
PAUTES  D'AVALUACIÓ PSICOMOTRIU
LACTANTS

RELACIÓ AMB EL PROPI COS

To muscular

Es mostra hipotònic (relaxat)

Es mostra hipertònic (tens)

Coordinació i desplaçament per l'espai, es mou:

Molt

Bastant

No massa

Poc

Coordinació i desplaçament per l'espai, com es mou:

S'arrossega assegut

S'arrossega estirat

Gateja

Camina

Rodola

Puja  i baixa amb l'ajuda

Mostra el reflex de caiguda

Sí

No observat



No 

Plaer i displaer en l'acció, gaudeix dels moviments que l'adult provoca: 

Balancejos

Arrossegaments

Rodolaments

Gestualitat i expressivitat

Manté la mirada

Es mostra expressiu

RELACIÓ AMB L'ESPAI

Adaptació a l'espai

Es mou pels diferents espais de l'aula

Només es mou per alguns
espais

S'asseu segur ( no necessita sentir-se protegit)

Investiga l'espai

Actitud davant l'aula 

Gaudeix estant a l'aula

No li agrada especialment  estar a l'aula

RELACIONS AMB ELS ALTRES

Relació amb l'adult

Reclama contínuament l'atenció de l'adult



Es relaciona amb la mirada

Mostra dependència de l'adult

 Es va independitzant de l'adult

Relació amb els altres nens i nenes

Imita als altres

Provoca als altres per a que el segueixin 

RELACIÓ AMB ELS OBJECTES

Respecta el material

Sempre

De vegades, no ho fa

Juga o utilitza tot el material

Arrossegant-lo

Com a punt de subjecció

Per amagar- s'hi

Per destruir

Per construir i destruir

Per moure's per damunt

Per estirar i empènyer

Per balancejar-se

Per pujar i baixar

Per baixar assegut/da

Per baixar cap per avall

Per  baixar amb objectes 



RELACIÓ AMB EL TEMPS

Mostra capacitat per ajustar-se als canvis proposats

Sempre

De vegades

Li costa 



PAUTES  D'AVALUACIÓ
PSICOMOTRIU P1

RELACIÓ AMB EL PROPI COS

To muscular

Es mostra hipotònic (relaxat)

Es mostra hipertònic (tens)

Coordinació i desplaçament per l'espai, es mou:                                                                        

Molt

Bastant

No massa

Poc

Coordinació i desplaçament per l'espai, com es mou:

Gateja

Camina

Corre

Salta

Puja i baixa amb ajuda

Puja i baixa sense ajuda

Mostra el reflex de caiguda

Sí

No observat

No



Plaer i displaer en l'acció dels moviments que l'adult provoca:

Balancejos

Arrossegaments

Rodolaments

Desequilibris

Gestualitat  i expressivitat :

Manté la mirada 

Es mostra expressiu

Comença a expressar verbalment els seus 
sentiments i accions

RELACIÓ AMB L'ESPAI

Adaptació al espai

Es mou pels diferents espais de l'aula 

Només es mou per
alguns espais

S'asseu segur ( no necessita sentir-se 
protegit)

Investiga l'espai

Molt

Poc

Actitud davant l'aula 

Gaudeix estant a l'aula



No li agrada especialment  estar a l'aula

RELACIONS AMB ELS ALTRES 

Relació amb l'adult

Reclama contínuament l'atenció de l'adult

Cerca protecció

Mostra dependència de l'adult

Es va independitzant de l'adult

Es autònom

Escolta l'adult 

 
  Es 
relacion
a

Amb la mirada

Té contacte corporal amb els altres

 Amb el gest

Verbalment

Relació amb els altres nens i nenes

 Es relaciona jugant amb els altres

Es relaciona corporalment

Es relaciona verbalment

Imita els altres

Provoca als altres perquè el segueixin

Escolta i respon les propostes dels altres

RELACIÓ AMB ELS OBJECTES

Respecta els material

Sempre 



De vegades, no ho fa

Juga o utilitza tot el material

Arrossegar-lo

Per destruir

Per construir

Per construir i destruir

Per moure's per damunt

Arrossegar-se per sobre

Per amagar-se

Per estirar

Per tirar

Per empènyer

Per balancejar-se

 Per pujar i baixar amb ajuda

Per pujat i baixar sense ajuda

Per baixar assegut/da

Per baixar cap per avall amb els peus per 
davant

Per baixar cap per avall i de cara

Per baixar amb objectes

Per baixar de peu per una rampa ( inici)

Tipus de joc que prefereix

Joc de maternatge

Joc sensoriomotor  ( Rodolar, saltar...)



Joc presimbòlic

Joc simbòlic

RELACIÓ AMB EL TEMPS

Mostrar capacitat per ajustar-se als canvis proposats

Sempre 

De vegades

Li costa 



PAUTES  D' AVALUACIÓ
PSICOMOTRIU P2

RELACIÓ AMB EL PROPI COS

To muscular

Es mostra hipotònic (relaxat)

Es mostra hipertònic (tens)

Coordinació i desplaçament per l'espai, es mou:                                                                        

Molt

Bastant

No massa

Poc

Coordinació i desplaçament per l'espai, com es mou:

Camina

Corre

Salta

Puja i baixa amb ajuda

Puja i baixa sense ajuda

Mostra el reflex de caiguda

Sí

No observat

No



Plaer i displaer en l'acció dels moviments que l'adult provoca:

Balancejos

Arrossegaments

Rodolaments

Desequilibris

Gestualitat  i expressivitat :

Manté la mirada 

Es mostra expressiu

Comença a expressar verbalment els seus 
sentiments i accions

RELACIÓ AMB L'ESPAI

Adaptació al espai

Es mou pels diferents espais de l'aula 

Només es mou per
alguns espais

S'asseu segur ( no necessita sentir-se 
protegit)

Investiga l'espai

Amb curiositat

Actitud davant l'aula 

Gaudeix estant a l'aula

No li agrada especialment  estar a la sala



RELACIONS AMB ELS ALTRES 

Relació amb l'adult

Reclama contínuament l'atenció de l'adult

Cerca protecció

Mostra dependència de l'adult

Es va independitzant de l'adult

Es autònom

Escolta  i entén a l'adult 

 
  Es 
relaciona

Amb la mirada

Té contacte corporal amb els 
altres

 Amb el gest

Verbalment

Relació amb els altres nens i nenes

 Es relaciona jugant amb els altres

Es relaciona corporalment

Es relaciona verbalment

Imita els altres

Provoca als altres perquè el segueixin

Escolta i respon les propostes dels altres

RELACIÓ AMB ELS OBJECTES

Respecta els material

Sempre 

De vegades, no ho fa



Juga o utilitza tot el material

Arrossegar-lo

Per destruir

Per construir

Per construir i destruir

Per moure's per damunt

Arrossegar-se per sobre

Per amagar-se

Per estirar

Per tirar

Per empènyer

Per balancejar-se

 Per pujar i baixar amb ajuda

Per pujat i baixar sense ajuda

Per baixar assegut/da

Per baixar cap per avall amb els peus per 
davant

Per baixar cap per avall i de cara

Per baixar amb objectes

Per baixar de peu per una rampa ( inici)

Tipus de joc que prefereix

Joc de maternatge

Joc sensoriomotor  ( Rodolar, saltar...)

Joc presimbòlic



Joc simbòlic

RELACIÓ AMB EL TEMPS

Mostrar capacitat per ajustar-se als canvis proposats

Sempre 

De vegades

Li costa 


