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El cos i la imatge

La ‘totalitat corporal’
§ Interrelació entre el cos real i el cos imaginari
§ Consideració dels aspectes funcionals i emocionals
§ Possibilitats del cos conectades amb la relació amb l’altre
§ Importància : el procés de descobriment de la pròpia 

identitat corporal permet el desenvolupament de les 
capacitats intel·lectuals i afectives
§ Dona seguretat, afavoreix l’autodomini, l’autonomia
§ Elements de treball implicats : perceptuals (autoimatge) -

conceptuals (autoconcepte) - emocionals (autoestima)
§ Evolució: de la dependència a l’autonomia
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El cos i la imatge

Què fan els/les psicomotricistes ?

n oferten un dispositiu espaial i material estimulant
n empren unes estratègies concretes d’acció i actituds de 

contenció, de reconeixement i mirall… 
n afavoreixen el pas de la vivència, a la percepció i a la 

representació cognitiva 
n proporcionen un ambient de plaer i seguretat física/afectiva
n estimulen el pas del ‘plaer de fer al plaer de pensar’
n proposen un itinerari maduratiu desde la calma afectiva cap 

a  l’atenció cognitiva 

El cos i la imatge

De  la  vivència  a  la  representació

Vivència          Percepció         Representació

Resonància Grafisme (dibuix)
emocional                       Prendre consciència

d’allò que s’ha viscut                 Modelatge (plastelina, 
fang, pasta blanca)

Moviments
Verbalitzacions                       Paraula (explicacions, 

Sensacions                   (abans, durant, després)                    conte, història…)

Jocs  Rememoracions (àlbum, 
maqueta, plànol, fitxa…)
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El cos i la imatge

Per què triam aquest tema ?

§ Per ajudar a l’infant en aquest procés de 
construcció d’una imatge ajustada i positiva 

§ Per investigar l’avaluació d’aquests aspectes 
(Arnaiz, 2000)

El cos i la imatge

On ens situam ?

CP   M. Antònia Salvà de Son Sardina 

Projecte de centre sobre la IDENTITAT

La imatge des de diferents vessants

A les sessions de Psicomotricitat:  el cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge

Ø …
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El cos i la imatge

Objectius 

n Identificació dels indicadors de la imatge

n Unes estratègies d’intervenció ajustades

n Observar l’evolució  de l’infant

El cos i la imatge

Qui ?  Quan ? Què ?

§ El grup de P-4 , 2 mestres d’infantil psicomotricistes (la 
mestra de suport i la tutora del grup), una alumna 
practicant, la seva tutora de la facultat, i un infant concret

§ Demanda de la psicomotricista-tutora

§ Periodicitat setmanal (avril, maig, octubre, novembre)

§ Anàlisi de l’evolució de set sessions
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El cos i la imatge

Perfil
n dificultats de comunicació fluïda amb ell
n la manca d’escolta de consignes (déficit auditu)
n actituds de trencar normes contínuament
n el llenguatge primari parc i curt de vocabulari
n les dificultats per compartir
n plorava molt per l’espera, abandonava davant d’una dificultat
n es mostrava tímid en situacions de protagonisme
n les dificultats per centrar les seves intervencions
n es representava en dibuixos i traços primitius i sovint els 

taxava o emborronava
n dificultats per mantenir jocs amb fil argumental
n inquiet i nerviós…

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge

Instrument utilitzat ?

n Observació comprensiva (participant i no particip.)
n Els indicadors de la imatge proposats per Arnaiz
n Com unitats d’observació del procés de 

construcció de la imatge de l’infant
n Com unes pautes organitzades per activitats 

habituals en la pràctica educativa. 
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El cos i la imatge

Indicadors

n El joc simbòlic

n L’expressivitat corporal

n La manera de situar-se

n Las relacions corporals

El cos i la imatge

El joc  simbòlic
n Significat simbòlic dels objectes segons les situacions 

i contextes (capacitat d’adaptació i creativitat).
n Asumeix i desenvolupa diversos rols en el joc 

simbòlic.
n Asumeix rols oposats (agresor i agredit, dominador i 

dominat, pare i fill...) segons siguin les circunstàncies 
o propostes.

n Manté la comunicació en registre simbòlic amb els 
companys de joc (distinguir els límits entre realitat i 
fantasia).
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El cos i la imatge

L’expressivitat corporal
n Expressa amb claretat allò que li agrada o li molesta i és capaç de 

contenir-se quan se li demana.
n Quan viu situacions d’emocionalitat intensa les expressa amb la 

totalitat del cos.
n Manifiesta seguretat en les capacitats motores (equilibri, desequilibri, 

pujar, baixar, caure, ...). Els seus moviments són fluids i armònics.
n Coneix els límits de les seves capacitats motores.
n Cerca ampliar les seves habilitates motores. Viu amb tranquil·litat les 

situacions de risc adoptant mesures de seguretat o demanant ajuda
n Viu amb plaer l’activitat s-m viscuda individualment o compartida.
n Manifesta ressonància tònico-emocional. Demostra ser sensible als 

sentiments dels altres.

