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1. Introducció.

L’infant es manifesta des de la seva globalitat en els diferents contextes
en el que es veu immers, dins les sessions del grup d’ajuda és nostra la
feina de desglossar-los, i d’intentar trobar una coherència d’intervenció
i actuació sense que l’infant hagi de patir la divisió o la manca de
coordinació entre totes les parts implicades. És important tenir present
que el grup d’ajuda es centra en el marc escolar, per tant  ha de formar
part d’un projecte de centre que sigui coherent i que estigui fonamentat
en la comunicació escola -  família.

La preocupació per l’objectivitat en la intervenció, que ve donada per
una alternància entre  l’apropament i la presa de distància de la nostra
mirada, fou un  dels motius que ens dugueren a elaborar aquests
qüestionaris.

Ens trobarem també amb la necessitat de lligar les observacions dels
paràmetres psicomotrius dins la sala de psicomotricitat amb altres que
ens podien donar una visió més completa de l’infant, ja que no érem les
seves tutores i ens mancava informació. Tot i així, no ens oblidàrem de
prescindir de totes aquestes observacions quan ens trobàrem
davant dels infants dins la sala, especialment hora d‘elaborar les
hipòtesis d’intervenció.

Partir de les competències que un infant amb dificultats ens mostra
i no només del que no és capaç de fer, va ser una de les principals
raons per elaborar aquests qüestionaris. El fet de centrar i compartir la
mirada de tots els adults que l’envolten és vital pel començament del
canvi.

Ens va ser molt útil treballar conjuntament en l’elaboració i revisió
d’aquests qüestionaris i concretar, a l’hora de fer les entrevistes, quina
informació era la més profitosa per fer les primeres hipòtesis de treball.

2. El per què dels qüestionaris.

a. La realització del grup d’ajuda no és una experiència aïllada sinó
que queda enmarcada  dins el context escolar, com a projecte de
centre integrat a la PGA, implicant d’aquesta manera tant als
membres del cicle com als que formen part de l’equip de suport,
amb el vist i plau de l’equip directiu; tot per donar coherència a la
nostra actuació, afavorint la coordinació entre totes les parts.

b. La idea d’elaboració dels qüestionaris sorgí de la necessitat de
posar en comú les nostres inquietuds i experiències, trobar una
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eina de treball que ens ajudàs a concretar i a objectivar la
recollida d’informació.

c. Per fer un bon projecte d’intervenció necessitàvem saber com
veuen a l’infant les persones que estan en contacte amb ell en
diferents llocs i situacions, i també com es mostra ell en aquesta
diversitat d’espai, de temps i de relacions.

3. L’observació com a eina bàsica per a la intervenció.

Consideram l’observació des de tres punts de vista:

TEMPS. -  Abans: la feina prèvia és fonamental per triar els infants que
formin el grup, per ajudar a elaborar les hipòtesis  de les primeres
intervencions i per implicar des d’un primer moment a les tutores i les
famílies en aquest procés de canvi.
                -  Durant: l’observació és important per anar modificant, si cal, la
nostra intervenció.
                -  Després: retrobar-nos amb les famílies i tutores per parlar del
procés i concienciar-nos dels petits canvis, partint de les competències
adquirides i sense perdre l’objectivitat.

ESPAI. Els diferents  espais on podem observar l’infant, cercant llocs on
l’actuació d’aquest és més lliure i d’altres més estructurada (classe, pati, sala
de psicomotricitat, menjador, casa...)

QUI OBSERVA. Adults de l’escola que estan en contacte quotidianament
amb els infants (tutora, monitora del menjador, psicomotricista...) i família
(mare i pare).

Pensam que és molt important fer un recull exhaustiu d’informació, a la
vegada que és igual d’important que la psicomotricista sigui capaç de deixar
de banda aquesta informació per poder fer l’observació des dels
paràmetres psicomotrius. Ens referim a tò, veu, mirada, temps, espai,
materials, postures, moviments, seqüències de joc, ruptures, relacions...
sobretot centrant la mirada en les competències en els jocs de
reassegurament, presimbòlics i també en la capacitat de representació.
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ABANS de dur a terme l’activitat del grup d’ajuda.

