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MODALITAT DE FORMACIÓ DEL CEP

Aquest treball d’investigació sorgí en el marc del Seminari de Pràctica Psicomotriu 
educativa del CEP de Palma. Seminari que es proposa aprofundir sobre diferents 
aspectes de les sessions d’aquesta pràctica.

Un grup de persones d’aquest seminari es dedicà a estudiar el procés evolutiu que es 
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dóna en la construcció amb fustes. El producte d’aquest estudi es presenta en aquest 
power point.

  

RESUM DEL TREBALL

En primer lloc trobareu la definició dels diferents conceptes que hem consensuat amb 
el grup i que utilitzarem al llarg de l’estudi. Cada concepte s’ha presentat 
acompanyat d’una imatge pertinent per fer-lo més explícit. 

A continuació, vos presentam les graelles d’observació que hem creat i fet servir per 
analitzar les 362 fotografies de les construccions d’infants d’entre 2 i 7 anys 
realitzades en el moment de la representació a les sessions de Pràctica Psicomotriu. 
Són les que han estat més utilitzades després d’haver-ne creat i emprat d’altres.

El bassó del treball ho trobareu a l’apartat de l’evolució on s’exposen les hipòtesis 
que teníem sobre quines podien ser les passes que seguien els infants a l’hora de 
construir amb fustes (el que feien primer, en segon lloc...) i la comprovació d’aquestes 
hipòtesis.

Les fases s’han associat a l’edat dels infants; encara que no és l’única variable que 
intervé en aquesta evolució. Davant l’edat hem posat un +/- perquè els infants estan 
agrupats per anys naturals a les aules i no registràrem, en el moment que feia la seva 
construcció, quina edat exacta tenia cada un d’ells. 

Ens van merèixer especial atenció els paràmetres de l’alçada, la simetria i els 
tancats, i aprofundírem en el seu estudi.

Al final vos presentam les conclusions a què hem arribat amb aquest estudi.

Ens vàrem trobar amb molt poca bibliografia. És un tema sobre el qual s’ha escrit 
molt poc. Aquest ha estat un motiu més pel qual ens hem animat a donar-ho a 
conèixer a més persones mitjançant aquest power point. Primer es va presentar a les 
"IV Jornades de Pràctica Psicomotriu de les Balears". Arran d’aquesta presentació 
moltes persones ens han demanat poder comptar amb aquest material.
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Esperam que l’estudi us pugui ser útil per entendre millor l’evolució de les 
construcció amb fustes que fan els vostres infants i que aquest coneixements vos 
permeti ajustar millor la vostra intervenció per ajudar-los avançar en el procés. Amb 
aquest desig vos presentam el següent treball.

 

PARAULES CLAUS

1.     Construccions amb fustes.
2.     Sessions de Pràctica Psicomotriu.
3.     Fases de la construcció amb fustes.
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JUSTIFICACIÓ

Després de les "III Jornades de Pràctica Psicomotriu" ( Setembre del 2000), en que el 
grup de mestres del seminari de Pràctica Psicomotriu del CEP de Palma presentàrem 
un treball d’investigació sobre "L’evolució en el moment sensorimotriu de les sessions 
de Pràctica Psicomotriu", decidírem seguir investigant i enfocar el nou estudi vers: 
“L’evolució en la construcció amb fustes a les sessions de Pràctica psicomotriu". En 
aquesta publicació  us en  presentam els resultats.

 

OBJECTIUS

●     Fer una descripció de l’evolució de la construcció amb fustes que fan els infants 
de dos a set anys a les sessions de Pràctica Psicomotriu Educativa.

●     Identificar el moment evolutiu en què es troba l’infant, a partir de la seva 
producció amb fustes.

●     L’objectiu final d’aquest estudi és comptar amb més eines per poder intervenir 
d’una manera més ajustada dins la sessió de Pràctica Psicomotriu. La 
informació que obtindrem sobre el procés de construcció amb fustes que fa 
l’infant és un element més a tenir en compte com ho és el seu moviment, les 
seves relacions, el seu llenguatge...