El cos i la imatge

La  manera  de  situar-se
n Es situa i fa evolucionar la pròpia acció, en un espai i temps adequats
n Es situa adequadament davant dels límits en el temps i fa les 

transicions àgils entre les diferents activitats.
n Estableix relacions diverses amb els adults i amb els infants en forma 

de contrasts, oposicions, col·laboracions, compartir.
n Accepta propostes i prohibicions.
n Respon de forma adequada a les provocacions i agressions dels altres
n Utilitza de forma àgil i eficaç els diferents espais que se li ofereixen.
n Explora amb curiositat i tranquil·litat les situacions noves. 
n No demostra un interés ni rebuig desmesurat per cap dels materia ls, 

espais, temps, companys, adults...
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El cos i la imatge

Les  relacions  corporals

n Accepta diversitat de contactes corporals amb 
els companys i els adults.

n Davant de les situacions de por i/o dolor 
adopta actituds serenes i d’autoprotecció 
adequades.

n Les seves actituds posturals són relaxades i 
ajustades a la situació.

El cos i la imatge

Metodologia  de  feina
n Compartir criteris d’identificació
n Disseny  graelles per recollir les dades de les sessions
n Enregistrament  en video de les sessions
n Buidatge del video (seqüències sgnificatives)
n Identificació paràmetres de les graelles (presència / 

absència dels comportamets)
n Comentaris, canvis, dubtes, hipòtesis…
n Evolució al llarg de les sessions
n Propostes per a les properes sessions (estratègies 

d’intervenció)
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El cos i la imatge

Què vàrem veure ?
q clares manifestacions de plaer
q molta seguretat en el seus moviments
q ampliació del repertori d’objectes 
q de la demanda de ser observat i reconegut, va passar a l’oposició i la 

provocació amb coixins i verbalment (“Avui te tiraré !”) als adults
n acceptava el contacte corporal i la confiança en moments de relació 

privilegiada, en els massatges (amb una nina concreta) …
n triava infants per jugar, mostrava interés per formar part d’un grup de joc
n assumia rols de dolent, provocava els altres (“Soc una bèstia !Soc dolent!”)
n era capaç de dir allò que no li havia agradat, plorava, s’enfadava…
n montava pel·lícules amb els companys (indis, pirates, piranyes …)
n es relacionava amb companys diversos 
n investia amb soltura i agilitat tots els espais de la sala
n volia parlar, sostenia millor la mirada, contacte ocular en les interaccions
n en la representació amb fustes les seves torres guanyen alçada…

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge



14

El cos i la imatge

Estratègies que han funcionat
n Reconeixement,  oposició 
n Complicitat 
n Contenció forta per part de l´adult 
n Arrossegaments amb la tela 
n Contactes corporals, treball sobre el to 
nMassatges (potenciar el joc amb la nina que 

l´asserena 
nMoments d´aturada amb la paraula, amb el cos 

o materials…

El cos i la imatge

Per afavorir el joc simbòlic

n Jocs de persecució, escapar-se i amagar-se a 
algun lloc, èsser trobat dins contenidors

n Intentar esbrinar quin rol ocupa, quines 
espectatives posa en el joc

n Estirar més el fil del joc
n Intentar canviar el rol, èsser encalçat i encalçar
n Fer-li demandes de comunicació
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El cos i la imatge

Per afavorir la seguretat en les 
relacions

n Reconeixement individual i davant el grup 
mostrant la competència en el joc i algunes 
accions d´en J als altres infants

n Proposar-li fer algun tipus d´ajut als altres
n Construcció de la casa
n Ajudes quan s´enfilen…

El cos i la imatge



16

El cos i la imatge

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

El cos i la imatge
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El cos i la imatge

Conclusions

n La metodologia que hem fet servir ens ha possibilitat la 
comprensió dels comportaments relacionals, expressius, i 
de comunicació d’en J.

n Aquest treball ens ha ajudat a afinar l’observació, a 
focalitzar l’atenció, acotar la intervenció i a positivitzar la 
mirada sobre l’infant i la seva evolució.

n Necessitat de ser capaços d’avaluar, de reflexionar sobre 
el que feim i observam per mirar més adequadament als 
infants.

El cos i la imatge
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