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Objectius 

• Potenciar la consideració del propi cos com a instrument d’acció, a nivell individual i de 
grup.  

• Afavorir la valoració del propi cos com a vehicle d’expressió i comunicació amb els 
altres.  

• Conèixer el procés d’evolució motriu i psicomotriu dels infants de 0 a 6 anys.  
• Facilitar recursos, criteris i tècniques que afavoreixin el desenvolupament motor dels 

infants en el marc escolar.  
• Despertar i potenciar actituds favorables vers una concepció educativa que valori, de 

manera essencial, l’activitat física per a la formació integral de la persona.  
• Proporcionar instruments i pautes d’observació, així com la programació i avaluació del 

procés del desenvolupament i aprenentatge psicomotor a l’etapa d’Educació Infantil.  

 

Temari 

1. El desenvolupament psicomotor 

1.1 Definició del concepte 

1.2 Factors interns i externs que intervenen en el procés de desenvolupament psicomotor 

1.3 Algunes concrecions a l’etapa de 0 a 6 anys 

2. Funcions i capacitats que intervenen en el procés del desenvolupament psicomotor 

2.1 Les sensacions (interoceptives, propioceptives i exteroceptives), les percepcions i les 
representacions 

2.2 El moviment: moviment reflex i espontani, moviment voluntari i automatitzat 

2.3 El coneixement corporal; l’esquema corporal: definició de descoberta i coneixement 
corporal, evolució i estructuració de l’esquema corporal, components de l’esquema corporal: 

- el to muscular, el diàleg tònic 

- la lateralitat i el procés de lateralització 

- la postura i l’equilibri 

- la respiració i la relaxació 

2.4 Les capacitats coordinatives: 

. coordinació dinàmica específica: la prensió, la manipulació i el gest 

. coordinació dinàmica general: desplaçaments actius (marxa, carrera, salt, quadrupèdies, 
reptacions, trepes) i passius (els transports) 



. coordinació dinàmica especial: coordinació ull-mà, ull-peu, ull-cap 

2.5 L’estructuració espacio-temporal: 

. fonamentació i importància de l’estructuració espai-temps 

. l’estructuració espacial: nocions i conceptes, l’espai proper i llunyà, l’organització de les 
relacions espacials entre el propi cos, els objectes i els altres 

. l’estructuració temporal: nocions i conceptes, la velocitat, la durada, el ritme 

. l’activitat gràfica 

2.6 L’expressió i la comunicació: relació, expressió i comunicació motrius (emocions i 
expressivitat, relació amb el propi cos, relació amb els objectes i materials, relació i 
comunicació amb els altres) 

3. L’Educació Corporal a l’Etapa d’Educació infantil 

3.1 La importància del moviment en el desenvolupament dels infants de 0/6 

3.2 Les activitats motrius espontànies: 

. el joc com a forma d’exploració, experimentació i descoberta del mon 

. imitació i creativitat motòriques 

3.3 Les activitats de vida quotidiana: 

. cap a l’autonomia motriu 

. mecanismes d’integració i socialització 

3.4 Les activitats en situacions educatives organitzades pels mestres: interiorització de les 
vivències i interrelació amb altres àrees educatives 

4. Didàctica i organització de l’Educació Corporal a l’Etapa d’Educació Infantil 

4.1 El marc físic (instal·lacions, distribució de l’espai i del temps, materials) 

4.2 El marc social (les actituds i les funcions del professorat, les interaccions entre iguals i amb 
els adults) 

4.3 La programació (objectius, continguts –tipologia i seqüenciació-, els mecanismes 
d’ensenyament-aprenentatge, observació de les conductes psicomotrius com a instrument 
d’avaluació) 

4.4 Les unitats didàctiques (criteris d’elecció, elaboració, avaluació) 

 

Metodologia 

Sessions pràctiques: 

. vivències corporals pròpies dels alumnes en el joc i l’activitat motriu 

. transferència didàctica per a la pràctica docent a l’Escola d’Educació infantil 



. preparació i realització en grup d’una sessió pràctica 

Sessions d’estudi teòric i de reflexió: 

. exposició dels professors 

. lectura i discussió de textos (articles, llibres, ...) 

. anàlisi de materials audiovisuals, didàctics i bibliogràfics 

. anàlisi de conductes motores 

 

Avaluació 

Es valorarà l’assistència i la participació a les classes teòriques. L’assistència a les sessions 
pràctiques és obligatòria. 

Es valorarà la capacitat de reflexió teòrica i didàctica referida als continguts que es tractin. 

La realització de dues síntesi de llibres, una per quadrimestre 

La realització en grup d’un treball monogràfic. 

La realització en grup d’una sessió pràctica. 

Es realitzaran dues proves escrites dels temes del programa. 
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