


A la nostra escola fem psicomotricitat segons la pràctica psicomotriu del professor 
d’educació física, Bernard Aucouturier. 
Aquesta metodologia té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats 
motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant a través del cos. Durant les sessions 
tots nens i nenes juguem amb llibertat i gaudim del plaer del moviment.
És un espai on cadascú realment pot aprendre jugant. Jugant de veritat, al que vulgui i com 
vulgui, respectant únicament unes poques normes de convivència. I a més al seu propi ritme.
És també l'únic lloc on podem de veritat triar la forma de relacionar-se i d'actuar en funció del 
estat emocional de cada nen i nena, ja que a ningú li molesta que no participin, que ho facin 
molt activament, que es passin la majoria del temps tombats, o fins i tot amagats.
Per tant, hem de pensar en la pràctica psicomotriu Aucouturier com en una metodologia que 
afavoreix que cada nen i nena experimenti a través del moviment, percebi el seu propi cos i 
construeixi la seva pròpia identitat, facilitant l'estímul dels processos que s'obren a la 
comunicació, l'expressió i a la simbolització. 

Basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una seqüència de cinc fases 
en les quals s’organitza cada sessió:
 



1.Ritual d’entrada

En aquesta fase tots els nens i nenes
ens seiem en bancs del gimnàs
de la nostra l’escola. 
A continuació recordem les normes que 
hem de respectar: sobretot no fer-se mal i 
no fer mal als altres, així com respectar els
materials. 
Després,  asseguts a terra realitzem un petit
escalfament: estirem braços i cames, girem 
el coll, movem l’esquena i, finalment, 
fem un joc de formigues que caminen per les nostres cames lentament o molt, molt ràpid! 
Fins i tot sentim pessigolles! Això ens fa riure molt! 



2. Fase d’impulsivitat

I ara arriba  un moment de gran emoció i impaciència: ens preparem per enderrocar 
un mur o castell construït per les nostres mestres mitjançant totes les peces geomètriques 
de goma escuma presents a la sala. 



Ens posem drets i hem d’estar molt atents esperant fins  que la mestra compti fins tres:
 un...dos...i tres!! Ja no hi ha cap cosa que ens pari! 
Correm endavant i tots junts destruïm la fortalesa de coixins! No penseu però, que això ens resulta gens 
fàcil! Hem de vèncer també les nostres mestres que estan a l’altre costat del mur i posem força 
resistència! 
De tota manera sempre ho aconseguim !!



3.Fase d’expressivitat motriu

Després de destruir la muralla, trobem un gran espai on podem córrer, saltar, fer tombarelles,
fer equilibris, enfilar-se, rodar, arrossegar-se, gronxar-se, amagar-se, caure...
Per jugar tenim un món de blocs de goma escuma (cubs, cilindres, rampes,
escales, balancins, túnels, xurros), matalassos, plataformes per saltar, espatlleres  i bancs de fusta,
cèrcols, pilotes, robes...











A més a més durant la sessió gaudim del joc simbòlic quan ens identifiquem  amb els personatges de la 
vida real o imaginaris. Escollim rols i accions per actuar  “com si fóssim…”
Expressem mitjançant construccions, els nostres moviments i la nostra parla fent servir els coixins,
 xurros de goma escuma i robes o tot allò que volem: creem un castell, una cova o una casa,
 lluitem, ens amaguem davant un enemic, xerrem, descansem... 





4. Fase de relaxació
Després de jugar espontàniament  i recollir el material ens estirem als matalassos i 
escoltant música mentre les mestres ens fan uns suaus massatges...
Alguns de nosaltres ens posem panxa enlaire, uns altres es giren bocaterrosa o cap a un costat. 
També hi ha alguns que tanquen els ulls.
És un moment en que ens relaxem i respirem a poc a poc.



5. Fase de representació i sortida
 
A continuació passem d’un a un a un altre espai de la sala on trobem fulls i retoladors.
Cadascú de nosaltres pensa en alguna activitat que fa fet durant la sessió i l’expressa a través 
d’un dibuix.
A la classe comentem els nostres produccions i expliquem alguns moments dels nostres jocs.



Si mireu les fotos de les sessions i els nostres dibuixos podeu veure que bé ens ho 
passem i que feliços ens sentim fent psicomotricitat!