4. L’entorn de l’infant: escola i família.

Escola: per realitzar l’observació dins l’escola utilitzàrem qüestionaris i
graelles segons els espais on es feien les diferents activitats.

La primera passa va ser decidir quins infants eren els més indicats per
formar aquests grups d’ajuda. Necessitàvem  concretar d’una manera
clara quins eren els nins i nines que estaven en el ventall de la nostra
actuació per així poder transmetre-ho a les mestres i altres persones
implicades del marc escolar. Deixàrem clar que, els infants que formen el
grup d’ajuda, són aquells que dins el grup classe no estan diagnosticats,
però què, per diferents raons, “se’ns escapen de les mans”, són infants amb
més capacitats però tenen qualque tipus de bloqueig o comportament que
criden l’atenció de les tutores.

No només ens posàrem en contacte amb la mestra sinó que també va ser
important comptar amb l’opinió de les altres mestres del cicle i de l’equip de
suport a la integració, a més de tenir el recolzament de l’equip directiu.

Característiques dels infants que incloem al grup d’ajuda:

El grup d’ajuda aglutina aquells infants “no diagnosticats” però que
qualsevol tutora o tutor reconeixeran tot d’una, són aquells infants que
preocupen perquè, encara que no presentin els mateixos problemes, tenen
una característica comú i és que no evolucionen. Una prioritat va ser
treballar amb infants que no estassin rebent altres ajudes dins o fora del
centre, que no disposassin a nivell legal de cap tipus de suport dins l’horari
escolar ni tampoc a nivell de subvenció per poder rebre-ho fora, o bé que no
es veien els resultats de les ajudes que rebien d’altres professionals.

Les característiques són:
? Infants amb un retard de maduració.
? Infants amb agitació motriu.
? Infants  que passen tot d’una a l’acte.
? Infants inhibits per a la comunicació, per a la relació, per al

moviment...
? Infants amb angoixa de pèrdua (no han resolt bé el procés de

separació i no han aconseguit l’autonomia pròpia de la seva edat).
? Infants que no poden centrar l’atenció, tenen capacitat però

pateixen una gran dispersió.
? Infants que no tenen capacitat de simbolitzar.
? Infants de gran fragilitat emocional, relacional, intel·lectual.
? Infants que tenen dificultat per establir nexes entre les accions que

viuen i el seu pensament.
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? Infants que tenen dificultats d’identificació amb les figures
familiars.

? Infants que queden estancats en la repetició del joc.
? Infants amb comportaments molts contradictoris.
? Infants que juguen però sense plaer.
? Infants que passen per situacions difícils, o que hi passaren, i han

quedat estancats sense poder resoldre-ho (la separació dels
pares, mort de qualque ésser estimat, desarrelament, malalties...).

? Infants als que els hi manca una continuïtat en els pensament a
nivell cognitiu com a conseqüència de la manca de contiuïtat de
l’acció.

El grup d’ajuda es pot formar amb infants de diferents grups-classe,
respectant la mateixa edat mental, observant com és cada infant per
preveure que la composició del grup pugui ésser enriquidora per a tots/es
els/les components.

La segona passa va ser passar el qüestionari a la mestra tutora.

Nosaltres férem les observacions amb graelles al pati i a la sala de
psicomotricitat. Les observacions dins la sala les férem de vàries maneres:

a) Observació de l’infant durant una sessió de pràctica psicomotriu
educativa. En aquesta sessió la psicomotricista de grup d’ajuda no
participa, només fa l’observació.

b) Observació inter-activa a una sessió individual amb l’infant (on la
psicomotricista actua i observa al mateix temps), proposant-li fer un
recorregut, partint del que l’infant ens ofereix com a forma de
manifestar-se que ens vagi donant pistes sobre les seves
competències i també informació del moment maduratiu en què es
troba. Tot això dins un clima de seguretat, escolta i respecte cap a la
seva expressivitat .