 

RECURSOS UTILITZATS

- Les construccions dels infants realitzades a les sessions de Pràctica Psicomotriu 
recollides amb fotografies. S’analitzares 362 fotografies d’infants de dos a set anys. 

- Graelles d’observació i d’anàlisi elaborades pels membres del grup.
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- Mitjans informàtics.

- Bibliografia de la temàtica.

 

TEMPORALITZACIÓ

●     L’estudi es va desenvolupar durant els anys acadèmics 2000/O1, 2001/02 i 
2002/03.

●     Seqüències del treball:

 

- Elaboració de graelles on apareixen els diferents paràmetres a observar. Es van 
anar modificant a mesura que les utilitzàvem, fins arribar a les graelles definitives 
que ara vos presentam.

- Anàlisi de les construccions durant cada una de les sessions Pràctica Psicomotriu. 
Aquí ens vàrem adonar de la complexitat de la feina per la imminència que suposava 
fer-ho dins les sessions i per les diferents interpretacions de cada una de nosaltres. 
Per la qual cosa decidírem fotografiar les construccions i analitzar-les conjuntament 
amb més temps.

- Unificació del vocabulari i de la terminologia a utilitzar a conseqüència de les 
diferents interpretacions sobre aspectes d’una mateixa construcció.

- Fer el buidatge de les dades obtingudes a les graelles i calcular percentatges dels 
diferents paràmetres.

- Elaborar conclusions. 
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OBJECTIUS
• Fer una descripció de l’evolució de la construcció amb fustes que fan 

els infants dels dos als set anys a les sessions de Pràctica Psicomotriu 
Educativa.

• Identificar el moment evolutiu en que es troba l’infant , a partir de la 
seva producció amb fustes. 

• Com objectiu final d’aquest estudi, comptar amb més eines per a poder 
intervenir d’una manera més ajustada dins la sessió de psicomotricitat. 
Donat que la informació que obtindrem damunt el procés de 
construcció amb fustes que fa l’infant és un element més a tenir en 
compte com ho és el seu moviment, les seves relacions, el seu 
llenguatge... 



RECURSOS

• Les construccions dels infants realitzades a les sessions de Pràctica 
Psicomotriu Educativa  recollides amb fotografies. S’analitzaren 362 
fotografies d’infants de dos a set anys.

• Graelles d’observació i d’anàlisi elaborades pels membres del grup 
(veure la següent diapositiva).

• Unificar el vocabulari i la terminologia a utilitzar.
• Mitjans informàtics.
• Bibliografia de la temàtica.  



GRAELLA D’OBSERVACIÓ
3 anys 4 anys 5 anys 1r 2n

Omplir i buidar

Alineació terra
horitzontal amb
sèrie
Acaramullar

Enrajolar

Nombre de 
formes
Repetició 
d’elements sense
ordre



GRAELLA D’OBSERVACIÓ

3 anys 4 anys 5 anys 1r 2n
Construccions 
obertes

Tancat 
totalment

Tancat amb 
obertures

Tancat plens

Dependències



GRAELLA D’OBSERVACIÓ
SIMETRIA 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys

Sense 
simetria

Simetria 
parcial

Simetria pla 
vertical

Simetria total



GRAELLA D’OBSERVACIÓ
ALÇADA 3 anys 4 anys 5 anys 1r 2n

Amb base

Sense base

Nombre de pisos

Apilar amb sèrie

Apilar sense 
Sèrie
Alineació terra 
vertical sense sèrie
Alineació terra 
vertical amb sèrie
Pla inclinat



METODOLOGIA I 
TEMPORALITZACIÓ

• L’estudi es va desenvolupar durant els anys acadèmics 2000/01, 
2001/02 i 2002/03.

• Seqüències del treball:
– Unificació del vocabulari i de la terminologia a utilitzar a conseqüència de 

les diferents interpretacions sobre aspectes d’una mateixa construcció.
– Elaboració de la graella on apareixen els diferents paràmetres a observar. 

Aquesta es va anar modificant a mida que l’utilitzaven, fins arribar a la 
graella mostrada anteriorment, que ens va resultar ésser la més funcional.

