
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE JOSEP ROTA

“La intervenció terapèutica en el marc del grup d´ajuda”

La finalitat de la meva exposició és la de presentar-vos, tal com se m´ha demanat, la relació
terapèutica d´ajuda psicomotriu, en el context d´un petit grup. Per la majoria de vosaltres, és un
tema que domineu; per altres, potser és la primera vegada que en sentiu a parlar. Per uns, espero
que la meva intervenció serveixi per a refrescar i ajudar a reelaborar aspectes ja coneguts; per als
altres, confio que els ajudi a comprendre el sentit d´aquest tipus d´intervenció. En qualsevol cas,
servirà per emmarcar les experiències que, en les intervencions d´aquesta tarda, escoltarem.

La meva intervenció l´organitzaré de la següent manera:
Partiré d´uns casos pràctics; exemples de nens i nenes que tots ens podem trobar en les nostres
escoles. A partir d´aquesta realitat, us parlaré de les indicacions per a una intervenció terapèutica
en una relació d´ajuda en petit grup. Després, passaré a descriure i a definir el marc on es
desenvolupa aquesta intervenció d´ajuda; un marc conceptual, procedimental i actitudinal.
Finalment, parlaré de la intervenció, fent un paralelisme amb el procés de maduració de l´infant.

Sabem que aquest tipus d´intervenció està indicada per els nens i nenes, nois i noies, que presenten
alguna alteració de la seva expressivitat motriu. Sense voler ser exhaustiu, paso a descriure infants
amb aquestes particularitats, i que tots ens podem trobar, com deia, en el nostre treball a les
escoles:

- Infants que es mouen per l´espai d´una manera agitada, i que tenen dificultat d´aturar-se.
- L´infant que busca llocs tancats on ficar-se i, a vegades, també per tancar-se. L´infant que

fa construccions molt atapeïdes, que construeix cases, sense portes ni finestres.
- L´infant que, en la seva relació amb els altres, és molt invasor i no pot ritualitzar les seves

relacions.
- Infants que no volen que se´ls toqui i tenen dificultat a l´hora d´establir un contacte

corporal. Infants que tenen dificultat en treure´s les sabates i, més encara, els mitjons. O,
també, de treure´s alguna peça de roba. A aquests mateixos infants, els sol agradar molt
embolicar-se amb teles i ficar-se també en llocs ben protegits.

- Infants amb un to muscular rígid i poc plàstic; que tenen dificultat en mantenir posicions
d´equilibri; amb uns moviments rígids i sovint encarquerats.

- Infants als quals els fa por saltar. O bé, al contrari, infants agosarats i temeraris, que
s´enfilen, salten sense medir les seves capacitats i, molt sovint, sobrepassant-les.

- Infants que repeteixen sempre les mateixes coses; que juguen sempre als mateixos jocs.
- Infants que juguen sols; que els és molt difícil jugar amb els altres nens i nenes.
- Infants que agredeixen d´una manera habitual; que s´enfaden fàcilment; que passen a

l´acte; que molt sovint trenquen les coses.
- Infants que, al revés, es mostren inhibits; que resten molt de temps quiets i immòbils; que

no fan soroll.
- Infants que accepten molt malament, o que no accepten, que se´ls digui “no” i que se´ls

faci esperar.
- Infants que manifesten clares dificultats d´escoltar, d´atendre el que se´ls diu.
- Infants amb una capacitat imaginativa molt pobre, a l´hora de jugar.
- Infants que es manifesten capaços de fer-ho tot, dient-ho i actuant-ho.

Segur que podríem afegir a la llista molts altres exemples. Vull remarcar que totes aquestes
conductes particulars es manifesten a través del cos, del moviment, de l´acció.



A nivell evolutiu, aquest és el primer llenguatge que l´infant utilitza, a través del qual expressa
totes les seves inquietuds i necessitats. Més endavant, en la mesura que l´infant va adquirint la
capacitat de simbolitzar, accedirà a altres formes d´expressar-se, com és el llenguatge, l´eina
simbòlica per excel.lència. Quan aquesta capacitat de simbolitzar no s´ha desenvolupat el
suficient, l´infant continua disposant del llenguatge corporal per a poder manifestar tota la seva
realitat interna.