Família: Trobar-se amb la família i conduir l’entrevista  a partir del  guió
intern que ens venia donat pel qüestionari permeté que els pares es
sentissin escoltats, poguessin desangoixar-se i expressassin les seves
dificultats respecte de la seva relació amb l’infant sense sentir-se jutjats.
Aquest guió també va permetre centrar-nos en els moments significatius que
ens aportaven informació de la relació entre els pares i l’infant.
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5. Els qüestionaris.

Els qüestionaris es refereixen als moments recomenats pel G.E.P.P. de
Tours,  moments de separació, moments on hi ha ruptures i moments
que es repeteixen al llarg del dia dins l’entorn familiar i dins l’entorn
escolar,  això ens permet comparar i descobrir fets repetitius per intentar
analitzar les causes de les dificultats de l’infant. Aquest temps d’informar-se i
observar, abans de començar les sessions,  és bàsic per poder dur a terme
un projecte adequat.

Tutora: La funció del qüestionari és per delimitar en quins moments
l’infant és competent i en quins moments expressa les seves mancances,
també serveix perquè la mestra es senti acompanyada en la dificultat
d’entendre-lo, prendre distància i pugui ser més objectiva. I el tercer
punt important és per posar una mirada positiva damunt l’infant.

Aquests qüestionaris han de ser generals, per no entrar en diferències
d’escoles i metodologies. Però, encara que sembli contradictori, quan
recollim les observacions i tenim l’entrevista amb les tutores, hem de saber
captar aquestes diferències i veure com el tarannà de l’escola i la dinàmica
de la classe influeixen en la resposta que dóna l’infant.

Pensam que les preguntes han de ser molt concretes per ajudar a simplificar
i alleujar la feina de les tutores, a la vegada què per centrar les respostes a
uns moments i situacions molt concretes.

Família: El qüestionari ens serveix per prendre distància i ser més
objectius, perquè el pare i mare parlin i posin en comú la manera de
veure el seu infant i per poder reconèixer on hi ha les dificultats i
competències. Els infants amb dificultats provoquen en els pares reaccions
de resistència, angoixa, etc. que han d’èsser recollides i escoltades. Els
qüestionaris ens varen permetre evitar fitxar-nos en els símptomes i
centrar-nos en els fets quotidians i veure quines solucions han trobat els
pares davant de les dificultats. El fet de fer un recorregut per diferents
moments del dia (com s’aixeca, el berenar, l’anada a l’escola, el bany,
l’anada a dormir, com dorm, els esfinters...), fa que es puguin localitzar millor
els moments que funcionen i els que no, això ja dóna una tranquil·litat, ja ens
fa parlar de moments positius, no només dels negatius i a tots i totes ens
permet ser més objectius/ves. Per altra banda, va permetre no deixar-nos
atrapar tan fàcilment pels problemes familiars, la psicomotricista no
tracta els problemes familiars només ajuda a l’infant a comprendre la
dinàmica que s’estableix en la família. Amb el qüestionari ajudes a
l’observació d’aquests moments i a prendre consciència de les actituds que
es tenen.
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Dedicar un temps a parlar d’aquest infant amb moltes de les persones
adultes que composen el seu entorn és una estratègia que fa canviar la
mirada dels ensenyants i de la família, així comença un procés de canvi i de
creixement de l’infant.

És molt important no deixar de banda els moments finals de l’entrevista on
quasi sempre es diuen coses importants, així com moments puntuals de
sortides, entrades, etc. on hi pot haver comentaris espontanis sobre
l’infant, que ens poden aportar molta informació, tant amb pares com
amb tutores.

