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Quin lloc ocupa el moviment, el cos i l’emoció a l’escola? Com el cos i l’emoció es relacionen 
intrínsecament amb els aprenentatges des d’un enfocament globalitzat? 

La Psicomotricitat Relacional aporta eines molt valuoses tant a nivell metodològic com teòric per a 
incloure la dimensió del cos, el moviment expansiu i el joc lliure de nens i nenes dins del marc 
escolar.  També ofereix recursos específics que permeten ampliar la nostra comprensió del món 
intern de les criatures i apropar-nos a elles des d’un lloc més profund on construir el vincle. 

A través de la mirada de la Psicomotricitat podrem acollir el moviment i l’agressivitat natural de les 
criatures com a impuls vital, oferint recursos per a què aquests impulsos puguin regular-se a 
través de les oportunitats que ofereix l’expressivitat motriu, el joc i l’activitat simbòlica i 
representativa. Així, aquesta agressivitat jugada a l’esfera simbòlica no es transformarà en 
violència, transformant-se aquesta intervenció en una prevenció del bullying dins de l’àmbit 
escolar. 

Descobrirem el cos, les seves manifestacions, els tipus de joc i la importància de saber llegir què 
diu un cos en moviment, en el joc espontani i lliure dels infants. El cos en moviment és la porta 
d’accés als codis més abstractes: la lectura, l’escriptura i la matemàtica. 

Reflexionarem sobre la Psicomotricitat com a base dels aprenentatges dins d’una metodologia de 
treball competencial i que orienta la seva acció a la cerca d’aprenentatges significatius. 
Reflexionarem sobre com dissenyar els espais de l’escola per a  què contemplin el cos i el 
moviment natural i espontani dels nens/es no només a la sala de psicomotricitat i als espais 
exteriors. 



Debatrem sobre les possibilitats d’incloure el moviment als ambients desenvolupant una mirada 
transversal a partir de les eines que ens ofereix el marc teòric i  metodològic de la Psicomotricitat. 
Abordarem els recursos de la Psicomotricitat per a les diferents etapes evolutives, 0-3 anys, 3-6 
anys i la continuïtat a  l’etapa de la Primària. Aprofundirem en la Psicomotricitat en Família incloent 
als pares i les mares a la sala, així com també en els recursos que ofereix la Psicomotricitat per a 
l’acompanyament de les criatures amb necessitats especials de suport educatiu dins de l’àmbit 
escolar. 

OBJETIUS
1. Transmetre als professionals de l’àmbit educatiu les bases teòriques i metodològiques de la 

Psicomotricitat en els seus diferents àmbits d’aplicació i etapes evolutives. 

2. Oferir recursos i eines per a la inclusió de la dimensió corporal, del moviment i del joc en el 
marc del treball per ambients de l’Educació Viva i Activa.

3.  Reflexionar sobre el treball competencial i l’aprenentatge significatiu per afavorir unes 
condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els 
nivells a partir de la integració del cos, el moviment, i els llenguatges expressius. 

4. Oferir recursos i  eines per al  disseny dels espais a les escoles que contemplin el moviment i 
el joc de nens i nenes. 

5. Analitzar pràctiques i processos entorn a l’agressivitat per facilitar la gestió dels conflictes a 
l’escola a través dels recursos metodològics que ofereix la Psicomotricitat en quant a sistema 
d’actituds i estratègies d’intervenció. 

6. Reflexionar sobre el context actual a les escoles i quin és el lloc del cos en l’aprenentatge dels 
infants en les diferents etapes. Fonamentar la relació entre el moviment i l’aprenentatge com a  
garantia d’èxit escolar, dins d’un marc d’aprenentatge competencial. 



7. Compartir experiències que afavoreixin la coherència i la continuïtat entre l’etapa 
d’educació infantil i l’etapa d’educació primària, des del protagonisme del cos i el moviment 
a partir dels recursos de la Psicomotricitat.

8. Transmetre eines i recursos metodològics per a l’acompanyament de nens i nenes amb 
Necessitats Especials de Suport Educatiu dins de l’àmbit escolar.

CONTINGUTS:

•El lloc del cos a l’escola 

•La Pràctica Psicomotriu Aucouturier (PPA). Bases teòriques i metodològiques. 

•Sistema d’actituds de la Psicomotricitat 

•Estratègies d’acció i d’intervenció de la Psicomotricitat 

• L’agressivitat natural i el seu acompanyament en l’àmbit escolar. 