Un altre paràmetre que apareix en totes aquestes manifestacions dels infants és l´ansietat,
l´angoixa. Sabem que el sentiment d´angoixa es pot manifestar dins un ampli ventall de nivells.
Quan nosaltres podem dominar l´ansietat, quan no ens sobrepassa, aquesta es converteix en motor,
en una mena d´estímul que condiciona i sosté les nostres accions. Aquestes accions, precisament,
transformaran aquest sentiment inicial d´angoixa suportable en un sentiment de plaer.

Quan el nivell d´angoixa, en canvi, sobrepassa la capacitat de contenció nostra o la dels infants, fa
que les manifestacions siguin “excessives”; unes manifestacions corporals que l´infant no pot
dominar i que són una expressió clara del patiment d´aquest infant. Un patiment que expressa per
la via corporal. El cos és en aquest moment l´eina necessària i imprescindible que l´infant té per a
poder expresar tot el seu conflicte psíquic.

Continuem endavant en l´exposició. Per a poder ajudar a tots aquests infants, que manifesten el
seu patiment a través d´aquestes manifestacions corporals, hem d´intentar entendre el significat del
que ens diuen a través del seu llenguatge corporal. En el contexte teòric de la psicomotricitat, ens
servim de tota una conceptualització que ens obre al significat d´aquestes alteracions que es
produeixen en l´acció dels infants.

Quan parlem de les indicacions, ens referim ja a un nivell de significació dels indicis que nosaltres
seleccionem d´aquesta expressivitat motriu alterada.

Faré ara un llistat de les indicacions més habituals que, per una banda, com he dit, donen significat
a les conductes dels infants abans descrites i, per una altra, ens obren pistes de cara al tipus
d´intervenció a realitzar:

- Infants que no estan el suficientment continguts i assegurats en relació a l´angoixa. Un
sentiment d´angoixa que és conseqüència del procés de separació i individuació propi de
totes les persones.

- Infants amb una estructura tònico-emocional molt fràgil i que es posa de manifest a través
de les relacions que estableixen. Recordem que en la constitució d´aquesta estructura
tònica són fonamentals les relacions que cada persona ha establert amb el seu entorn des de
l´inici de la seva història.

- Infants amb una poca capacitat per a sublimar, a través dels processos de simbolització,
aquesta angoixa provocada pel procés d´individuació. Aquests infants la simbolitzen
justament a través d´una pulsió motriu excesiva. Cal fer esment de la significació que té la
sensoriomotricitat de l´infant, que dóna peu a tota la conceptualització sobre els fantasmes
sensoriomotors, els fantasmes sensoriomotors originaris i també els fantasmes d´acció.

- Infants amb una dificultat de relació i de comunicació. Quan aquests infants juguen, juguen
sols. En les seves accions no interactuen amb els altres; són accions repetitives i no hi ha
una transformació de la realitat.



- Infants atrapats en una rigidesa tònica i amb una incapacitat de transformació tònica,
originada sovint per un sentiment de culpa fonamental, que els dificulta l´accés a una
dimensió de plaer.

- Infants amb uns esquemes d´acció incomplerts. La bipolaritat dels esquemes d´acció ens
remeten a la dinàmica relacional primària de la presència-absència. En aquest sentit,
aquesta dinàmica bipolar fonamenta tot el món psíquic de la persona.

- Infants amb una dificultat per a acceptar les frustracions; el seu continent psíquic és molt
fràgil, la qual cosa dificulta l´espera o el poder posposar el propi desig.

- Infants que estan atrapats també en la subjectivitat, que els dificulta d´establir unes bones
relacions objectals. Les fantasies omnipotents són una conseqüència d´aquesta situació.

- Infants amb un món de fantasies molt invasor, que els dificulta també la capacitat de
simbolitzar. Recordem la relació que hi ha entre la fantasia, la realitat i el símbol. La
simbolització seria la manifestació de les fantasies a través de la utilització que l´infant fa
de la realitat; una utilització màgica i transformadora. En aquest sentit, el joc simbòlic és
un facilitador del pas de la subjectivitat a l´objectivitat.

Passo ara a descriure el marc general, dins on es desenvolupa aquesta relació d´ajuda
terapèutica.