6. Les graelles.

Juntament amb els qüestionaris utilitzarem graelles per a recollir informació
sobre l’infant als diferents moments i espais durant la jornada escolar, per
així tenir una visió més completa del nin o de la nina.

Aquestes graelles les hem elaborades a partir de materials lliurats als
diferents cursos de formació. Es mantenen els paràmetres d’observació
habituals, encara que,  amb alguna modificació.

És important trobar la graella que ens resulti més pràctica per la manera
personal d’observar i de recollir informació, es modifica en funció de la
nostra utilitat.

- Graella utilitzada per recollir les observacions al pati.
             ANNEX 1.

- Graella utilitzada per recollir l’evolució d’una sessió de pràctica
psicomotriu educativa .

ANNEX 2.

- Graella utilitzada per recollir les seqüències significatives d’un infant a la
sessió de pràctica psicomotriu (graella lliurada  per l’organització del curs
de Postgrau de Grup d’Ajuda).

              ANNEX 3.
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DURANT

7. Desenvolupament de les sessions.

Les primeres sessions les dedicàrem bàsicament a l’observació per acabar
de fer les hipòtesi.

En tenir les hipòtesi posàrem en marxa les intervencions que consideràrem
adequades, modificant-les si calia d’una sessió a l’altra.

També si ho consideràrem necessari férem alguna altra entrevista amb la
mestra o la mare i  el pare per acabar de clarificar  l’informació.

DESPRÉS

8. Acabades les 10/12 sessions.

Ens tornàrem a trobar amb la família i la mestra, separadament, per
reprendre de nou els qüestionaris i fer-los prendre consciència dels petits
canvis que s’havien produït. Aquesta presa de consciència dels petits,
però importants, canvis va fer que també es modificàs la seva relació amb
l’infant.

Per aquestes entrevistes pensàrem que podiem tornar a revisar el mateix
qüestionari o bé elaborar-ne un de nou on es reflectissin individualment el
canvis de cada un dels infants.

A les entrevistes es comunicava si, la participació de l’infant en aquestes
sessions de grup d’ajuda, havia estat suficient, si era necessari continuar
amb noves sessions o bé si calia derivar-lo a treballar individualment en un
entorn no escolar sinó terapèutic.

Amb els infants que continuassin es tornaria a revisar el qüestionari a final
de curs o quan es consideràs  necessari.
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9. Conclusió.

L’elaboració dels qüestionaris va ser una part de la nostra feina de la
Memòria del curs de postgrau de Grup d’Ajuda en Pràctica Psicomotriu.
Pensam que els qüestionaris us poden servir com una eina més
d’observació i escolta i que tendran un valor per a vosaltres en la mida que
els aneu modificant en funció de les necessitats dels vostres grups.

Hem volgut compartir-ho amb vosaltres, a la vegada que també ens ha servit
per reflexionar sobre la nostre pràctica diària.

Revisant aquesta experiència ens van sorgint nous reptes respecte de la
intervenció, sobretot qüestions relacionades amb la manera de com situar-
nos davant les famílies per recollir millor la informació, aquesta és una de les
vessants més de la nostra feina en la que ens interessa aprofundir  d’ara en
endavant.

Gràcies per  la vostra atenció.

 Novembre 2003.
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ANNEX  1.  QÜESTIONARI  ESCOLA (ABANS DE LES SESSIONS).

NOM DE L’INFANT.................................................................................

DATA DE NAIXEMENT.................................................CURS...............

1. ARRIBADA A L’ESCOLA:

a) Arriba normalment dins l’horari establert?
b) Qui acompanya l’infant a l’escola?.
c) Com s’acomiada  l’infant de la persona que l’acompanya?

2. ENTRADA A L’AULA:

a) L’infant va sempre  a seure al mateix racó de l’aula o a la mateixa
taula?

b) L’infant es dirigeix cap altres infants per establir comunicació?
c) L’ infant es dirigeix cap a la mestra?
d) L’infant es posa a cridar l’atenció amb un comportament no adequat?
e) S’adapta a l’ordre donada?