•Els tipus de jocs. Observació, sentit i intervenció en el joc del nen/a. 

•La Psicomotricitat en les diferents etapes evolutives (0-3 anys, 3-6 anys i 7-12 anys) 

•La Psicomotricitat en Família. 

•De la psicomotricitat als llenguatges expressius 

•La relació entre el moviment i el traç, entre moviment i llenguatge. 

•Llegir i escriure a la sala de psicomotricitat 

•La matemàtica a partir de la vivència corporal 

•El disseny dels espais de l’escola que incloguin el cos i el moviment 

•La mirada psicomotriu en l’etapa d’educació primària 

•Recursos, eines i estratègies d’acompanyament i intervenció amb infants amb Necessitats 
Especials de Suport Educatiu dins de l’àmbit escolar. 

•Anàlisi de vídeos i observació de sessions 



METODOLOGIA I EIXOS DE TREBALL

La formació s’estructura a partir dels següents eixos de treball: la vivència o formació personal, la 
reflexió i l’anàlisi de situacions pràctiques (observació i visionat de vídeos) i la fonamentació 
teòrica. Cada sessió inclourà cadascun dels tres eixos amb l’objectiu d’integrar la teoria a partir 
de la reflexió i la vivència.

1. La vivència o formació personal
La formació personal consisteix en viure des del cos i en relació  amb el grup situacions que ens 
traslladin a experiències relacionades amb el tema a abordar des de la reflexió i la teoria. Totes 
les propostes de treball corporal tenen com a objectiu la presa de consciència de la pròpia 
vivència per enriquir el moment de la reflexió. Ens porten a comprendre que el trasllat a la 
pràctica a l’escola, de la teoria on arribarem posteriorment, és responsabilitat de cadascun i 
només serà possible si la persona és capaç de generar un canvi a partir de la formació personal. 

2. La reflexió i l’anàlisi de situacions pràctiques 
Els espais de reflexió seran en petit i en gran grup a partir de la presentació de situacions reals 
(narrades, observades o visionades als vídeos) o hipotètiques que ens ajudin a relacionar allò 
viscut corporalment a la sessió.

3. La teoria

 La teoria La fonamentació teòrica ens ajudarà a entendre tot el que hem viscut a nivell corporal i 
sobre el que hem reflexionat. A partir del marc teòric oferirem estratègies i recursos metodològics 
per traslladar a l’acompanyament escolar. Partirem de referents teòrics clàssics rellevants i 
actuals per aprofundir en noves mirades i referents conceptuals. 



4. Anàlisi de vídeos i observacions de sessions de psicomotricitat.

Es treballarà sobre el visionat de vídeos i sobre les observacions de sessions en els 
diferents àmbits d’aplicació de la Psicomotricitat

DESTINATARIS

Mestres, educadors i tècnics de primer i segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària. 
Aquest curs també estarà obert a altres persones interessades tot i que es prioritzarà la 
participació de persones que ja treballen en l’àmbit educatiu. 

DURADA: 120 hores

PRESENCIALS: 80h

10 sessions. Un dissabte al mes de 9.30 a 18.30h. 

NO PRESENCIALS: 40h

Lectures de materials específics i elaboració d’un treball d’aprofundiment en una temàtica del 
curs i la seva aplicació a l’aula. 

INVERSIÓ
€ 100 /mòdul + € 60 matrícula  

DATES 
26/10, 9/11, 23/11, 21/12, 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 16/5 i 6/6.

LLOC 

SENDA - Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia

c/Josep Estivill, 32, 1º, 3ª. CP 08027. Barcelona



EQUIP: 

VERONICA ANTON MITROPULOS

Coordinadora Pedagògica Llic. en Psicologia. Formada en Psicologia dinàmica I humanista -
gestàltica-. Ha realitzat el procés SAT amb Claudio Naranjo i és col·laboradora de la Fundació 
Claudio Naranjo. Formada com a Psicomotricista als àmbits educatiu i terapèutic (B. 
Aucouturier) - AEC. Ha desenvolupat la seva pràctica professional en l’àmbit educatiu com a 
psicomotricista, educadora i psicòloga participant en projectes que han desenvolupat 
investigació i aplicació de noves línies pedagògiques (Pedagogia Lliure, Activa, Viva) tant en 
l’àmbit públic com privat. A l’àmbit clínic s’ha especialitzat en infància i assessorament o 
consultes amb famílies sobre aspectes de la criança, educació i acompanyament emocional. 
Actualment forma part del projecte educatiu de l’Escola Congrés-Indians com a formadora de 
l’equip de mestres i educadores de l’escola. Directora i fundadora de SENDA.