Tot lo assenyalat fins ara en relació a les alteracions de l´expressivitat motriu dels infants, fa
referència a manifestacions de la imatge corporal d´aquests infants. Com diu Myrtha Chokler,
en un dels seus llibres, en la construcció de la imatge d´un mateix, l´altre hi és integrat en una
dialèctica de plaer i de displaer, que s´ha d´entendre com un procés dinàmic. La imatge d´un
mateix es construeix a través d´aquesta dialèctica entre l´estabilitat i la plasticitat de l´altre,
entre la seva presència i la seva absència, entre la continuitat i les ruptures. El displaer, el
patiment, les carències en la contenció i en el sosteniment necessaris per a una bona
fonamentació del psiquisme, poden bloquejar els processos de reassegurament de l´infant i ser
l´origen de diverses patologies.

La relació entre l´estructura biològica, l´organisme, la maduració de les funcions i l´entorn
relacional, expressat a través de la qualitat de les interaccions amb l´altre, és la que pot generar
un funcionament global ajustat, que afavoreix la maduració i la construcció del psiquisme.

Precisament, l´objectiu general de la intervenció psicomotriu és el d´acompanyar i afavorir la
maduració psicològica de l´infant i, en la vessant terapèutica, la d´aquells infants que presenten
unes alteracions en aquest procés de maduració.

Aquesta pràctica utilitza uns dispositius espaials i temporals, que afavoreixen aquest recorregut
maduratiu, que va de l´acció cap a la representació.

Faré ara una descripció ràpida d´aquest dispositiu. Per a molts de vosaltres, són coses ja
sabudes i reflexionades, però en aquest moment, em dirigeixo sobretot a les persones de la sala
que tal volta per primer cop escolten aquest discurs.

La sessió de psicomotricitat la dividim en 5 temps:
1. Ritual d´entrada.
2. Espai, temps i material per el plaer sensoriomotor.
3. El lloc del conte.
4. L´espai i temps de l´expressió plástica i verbal.



5. Ritual de sortida.

Fem ara un ràpid recordatori del sentit que tenen cadascun d´aquests temps diferents, basant-
nos en la descripció dels continguts que s´hi treballen.

1. Ritual d´entrada

Marca el pas entre el “fora” i el “dins” de la sessió. Entre la realitat quotidiana de l´exterior i el
“dins” de l´espai transicional del joc i la relació simbòlica transferencial.

2. Espai, temps i material per el plaer sensorio-motor

En la maduració psicològica de l´infant, fem referència a dues grans etapes: l´etapa pre-
simbòlica, que cronològicament es situa al voltant dels dos primers anys de vida, i l´etapa
simbólica. Una de les característiques més comunes de totes les alteracions que abans he
descrit i que d´alguna manera les condiciona, és la dificultat de simbolització. Per tant, la
majoria dels continguts que es treballen en una relació d´ajuda terapèutica, fan referència a
l´etapa pre-simbòlica. La capacitat de simbolització és justament un objectiu a treballar en
aquest tipus d´intervenció.

Faig doncs un llistat dels continguts que es treballen en aquet segon temps de la sessió:

- La pulsió motriu, que és la base de la motricitat voluntària i intencionada. La vivència amb
plaer d´aquesta pulsió, a través del moviment.

- La reapropiació del moviment global (l´erotització muscular, el moviment envahit per
l´emoció, la jubilació –júbilo-)

- La vivència de les ruptures tòniques, mobilitzadores de les emocions
- La seguretat i emocions que acompanyen a les produccions motrius
- La investigació i experimentació continuades de noves possibilitats motrius.
- L´obertura cap a la comunicació, a partir del plaer sensoriomotor.

Una de les indicacions que abans anomenava són les fixacions i els bloqueigs de la realitat
psíquica. Els continguts als quals ara em referiré són els que es treballen d´una manera més
específica en una relació d´ajuda terapèutica, a fi de mobilitzar aquestes fixacions:

- L´expressió, contenció i possible elaboració dels excessos pulsionals.
- Els fantasmes sensoriomotors.
- Els fantasmes sensoriomotors originaris: d´agressió, de devoració, d´omnipotència.
- El desbloquejament del sentiment de culpa, sobretot a partir de la vivència amb plaer de la

destrucció i la reconstrucció.
- L´acció i la interacció. La reciprocitat i la transformació. La transformació sensorial,

tònica, emocional, imaginària i cognitiva.
- Els esquemes d´acció primaris: llençar i recollir; buidar i omplir; apropar i allunyar.

Esquemes d´acció bipolars que, com deia abans, remeten a la situació primera de
presència-absència; fusió-separació. Tots els jocs de reassegurament i pre-simbòlics fan
referència a aquests esquemes d´acció bipolars.