3. COMUNICACIÓ:

a) Quan penses què es comunica més bé?, amb qui?, amb quines
activitats?

b) Penses que té dificultats de comunicació?. Descriu-les.
c) A quins moments té més problemes de comunicació?
d) Amb quines persones es troba més a gust?
e) Com aconsegueix les coses que vol?
f) Per quines coses pregunta o s’interessa?
g) Inicia espontàniament activitats o converses?, amb altres
companys?, amb adults?.
h) S’introdueix en el joc o la conversa que altres nins han iniciat?
i) Es troba més bé en ambients i activitats estructurades què en

activitats lliures?
j) Sembla confós en determinades ocasions?, en quines

circumstàncies?, amb qui?
k) És capaç de manifestar les seves necessitats?, com ho fa?
l) És capaç de parlar quan es troba en gran grup?



ELVIRA GAYÀ RIGO
TRINITAT RAMIS OLIVER

12

4. ACTITUD VERS LA FEINA:

a) Com s’orienta al paper?
b) Mentre fa la feina es mou, s’aixeca, etc.?
c) Es pot dir que fa la feina distret?
d) S’enfada quan l’altre li diu que la feineta que ha fet no està bé?
e) Què fa amb les seves produccions:

? les guarda:
- per ell/a
- pels seus pares
- les dóna a la mestra
- les dóna a algun/a  amic o amiga
- altres:

? Romp o tira les seves produccions?
? Tapa o tatxa les seves produccions?

5. RELACIÓ AMB ELS COMPANYS:

a) Cerca estar amb altres?
b) Té un grup d’amics definit?
c) Es sol barallar?
d) Quan s’enfada, li espassa aviat o queda capficat?
e) Com resol normalment els conflictes amb els altres?

6. RELACIÓ AMB LA MESTRA:

a)Té amb la mestra la relació imprescindible?
b)Quan parla, hi ha una relació amb la mirada de l’altre?
c)Necessita provocar?
 (si és si:)  ho fa des de:

- la queixa,
- el plor,
- la paraula,
- altres:

d)Necessita un reconeixement continu davant tot el grup?
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7. RELACIÓ AMB ELS ADULTS DE L’ENTORN ESCOLAR:

a) Li costa relacionar-se amb altres que no siguin la mestra?
b) Prefereix la companyia de l’adult a la dels companys?
c) Tant li fa qui sigui l’adult com tal de què el covi?

8. TEMPS DE PATI:

a) Li agrada sortir al pati a jugar?
b) Sol jugar sempre amb els mateixos infants?
c) Quins jocs repeteix més freqüentment?
d) Com resol els conflictes?

9. MENJADOR:

a) Va content al menjador?
b) Sol agradar-li tot tipus de menjar?
c) Què fa quan no li agrada?
d) Ho menja tot per força?
e) Normalment menja amb desgana?
f) Menja amb golafreria?
g) Vomita amb facilitat?
h) Li costa enviar-se el menjar?
i) Envia el menjar sense rosegar?
j) Menja massa aviat?
k) Menja molt lentament?
l) Espera l’ajuda de l’adult?
m) És capaç d’estar assegut mentre menja?

10. SORTIDA DE L’ESCOLA:

- Què fa?
- Sonriu quan el venen a cercar?
- Està enfadat quan veu que el venen a cercar?
- Com és la trobada amb la persona que el ve a cercar?
- Quan se’n comencen a anar els altres companys i les altres

companyes, s’inquieta?
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ANNEX 2.  QÜESTIONARI ESCOLA (ACABADES LES  SESSIONS)

En quant a la relació amb l’adult:

1. Es mostra més o menys comunicatiu amb la mestra?
2. Hi ha hagut qualque canvi en els comportaments que normalment utilitza per

cridar l’atenció?
3. Cerca, més que abans, un reconeixement a partir dels comportaments

positius?
4. Hi ha qualque canvi, respecte de l’adult, en la manera de demanar ajuda

quan té dificultats?
5. Com continua essent la relació amb la mirada?. Hi ha qualque canvi?.
6. Observacions individuals en quant a la relació amb la tutora.