LIA SEGARRA  

Mestra d’educació musical i psicomotricista. Formada en "Pràctica Psicomotriu Aucouturier, 
educativa i preventiva" a l’AEC (Associació d’Expressió i Comunicació) i en el "Mètode musical 
Jaques Dalcroze" a l’Institut Llongueres de Barcelona. "Màster en Pedagogia Sistèmica" a 
l’Institut Gestalt i "Facilitadora en Constel·lacions Familiars" a Tàlem, Escola de Vida. Ha format 
part de l’equip de mestres de l’Escola Congrés-Indians i ara és mestra i directora de l’escola 
Entença de Barcelona. 



MIREIA GARCÍA 

Logopeda i psicomotricista. Mestra d’educació especial. Màster en Pedagogia Sistèmica 
i formació com a  Facilitadora de Constel·lacions Familiars. Formada en Pràctica 
Psicomotriu Aucouturier (AEC), especialitzada en el desenvolupament del llenguatge i la 
comunicació en relació al moviment. Actualment Cap d’Estudis de l’escola Entença 
(escola de nova creació). 

ANA SAMITIER 
Mestra. Psicomotricista en els àmbits preventiu-educatiu, familiar i  terapèutic. Formada 
a l’AEC de Barcelona, amb el suport de l’Associació Europea de Formadors de 
Psicomotricitat. Participa des del 2001 en la Formació Permanent del Professorat 
d’Aragó entorn a temes com llenguatges expressius, la comunicació a l’aula i 
l’acompanyament emocional. Des de 2008 acompanya grups familiars de 
psicomotricitat, nens i nenes amb dificultats, pares - mares i grups de professionals. A 
l’actualitat desenvolupa aquesta feina a  l’Espacio Bebé de Zaragoza, on va participar 
en la seva creació. Assessora centres educatius en procés de transformació i 
acompanya psicomotricistes en formació. 



AROA GÀMEZ 

Mestra d’Educació Infantil (UB). Psicomotricista educativa i terapèutica (AEC). Màster en 
clínica psicoanalítica amb nens i  adolescents (ECPNA). Educadora a l’ escola viva La Caseta 
(amb infants de 2 a 6 anys) del 2006 al 2010. Educadora de les escoles infantils públiques (0-3 
anys) des de 2011 fins l’actualitat desenvolupant el projecte de psicomotricitat en aquestes.

GEMMA NOGUERA 

Mestra d’Educació Infantil i Psicomotricista de l’escola Congrés Indians des de fa 7 anys. 
Formada en Pedagogia Montessori 0-6 anys, aplicant-ho a  l’escola Congrés Indians i  formant 
a l’equip d’aquesta escola. Formada en Educació Creadora. S’ha enriquit de diversos projectes 
i línies pedagògiques: Pistoia (Itàlia), León Dormido (Equador), Antzuola, Segni Mossi, etc.

ÀNGELS MORRAL

 Terapeuta Psicomotriu, Postgrau d’Especialista en Psicomotricitat educativa i preventiva 
(Universitat Ramon Llull) i Postgrau en Teràpia Psicomotriu (AEC). Mestra especialitzada en 
educació especial. Treballa actualment com a mestra i psicomotricista amb nens/es amb TEA 
al Centre educatiu i terapèutic Carrilet. Col·labora en diverses formacions sobre TEA i 
abordatge corporal. Supervisora de pràctiques educatives i terapèutiques de nens/es amb 
autisme. Autora de diversos articles sobre el Trastorn de l’Espectre Autista i coautora del Llibre 
“Comprensión educativa y terapéutica del TEA, comprensión y abordaje”.



ORGANITZA I CERTIFICA LA FORMACIÓ: 

Asociación Educación Viva y Activa i SENDA - Centro de Acompañamiento a la Infancia y la 
Familia. 

La certificació del curs s’atorgarà amb l’assistència a un mínim del 80% del total d’hores 
presencials juntament amb el lliurament del treball final.

No es podran cursar mòduls de la formació per separat i el compromís de pagament i 
assitència és per la totalitat de la formació. En aquest sentit, la no assistència a un mòdul no 
eximeix del pagament del mateix.

RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquesta formació es troba en procés de ser reconeguda oficialment pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i està inclosa dins de les activitats de Formació 
Permanent del Professorat.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

cursos@sendabcn.com

www.sendabcn.com
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