– Anàlisi  de les construccions durant de cada una de les sessions de 
Pràctica Psicomotriu. Aquí ens vàrem adonar de la complexitat de la feina 
per l’immediatesa que suposava fer-ho dins les sessions i per les diferents 
interpretacions de cada una de nosaltres. Per la qual cosa decidirem 
fotografiar les construccions i analitzar-les conjuntament amb més temps.

– Fer el buidatge de les dades obtingudes a les graelles i calcular 
percentatges dels diferents paràmetres.

– Elaborar conclusions.



DEFINICIONS



OMPLIR I BUIDAR

1- OMPLIR I BUIDAR



2- ACARAMULLAR
POSAR SENSE ORDRE NI COL.LOCACIÓ LES 
PECES UNA DAMUNT I/O DEVORA L’ALTRA



3-REPETICIÓ D’ELEMENTS 
SENSE ORDRE



4-ALINEACIÓ A TERRA 
HORITZONTAL

SENSE SÈRIE



ALINEACIÓ A TERRA 
HORITZONTAL

Sense  sèrie             Amb sèrie            



5-ENRAJOLAR
COL.LOCAR LES PECES PLANES OCUPANT UN 

ESPAI BIDIMENSIONAL



6-TANCAT
SEGUIT DE PECES AMB CONTINUÏTAT QUE 

DELIMITEN UN ESPAI, NO TÉ PUNTS FINALS



7-TANCAT PLE



8-DEPENDÈNCIES
NOMBRE DE TANCATS EN EL PLA 

HORITZONTAL



9-CONSTRUCCIONS 
OBERTES

CONSTRUCCIONS AMB PUNTS FINALS



10-PLA INCLINAT
PECES COL.LOCADES DE MANERA 

INCLINADA



1-ALÇADA
TOTA CONSTRUCCIÓ ON LES PECES ESTAN 

COL.LOCADES EN EL PLA VERTICAL. 
IMPLIQUEN UN EQUILIBRI



2- APILAR
COL.LOCAR PECES EN SENTIT HORITZONTAL 

UNA DAMUNT L’ALTRA

SENSE SERIACIÓ AMB SERIACIÓ



3-ALINEACIÓ VERTICAL
PECES COL.LOCADES DRETES UNA DEVORA 

L’ALTRA

SÈRIE                   SENSE SÈRIE





4-CONSTRUCCIÓ EN PISOS
PECES COL.LOCADES DRETES EN EL PLA 

VERTICAL

QUATRE PISOS                               SIS PISOS



SIMETRIA
CORRESPONDÈNCIA DE DIMENSIONS, 

FORMES I POSICIONS, RESPECTE A UN PUNT, 
UNA LÍNIA O UN PLA DELS DIFERENTS 

ELEMENTS D’UN CONJUNT

VERTICAL PARCIAL TOTAL

SIMETRIA



SIMETRIA VERTICAL



SIMETRIA PARCIAL



SIMETRIA TOTAL



EVOLUCIÓ

Segons les dades obtingudes de l’observació i anàlisis del total de 
les construccions de cada edat, exposarem a continuació com  
evoluciona el procés de la construcció amb fustes.
L’estudi realitzat conté:
1- La hipòtesis de l’evolució. 
2- Fases de l’evolució segons les principals característiques de les 
construccions.
3- Procés evolutiu dels següents paràmetres: l’alçada, la simetria i el 
tancat des de que apareixen fins els sis-set anys. 



1-HIPÒTESIS DE L’EVOLUCIÓ

• BUIDAR I OMPLIR
• ACARAMULLAR
• ALINEAR HORITZONTAL SENSE SÈRIE
• ENRAJOLAR
• ALINEAR HORITZONTAL EN SÈRIE
• APILAR SENSE SÈRIE
• APILAR AMB SÈRIE
• ALINEACIÓ VERTICAL SENSE SÈRIE
• ALINEACIÓ VERTICAL AMB SÈRIE
• CONSTRUCCIÓ AMB EQUILIBRI: NOMBRE DE PISOS
• PLA INCLINAT
• SIMETRIA: PARCIAL, VERTICAL, TOTAL 
• CONSTRUCCIONS OBERTES
• TANCATS: TOTALMENT BUIT, TOTALMENT PLE, AMB 

OBERTURES BUIT, AMB OBERTURES PLE.