En relació a les activitats de classe:

1. Hi ha canvis en la intervenció en les converses de grup en quant a actitud,
participació o coherència amb allò què es parla?.

2. Hi ha canvis en la manera d’expressar-se?,  a nivell de comprensió?, quant
a hàbits?, capacitat d’espera?, respectar el torn de paraula?, escoltar els
altres?.

3. S’interessa més per les feines de la classe?.
4. Demana ajuda?.

Respecte de les seves produccions: dibuixos, modelatge, construccions,
etc.:

1. Passa més gust?. S’hi pot entretenir més temps?.
2. Heu notat que tengui pensat el què vol fer?. O tal vegada hi ha canvis en la

menera de fer-ho?. O en el temps que li dedica?.
3. Amb quin tipus d’activitat està més motivat?. Com es pot expressar amb

més facilitat?

En quant a la relació amb els altres:

1. estableix més relació amb els altres?. S’ha obert la seva relació?.

En relació a la resolució de conflictes amb els altres:

1. Hi ha qualque variació?
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En quant al joc:

1. Heu notat qualque canvi en els seu joc?
2. I en quant al tipus de joc que tria?.
3. En quant al temps que dedica a una seqüència de joc?.
4. En quant a jugar a altres jocs que abans no jugava?.
5. En quant a la manera d’organitzar-se el joc?.
6. Heu notat qualque canvi en la relació pares-infant quan l’acompanyen el

matí o el venen a cercar?.

Aquestes preguntes només són per ajudar-vos en l’observació. Estan pensades
pels tres nins/nines que formen el grup d’ajuda. Podeu aportar en el punt de les
observacions allò que és més característic i individual de cada infant.

OBSERVACIONS:
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ANNEX 3.  INFORMACIONS RECOLLIDES A PARTIR DE LA FAMÍLIA:

? A L’HORA DE DESPERTAR-SE I BERENAR.

? SORTIDA CAP A L’ESCOLA I ARRIBADA CAP A L’ESCOLA.

? EL DINAR

? DESPRÉS DE L’ESCOLA. A CASA.

? EL BANY, EL SOPAR I LA TELEVISIÓ.

? ANAR-SE’N A DORMIR. LA NIT.

COM ES DESENVOLUPA LA JORNADA DE L’INFANT?:

1. QUAN S’AIXECA:

a. Es desperta tot sol?/ L’han de despertar?.
b. S’aixeca tot sol?. A quina hora?.
c. Està de bon humor?. Li costa espavilar-se?.

2. ES VESTEIX TOT SOL?:

a. Li agrada triar la roba?
b. Té predilecció per qualque roba?
c. Es preocupa de la seva roba?
d. El vestir-se és un moment agradable o penós per ell?.

3. EL BERENAR:

a. Berena al matí?
b. Què li agrada prendre?
c. Té problemes amb el temps de berenar?
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4. SORTIDA CAP A L’ESCOLA:

a. La sortida és desitjada, precipitada, retardada, ... ?
b. Qui l’acompanya normalment a l’escola?
c. Descriu un poc la separació i la trobada amb els acompanyants:

5. SEPARACIONS EXTRAORDINÀRIES:

a. Han hagut de separar-se del seu fill/a?
b. Com va succeir?
c. Com ho va viure vostè?
d. I nin/nina?
e. Com va ser quan es varen retrobar?