3. El lloc del conte

Recordem el sentit que té l´explicació del conte en aquest tercer temps de la sessió:



- Contenir, sense bloquejar ni tampoc aniquilar, les emocions que s´han alliberat durant el
joc, amb un gran desplegament sensorio-motor.

- Sol.licitar la capacitat de representació mental, la mobilitat del pensament, carregat
d´emocions per tots els jocs d´identificacions profondes que abans s´han produit. La
suspensió de l´acció motriu; la inhibició de l´activitat física, per a donar més espai a
l´activitat psíquica.

- Preparar el pas cap a l´espai de l´expressió plàstica i verbal.

4. L´espai i temps de l´expressió plàstica i verbal

En aquest temps i espai, utilitzem les construccions amb fustes, el dibuix, el model.latge, el
llenguatge i l´escriptura. A través d´aquestes activitats representatives, es potencia:

- La “integració” de la realitat interna de l´infant (les seves fantasies, les seves pulsions, els
seus desitjos), la seva transformació i la seva manifestació a través de l´activitat creativa.

- L´expressió de les emocions i dels fantasmes, a través de formes més simbolitzades i
socialitzades.

En aquest quart temps, pel tipus d´activitats que s´hi treballen, és on es pot produir amb més
intensitat la dinàmica de la distanciació i la descentració. Però s´ha de tenir present que la
distanciació es produeix al llarg de tota la sessió.

5. Ritual de sortida

La finalitat d´aquest ritual és el d´acompanyar i facilitar el pas des del “dins” de la sessió
transicional i simbòlica, cap el “fora” real de la vida quotidiana.

Ajustant-nos a un llenguatge curricular, dins un marc escolar, podem dir que tot el descrit fins
ara fa referència als continguts conceptuals i procedimentals d´aquesta pràctica. Per parlar dels
continguts actitudinals, em referiré al rol i a les actituds del psicomotricista en la intervenció:

Quan parlem d´actituds ens referim a:
- La capacitat empàtica.
- La capacitat d´escolta, la disponibilitat, l´ajustament, l´acompanyament.
- La posició asimètrica en la relació amb l´infant.
- Símbol de llei, entesa com un entorn maternant i una autoritat estructurant.
- La posició de company simbòlic dels jocs dels infants.
- La relació de transferència, sostinguda per les ressonàncies tònico-afectives recíproques.
- La maleabilitat i plasticitat en la relació amb l´infant.
- El reconeixement de les produccions de l´infant.

Totes aquestes actituds tenen una qualitat diferent, segons si ens situem en una pràctica
educativa o en una pràctica terapèutica. Per exemple:
- L´escolta, en una pràctica terapèutica, està enfocada cap a la comprensió del sentit de

l´expressivitat dels infants, que és la manifestació de la seva demanda. Tota la
conceptualització teòrica que utilitzem, a la vegada que ens obre al sentit d´aquesta
expressivitat, ens fa més lliures i disponibles en aquesta nostra actitud d´escolta.



- En una pràctica educativa, la llei està assegurada sobretot per les “constants” de l´espai,
dels objectes, del temps, la freqüència i la durada de les sessions. En una pràctica
terapèutica, s´hi afegeixen a tot això les “constants” personals del psicomotricista. Aquesta
suma és la que garanteix les condicions de seguretat, confiança i contenció, que permeten
tots els processos de canvi en els infants. Existeix una dialèctica entre l´estabilitat del
quadre d´aquest tipus d´intervenció i la mobilitat d´aquest procés. És justament el
psicomotricista el que garanteix la instal.lació i el sosteniment d´aquest quadre.

- En una pràctica terapèutica, la funció de company simbòlic es concreta en l´acceptació de
l´investiment simbòlic que els infants fan sobre el psicomotricista, dins una àrea
transferencial. Aquest investiment es juga, sobretot, en els jocs de reassegurament, que
solen ser l´expressió dels fantasmes arcaics dels infants (devoració, destrucció,
omnipotencia...).

En la darrera part de la meva exposició, em referiré a la intervenció.

Abans he dit que la finalitat general d´aquesta pràctica és la d´afavorir la maduració
psicològica de l´infant. Per parlar, doncs, de la intervenció, parlaré de les relacions interactives
entre l´infant i el seu entorn, que es produeixen al llarg d´aquest procés maduratiu durant els
tres primers anys de vida, que és el període on es fonamenta l´estructura de la persona. Sempre
hem dit que en aquesta intervenció pràctica no ens inventem res; simplement, observem el que
es produeix en la dinàmica interactiva d´aquest procés de maduració de l´infant i ho utilitzem
en la nostra intervenció.