2-FASES DE L’EVOLUCIÓ DE 
LES CONSTRUCCIONS.

-Les dades obtingudes ens varen dur a seqüenciar el procés de 
l’evolució de les construccions en cinc fases segons els següents 
paràmetres: omplir i buidar, acaramullar, repetició d’elements, 
alineació, enrajolar, tancat, dependències, construccions obertes, 
pla inclinat, alçada, apilar i simetria.

-Cada fase està associada més o menys a una edat cronològica que 
corresponen als diferents cursos escolars:

- Primera fase ( +/- 2 anys )
- Segona fase ( +/- 3 anys )
- Tercera fase ( +/- 4 anys )
- Quarta fase  ( +/ - 5 anys )               
- Cinquena fase ( +/- 6/7 anys )

- Els percentatges que surten reflectits a cada fase corresponen al 
total de les construccions analitzades de cada edat.



PRIMERA FASE
(+/- 2 ANYS)



PRIMERA FASE(+/- 2 ANYS)

A la primera fase (2 anys) bàsicament es dóna:  

• Un percentatge molt petit residual d’omplir i buidar (pensam que 
és per falta d’experimentació de l’etapa anterior) .
• L’alineació a terra horitzontal i també apareix la vertical sense 
sèrie.
• Acaramullar . L’infant té intencionalitat de construir, té sentit per 
a ell. El percentatge és baix, un 4’2 %.
• Construccions sense simetria
• Apilar sense sèrie.
• L’alçada . La que més apareix és d’un sol pis.



SEGONA FASE
(+/- 3 ANYS)



SEGONA FASE (+/-3ANYS)

En una segona fase és dóna bàsicament :

• L’alineació horitzontal sense sèrie (+/-25%) que domina sobre la 
vertical (+/-10 %).
• Enrajolar (+/-28%).
• Apilar sense sèrie (+/-25%). Apareix apilar en sèrie (+/-10%).
• Un 50% construeixen en equilibri de pocs pisos.
• Sense simetria.
• Construccions obertes i les poques que apareixen tancades estan
buides.



TRES ANYS



TERCERA FASE
(+/- 4 ANYS)



TERCERA FASE(+/-4)

En aquesta tercera fase:

• Construeixen més en alçada ( fins a 4 pisos ) i disminueix l’alienació, 
l’enrajolar i l’apilar.

• Apareix la simetria a la meitat de les construccions.

• S’inicien les construccions totalment tancades i generalment buides.



QUARTA FASE
(+/- 5 ANYS)



QUARTA FASE (+/-5 ANYS)

En una quarta fase:

• Bàsicament es construeix en alçada, augmenta el nombre de pisos
fins a sis. 
• Un 60 % construeix en simetria.
• La meitat construeixen tancats, i aquests, es comencen a omplir i 
obrir.



CINQUENA FASE
(6/7 anys)





CINQUENA FASE (+/-6/7 
ANYS)

En aquesta fase: 

• Segueix augmentant l’alçada en nombre de pisos ( fins a 8 o més).
• Augmenten les construccions més baixes (menys nombre de 
pisos), però més complexes amb nombre de peces i amb més 
riquesa d’elements.
• Tornen les alineacions, apilacions, els plans  inclinats, però  amb 
una funcionalitat. Ex. granges, poble...
• Construeixen  en simetria un 80%.
• Es dóna la mateixa proporció de construccions obertes que 
tancades.