6. LES ACTIVITATS I RELACIONS A CASA:

a. Com es comporta a casa?
b. Com es troba quan torna de l’escola o els dies de festa?. Està calmat

o agitat?.
c. Participa espontàniament en les activitats de la casa (recollir, treballs

domèstics, cuina, compres,...)?
d. Ajuda a la mare?
e. Ajuda al pare?
f. Altres?
g. Hi ha qualque activitat de la casa que li agradi molt?
h. Com són les relacions amb la mare i el pare (depenent, independent,

té un comportament de bebé, rebel, insolent, colèric, gelós, fanfarró,
mentider,...)?

i. Com són les relacions amb la vida: És curiós, inquiet, etc. pels
esdeveniments? I sobre el desenvolupament de la vida: El naixement,
la mort, la malaltia, el matrimoni, la separació,...?

j. En el joc: És capaç de jugar tot sol. Prefereix jugar amb els adults?.
Quins?. O amb germans, altres nins/es?.

k. La relació amb germans/es, amics/s: S’inhibeix freqüentment, és
discutidor, impulsiu,... Vol dirigir-ho tot?. Es mostra gelós, trist, ...?

7. ALIMENTACIÓ:

a. Menja bé?
b. Menja a les hores habituals? Fora d’horari de menjades?
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c. Menja sol? Com? Utilitza els coberts, torcaboques, etc. ?
d. Ritme que manté a l’hora de menjar.
e. És capaç d’estar assegut mentre menja?
f. Accepta bé menjars nous?
g. Presenta qualque problema a l’hora d’enviar-se el menjar?
h. Digereix bé?
i. Problemes en l’alimentació?, des de quan?, des de la Primera

Infància?.

8. NETEJA PERSONAL:

a. Li agrada el moment de la neteja? El bany?.
b. Li agrada que li rentin el cap?
c. Es renta tot sol?
d. Accepta que un altre el renti?
e. Li agrada mirar-se al mirall?
f. Li molesta embrutar-se?

9. EL SON:

a. Se’n va amb facilitat a dormir?
b. Dorm tot sol?. Amb algú altre?. Qui?.
c. Té costums per dormir-se (llum, objectes, posició, qualque petit

ritual)?.
d. Dorm bé? Es desperta? Plora? Crida? S’aixeca de nit? Es fa pipí?.
e. Els problemes del son: Han estat puntuals? Freqüents?. Des de

quan?.

10. AL SERVEI:

a. Va tot sol? Des de quan?.
b. Necessita ajuda?
c. Té qualque problema? Descriu-lo:

11.SALUT:

a. Té bona salut?
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b. Quines malalties ha tingut?
c. Com es comporta quan està malalt?
d. Li agrada estar malalt?
e. Es queixa amb freqüència?
f. Inventa malalties imaginàries?
g. Té malalties repetitives e intenses com: mal de cap, asma, bronquitis,

eccemes, malalties articulars, digestives, circulatòries, etc.?
h. Li preocupa la malaltia?
i. Li preocupa la mort?
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ANNEX 4. Graella utilitzada a la sala de psicomotricitat.

EVOLUCIÓ DE LA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT

DATA:                   GRUP:                                             FALTEN:
ADULTS:                                          SESSIÓ Nº:
OBJECTIUS:

L’ESPAI. DISTRIBUCIÓ DELS MATERIALS RITUAL D’ENTRADA

SEQÜÈNCIES RELLEVANTS D’EXP. MOTRIU LA COINTERVENCIÓ

LA REPRESENTACIÓ RITUAL DE SORTIDA

PROPOSTES PER A LA PROPERA SESSIÓ:
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ANNEX 5. Graella utilitzada en les observacions de pati.

Nom: JOC EL COS

espai temps
s’hi posa
el trien
espera
plaer

Amb qui
intervé

rols
Resolució

de
problemes

Accepta
normes

dels adults
seguretat armonia i

fluïdesa
límits/risc
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ANNEX 6.

SEQÜÈNCIES SIGNIFICATIVES DE L’INFANT A LA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT.

Data:                                             Grup:                                                             Sessió nº:

Adults:                                         Objectius:

Temps/
seqüència

Espai, materials Postures, moviment Veu, mirada Relacions Reflexions personals

La sala i els materials
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