De tot el que es produeix en aquest procés maduratiu, faré referència a uns punts que considero
“claus”, sobretot pensant en la intervenció que fem en una relació d´ajuda terapèutica.

El que primer hem de considerar en aquesta dinàmica de relació, és el vincle que s´estableix
entre el nadó i el seu entorn; un vincle que sostindrà tot el procés d´individuació de la persona.
Bowlby, el psiquiatre infantil anglès, que va crear la teoria sobre el vincle en el
desenvolupament evolutiu de l´infant, diu: “...si volem comprendre com l´infant realitza el seu
desenvolupament, l´única manera és observant de quina forma se´l tracta al llarg de la seva
infància com a ser humà, i no tenir en compte només la relació de nutrició dels primers
moments...”.

El Dr. Jubert, en el llibre que ja coneixeu “De nadó a company”, fa un estudi del procés de
sociabilització que l´infant du a terme durant els tres primers anys de vida i que es fonamenta
sobre el canvi d´aquesta relació vincular.

A diferència dels animals, en el nadó humà es constata, dels 0 als 6 mesos, una immaduresa
perceptiva i motriu. Això fa que sigui l´entorn maternant del nadó el que es sent estimulat i el
que pren la iniciativa en l´establiment d´aquest vincle, que fonamentarà tot el desenvolupament
posterior. En els casos en els quals no existeix aquest entorn referencial i estable, coneixem les
greus conseqüències que es poden produir.

A partir dels 6-8 mesos, l´infant va adquirint un bagatge, que li dóna una nova capacitat de
relació i que li permet prendre un paper més actiu a l´hora de raclamar i establir un contacte
més selectiu.



La constitució d´aquest vincle ferm i segur és el que permetrà a l´infant explorar i allunyar-se,
amb la seguretat i la confiança dipositades en un entorn maternant present, on sempre pot
recórrer, en cas necessari. L´aparició i desenvolupament d´aquesta capacitat d´autonomia,
entre els 6 i 18 mesos, és un clar indicador de l´existència prèvia d´aquest vincle intens.

L´autonomia no suposa ni l´absència ni la no-relació, sinó presència i seguretat. La inseguretat
és la que bloqueja la curiositat, els impulsos lúdics i la imitació. Un infant serà més autònom,
en la mesura que es senti més segur. L´infant fa l´aprenentatge de l´autonomia, durant els dos
primers anys de la vida; aquesta autonomia li permetrà la relació amb els altres infants
companys, a partir del tercer any.

A mi m´agrada considerar la sessió de psicomotricitat com un espai transicional, tal com ho va
formular Winnicott. Aquest situa l´etapa dels fenomens transicionals entre els 4-6 mesos als
8-12 mesos. És una etapa fonamental en aquest camí cap a la separació i la individuació. Els
fenomens transicionals marquen un camp d´experiència entre la realitat interna i la realitat
externa. Es tracta d´una relació concreta amb una “primera possessió de quelcom que no és
jo”.

És una zona intermitja, on es produeix el pas de la subjectivitat a l´objectivitat, l´accés a la
realitat externa a partir de la realitat interna; el pas de la il.lusió a la desil.lusió. El
reconeixement de l´objecte com un no-jo. És un pas previ i necessari per a accedir a la
capacitat de simbolitzar.

En aquestes primeres etapes de la vida, l´infant es troba situat en una subjectivitat fonamental.
Winnicott parla d´”objectes subjectius”, que el nadó té la sensació d´haver-los creat. Una
intervenció “suficientment bona” li donarà la il.lusió de que existeix una realitat externa, que
es correspon amb la capacitat personal de creació de l´infant. La primera creació està
connectada amb la il.lusió d´omnipotència (ex.: el pit surt, quan el nen el desitja; té la
impressió d´haver-lo creat).

Els fenomens transicionals tenen a veure amb un espai potencial, ple de possibilitats i que es
fonamenta en la confiança que el nadó té dipositada  en la mare. Una mena de relació de
continuïtat entre el nadó i la seva mare. En aquest sentit deia Winnicott que un nadó sol no
existeix; existeix una parella, mare-nadó, amb una interacció cambiant de necessitats i
respostes.