3-PROCÉS EVOLUTIU DELS 
SEGÜENTS PARÀMETRES

ALÇADA SIMETRIA TANCATS

EVOLUCIÓ



EVOLUCIÓ DE L’ALÇADA
1- El primer tipus d’alçada que apareix és apilar (en horitzontal), un sol 
tipus de peces.
2- Després apareix l’alçada vertical, que comença amb un sol pis i va 
augmentant en peces iguals aproximadament fins a 6 o 7 (foto 1). 
Normalment aquestes construccions acaben caient davant la sorpresa de 
l’infant perquè són poc estables.
3- Posteriorment apareix la construcció en alçada més estable, és a dir, 
tenen 3 o 4 pilars i entre cada un dels pisos hi ha una peça plana (foto 2).

Hem observat, que la construcció en alçada va augmentant 
progressivament en nombre de pisos, es pot arribar fins a 8 pisos (segons 
el nostre estudi).
També ens trobam, que a partir dels 6 o 7 anys, hi ha construccions on 
disminueix l’alçada i creix en extensió i complexitat. En aquestes 
construccions hi ha la combinació de molts d’elements, tancats, 
enrajolats, pla inclinat… És quan apareixen els hotels en piscina, els 
pobles, les granges, l’escola…(foto 3).



EVOLUCIÓ DE L’ALÇADA

CONSTRUCCIONS FRÀGILS CONSTRUCCIONS MÉS ESTABLES GRANS CONSTRUCCIONS EN ALÇADA

EVOLUCIÓ DE L'ALÇADA

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3



ALÇADA

Foto 1

Primer tipus d’alçada
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Foto 2

ALÇADA

Construccions més estables
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EVOLUCIÓ DE LA SIMETRIA
A mesura que maduren els infants, augmenta el percentatge de 
construccions simètriques, aquestes evolucionen augmentant el nombre de 
peces i en complexitat
EVOLUCIÓ :
1- Als dos anys no apareix la simetria (foto 1).
2- Als tres anys, la majoria són sense simetria, un 97’87%, i la simetria que 
apareix, un 2’12%, és en el pla vertical, utilitzant poques peces (foto 2).
3- Als quatre anys, quasi la meitat de les construccions són simètriques.
Apareix en aquesta edat la simetria parcial, un 8’9%, i la total, un 3’9%, 
(foto 3).
4- Als  cinc anys, un 60% de les construccions són simètriques. La simetria 
parcial és la que més apareix, però també augmenta el percentatge dels 
altres tipus de simetria i la seva complexitat (foto 4).
5- Als 6/7 anys, un 80% de les construccions són simètriques. De les 
construccions simètriques, un 35% són parcials, un 49’49% verticals, i un 
9’09% totals . Els que no construeixen amb simetria es dediquen a 
combinar diferents paràmetres , com hem comentat a l’evolució de 
l’alçada, perquè ja han conquerida.



EVOLUCIÓ DE LA SIMETRIA

SENSE SIMETRIA
2 ANYS

98%  SENSE
3 ANYS

PLA VERTICA
POQUES PECES

50% AMB SIMETRIA
4 ANYS

8.9% PARCIAL
3.9 TOTAL

60% SIMÈTRIQUE
5 ANYS

DOMINA LA PARCIAL

80% SIMÈTRIQUE
6-7 ANYS

COMBINA AMB ALTRES
ELEMENTS

EVOLUCIÓ SIMETRIA

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4 FOTO 5
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EVOLUCIÓ DELS TANCATS

1.  Fins als tres anys les construccions són obertes (foto 1).
2.  A partir dels quatre anys, en un 70% de les construccions apareixen els 
tancats, d’aquests un 6’39% són plens, i/o 8’9% amb obertures (foto 2).
3. Dels cinc als set anys, els percentatges de construccions obertes i 
tancades són semblants, augmenten les construccions tancades i plenes , 
26’26%, i amb obertures, 15’15%, (foto 2). 

En el moment que l’infant comença a tancar el dibuix, és quan 
parale·lament comença a tancar les construccions. És quan l’infant 
consolida la seva pròpia imatge. Pensam que apareixen els tancats amb 
obertures perquè ells comencen a tenir més en compte el món exterior, el 
món dels adults, el món real…(joc simbòlic, dibuix més figuratiu,…)



OBERTES
FINS ELS 3 ANYS

70% TANCADES
A PARTIR 4 ANYS

IGUAL % OBERTES I TANCADES

C.TANCADES I/O OBERTES
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CONCLUSIONS   

1. L’INFANT SEGUEIX UN PROCÉS EVOLUTIU EN LA 
CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES INDEPENDENTMENT DE L’EDAT EN 
LA QUAL COMENÇA A CONSTRUIR.

