens trobem amb regressions o amb pauses en el 

desenvolupament). Aquest desenvolupament, no segueix 

el ritme evolutiu d’aquelles persones que no presenten 

cap discapacitat, generalment és lent i ple d’entrebancs.

Treballant des de l’àmbit corporal, solem interferir en la 

seva quinesfera personal, de la mateixa manera que ells 

envaeixen la nostra. Treballem en un espai físic espaiós, 

on hi ha lloc per la diversitat en el sentit més ampli de la 

paraula. Malgrat hi ha unes normes, són molt simples i 

el fet de ser dos adults, facilita la seva aplicació. Podem 

treballar amb el suport de la música, que ens ajuda a crear 

l’ambient que desitgem obtenir (tot i que no sempre ho 

aconseguim), o a realitzar diferents activitats. Utilitzem 

materials que ens poden facilitar la tasca en l’àmbit emo-

cional, relacional, ...

En uns nens o nenes on, la incapacitat de relacionar-se 

amb normalitat amb les persones, les situacions i les co-

ses, és evident, on es mostra una soledat extrema que 

impedeix l’entrada d’estímuls externs, on el contacte físic 

directe o els moviments i sorolls, es pateixen de manera 

alterada... És important qualsevol treball que els faciliti 

millorar el benestar personal les relacions, sortir del seu 

món de soledat per deixar entrar els estímuls positius 

que, tots necessitem per evolucionar correctament. 

Es important treballar amb el cos per poder 
accedir a la ment !
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El moviment i la respiració marquen l’inici de la vida. Són 

els primers signes de comunicació en el nadó, abans fi ns i 

tot del llenguatge o el pensament. Els gestos, responen a 

la necessitat vehicular de comunicació humana. 

Si tenim present la concepció dualista cos-ment, ens 

adonarem que els patrons de moviment humà, compor-

ten tonalitats emocionals i afi nitats de signifi cat. A nivell 

individual, el moviment, inclou tonalitats afectives que 

s’expressen, inevitablement, encara que en ocasions per-

maneixen inconscients per la pròpia persona.  

En psicoteràpia trobem diferents autors que ens parlen 

d’aquest relació: 

Jack Painter comenta “ els músculs del cos, estan envolca-

llats per uns teixits fl exibles denominats fàcies. Aquests 

teixits, organitzen i guien els moviments dels nostres 

músculs mitjançant uns sistemes de capes i nivells de 

profunditat: sistema miofacial (...). Quan desenvolupem 

comportaments rígids, tan en el pla físic com emocional, 

aquest sistema de teixits es torna cada cop més fl exible, 

el que fa que les fàcies limitin els nostres moviments i la 

CONCLUSIONS
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nostra actitud general” 

Winnicott ens parla que, “ el vertader self prové de la vida 

dels teixits corporals i del joc lliure de les funcions del cos, 

incloent el del cor i la respiració ... el vertader self gairebé 

no fa altra cosa que imitar en els seus detalls l’experiècia 

del fetde viure” . 

Gisela Pankow en una estructuració dinàmica ens parla de 

“la imatge del cos: una doble funció”. Gisela té en conte el 

cos amb fi nalitats analítiques en la teràpia de la psicosis. 

Considera que “el cos no ja no és percebut com una enti-

tat”. “ la totalitat de la imatge del cos, es veu reemplaçada 

per una de les seves parts o es produeix una confusió per 

la no diferenciació entre l’exterior i l’interior”. 

H.F. Harlow deia “l’acceptació del contacte corporal, és 

vital pel desenvolupament del sistema afectiu (...) el con-

tacte coroporal, és una variable tan evident, tan normal 

i tan natural que, és sorprenent que la seva importància 

en el desenvolupament hagi estat ignorada o despreciada 

tant de temps”. 

Aquests autors i molts d’altres reafi rmen que la relació 

cos – ment. En nens i nenes amb trastron generalitzat 

del desenvolupament on el llenguatge verbal sovint és 

insufi cient, el treball corporal permet arribar més enllà en 

l’aspecte comunicatiu. 

El treball corporal, permet millorar la interacció en la que 

moviment, gest, postura i acció expressen a l’individu, 

permentent el coneixement i la modifi cació de la psiquis. 

L’art de la dansa, és un bon canal per millorar la capacitat 

comunicativa. La dansa i el moviment, són usats com vies 

d’accés a l’inconscient. 

El treball corporal, permet d’una manera relativament fà-

cil, millorar la capacitat de relació amb els companys, els 

adults, l’entorn i el món en general. 

Un bon treball de cos serà “L’ús psicoterapèutic de la 

dansa i el moviment, en un procés que té com a propòsit 

promoure la integració psicofísica de l’individu” (Stanton 

Jones, 1992).

El treball corporal, vol d’ajudar a les persones a comuni-

car-se, relacionar-se, acceptar-se i entendre’s a través del 

seu cos, sempre des de l’escolta i el respecte, afavorint el 

plaer de comunicar-se. (Olga Villena) 

La mirada i el treball amb el cos en moviment, permet una 

doble via d’accés a la comunicació, amb nens i nenes amb 

trastorn generalitzat del desenvolupament. Treballar un 

cos, amb un espai, un temps i una energia pròpia, permet 

generar un cos reconegut i amb possibilitats de millora pel 

que fa al benestar personal i social.  
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