L´àrea transicional és una àrea il.lusòria, que es fonamenta en una paradoxa: l´objecte és un
objecte trobat i creat alhora. La il.lusió que fonamenta aquest objecte (trobat i creat) és un
testimoni de la confusió que existeix, en aquest moment de l´evolució, entre la realitat externa i
la realitat interna. Aquesta confusió és justament la que està en la base de l´objecte i els
fenomens transicionals.

Entenent aquesta etapa com un procés, la il.lusió és necessària per a que es pugui donar la
desil.lusió, però cal protegir a l´infant de la pèrdua brutal de les seves il.lusions. Aquestes
situacions, enteses com a fenomens transicionals, permeten que l´infant s´expressi des de la
seva subjectivitat, i podem dir també des de la seva autenticitat. Si l´entorn maternant de
l´infant es situa com un continent adaptable i transformable, si crea un entorn (un holding, deia
Winnicott) simbòlic suficientment bo, això és el que permetrà que l´infant es vagi adaptant a la



realitat que l´envolta. Anirà entrant en l´estructura simbòlica convencional, que és la que ens
humanitza i la que permet les relacions socials.
L´infant sobrepassa aquesta etapa i accedeix a les relacions d´objecte en el seu procés de
separació i individuació. No obstant, en un registre ja simbòlic, aquestes dinàmiques
transicionals perduren, a través del joc i de la cultura, al llarg de tota la vida.

Estirant una mica més el fil, i fent-me ressó d´unes reflexions de l´Adrià Lòpez, un psicòleg de
la fundació “Eulàlia Torres”, de l´Hospital de la Creu Roja de Barcelona, “...el fet de créixer i
aprendre ve determinat, entre altres factors, pel tipus de relació d´objecte que l´individu ha
pogut establir; és a dir,  com el nen organitza la relació entre els seus objectes interns i externs,
fet que ens permetrà comprendre les seves tendències cap al progrés o cap a la regressió, la
capacitat de diferenciar o d´individualitzar-se, el seu estat receptiu i expressiu, o sia, les seves
funcions psíquiques. De la mateixa manera, segons com el nen es relacioni amb els objectes,
també es relacionarà amb l´aprenentatge.”.

Tots sabem que, en aquest procés de creixement, l´eina per excel.lència que l´infant fa servir és
el joc.
- En el joc, l´infant hi troba una font de plaer.
- El joc li permet la realització simbòlica d´alguns desitjos, que, per altra banda, estan

prohibits que es concretin en la realitat.
- El joc permet l´elaboració de l´ansietat de l´infant, que pot tenir un origen intern o extern.
- El joc és un instrumnent de control de les emocions intenses i un aprenentatge per a

solucionar conflictes.
- El joc ajuda a fer tot el procés d´identificació amb l´adult i a la identificació psicosexual.

Si considerem els diferents moments de maduració de l´infant, ens trobem amb diferents
nivells de simbolització, que donen peu a diferents tipus de jocs. En un primer nivell, hi podem
situar:
- tots els jocs sensoriomotors (girs, salts, tombarelles, caigudes, gronxaments, enfilar-se,

equilibris...),
- els jocs de destrucció i construcció,
- els jocs d´amagar-se,
- els jocs de persecució,
- els jocs d´omnipotència,
- els jocs d´identificació amb personatges ideals,
- els jocs d´identificació amb l´agressor.

A través d´aquests jocs, l´infant s´assegura en relació a aspectes carencials, en el seu procés de
creixement personal.

En un segon nivell, hi podem situar tots els jocs d´identificació. Són els jocs del “com si”, que
suposen ja una certa estructura del jo. En un medi social i cultural, aquests jocs porten a una
diferenciació de rols, segons els convencionalismes d´aquest medi. La identificació, a la
vegada, és un mecanisme important que afavoreix el creixement de la persona.

I en un tercer nivell, hi situem tots els jocs reglats, que exigeixen una distància emocional més
gran i una capacitat de descentrament. L´infant ha de ser capaç de posar-se en el lloc de l´altre;
ha de poder integrar la llei i comprendre unes normes cada vegada més elaborades a un nivell
simbòlic. Tot això desemboca en una capacitat social cada vegada més gran.



Bé, fins aquí. Sense nomenar-ho d´una forma explícita, en aquesta darrera part m´he referit a
com intervenir en una relació d´ajuda terapèutica. Cal només observar el que passa en un
procés de relació normal.
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