2. EL GRAU D’EXPERIMENTACIÓ AFAVOREIX L’EVOLUCIÓ DEL 
PROCÉS I L’HABILITAT DE CONSTRUIR.

3. HI HA RELACIÓ ENTRE LA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES I 
L’IMATGE CORPORAL.

4. EN EL PROCÉS DE LA CONSTRUCCIÓ A MÉS DE 
L’EXPERIMENTACIÓ, TAMBÉ INFLUEIX LA INTERVENCIÓ DE 
L’ADULT I LA IMITACIÓ DELS COMPANYS/ES.



1-L’INFANT SEGUEIX UN PROCÉS EVOLUTIU EN  LA 
CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES INDEPENDENTMENT DE L’EDAT 
EN LA QUAL COMENÇA A CONSTRUIR.

• Aquesta conclusió l’hem comprovada  en dues situacions:
- A l’escola “ Es Puig “ de Sóller, on el seu alumnat  s’incorpora a 1r de primària , sense 
haver fet sessions de pràctica psicomotriu . 
- Amb alumnat d’incorporació tardana.

El procés que segueixen aquests infants a les primeres sessions en fustes és semblant a 
les produccions d’alumnes de 4 o 5 anys dels centres que han fet representacions en 
fustes des dels 2 o 3 anys.
L’evolució s’accelera ràpidament fins a situar-se en un moment més proper al seu 
moment evolutiu. El procés és el mateix , però més ràpid. Això també passa a altres 
situacions d’aprenentatge com per exemple, a l’espai sensoriomotor.

•



Es Puig de
Sóller

( 6 anys)



2 - EL GRAU D’EXPERIMENTACIÓ AFAVOREIX L’EVOLUCIÓ 
DEL PROCÉS I L’HABILITAT DE CONSTRUIR.

• Com més petit és l’infant quan comença a construir més ajustada serà la  seva  
producció amb el seu moment maduratiu; l’evolució és paralel·la. I també, 
l’adult tindrà més temps per acompanyar-lo en aquest procés.



3.  HI HA RELACIÓ ENTRE LA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES I 
L’IMATGE CORPORAL

• Com més treballada està la imatge corporal més elaborada serà la seva 
construcció . Com més petit comença a construir, el seu procés serà més ajustat 
amb allò que viu i pensa i ho reflecteix a través de la construcció.

• La representació en fustes és el reflexe de la imatge corporal que va formant.

• Els infants amb dificultats en la construcció de la seva pròpia imatge són 
infants que també tenen dificultat a l’hora de construir en fustes. Fan  joc 
simbòlic amb les fustes , piquen, les fan rodolar, les llancen….

• La construcció ens dóna pistes de la imatge corporal que té l’infant . Per 
exemple: l’infant construeix de forma simètrica quan ha adquirit aquest 
paràmetre a nivell corporal .També hem observat, a les fotos, un paral·lelisme 
entre la construcció i la postura de l’infant, com podem observar a les següents 
diapositives.







BIBLIOGRAFIA :
• ARNAIZ, P. (1988) “Fundamentación de la pràctica psicomotriz en B. 

Aucouturier ” . Ed .Seco Olea.
• ARNAIZ,P. RABADÁN, M. VIVES, I. (2001) “ La psicomotricidad 

en la escuela : una pràctica preventiva i educativa ”. Ediciones Aljibe.
• GARAIGORDOBIL,M. (1988) “ Juego i desarrollo infantil ”. Ed. 

Seco Olea .
• HOMAR, K. Article : “ De la construcció corporal a la construcció 

amb fustes ”. Seminari Post-Fopi,19 de desembre 1990.66


	Local Disk
	EVOLUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES A LES SESSIONS DE PRÀCTICA PSICOMOTRIU




