
TERÀPIA PSICOMOTRIU 

Acompanyant l'infant en el seu sentir des d'allò que li és més proper:  

el cos, la relació i el joc 

"Permanecer en la escucha del niño i la niña implica, según en cada situación, recibir 

al otro, aceptar lo que produce, percibir la emoción como la expresión de una 

experiencia única a partir de la que se desarrolla el itinerario de cada persona"   

       (Aucouturier, Darrault i Empinet, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aquest acompanyament terapèutic es 

fonamenta en la Pràctica Psicomotriu 

Aucouturier. 

Parteix d'una comprensió de l'infant com a ésser 

únic i original que es relaciona de manera global 

a  el ó  ue l’e volta i que s’exp essa a 
t avés de l’a ió, u a a ió ue i pli a tota la 
seva persona: la seva afectivitat i emocions, el 

seu pensament i cognició, el seu cos i motricitat 

i la seva capacitat de relació i sociabilitat.  Així, 

mitjançant un treball corporal s'incideix en els 

altres aspectes que configuren la unitat de 

l'infant 

La Teràpia Psicomotriu està indicada per a infants que 

necessiten una ajuda específica en el seu procés maduratiu, a 

causa de diverses dificultats o trastorns: retard maduratiu, 

bloqueigs en la comunicació i la relació, trastorns del 

comportament, hiperactivitat, inhibició, trastorns 

neurològics, difi ultats e  l’a és a la si olitza ió, ex és 
pulsional, etc. 

S'acompanya l'infant per tal que expressi el seu malestar i 

adquireixi un desenvolupament més harmònic en l'evolució 

del seu procés maduratiu que el porta del fer (cos) al pensar 

(psiquisme), oferint-li un espai de seguretat i un material 

específic que el convida al joc espontani, a la relació, a 

expressar la seva història profunda i  a mostrar les seves 

necessitats.  

Això es du a terme mitjançant una relació propera amb el terapeuta, que acull les seves 

expressions motrius sense judici, amb una mirada empàtica, des de la presencia, l'escolta  i 

amb una actitud maternant i estructurant alhora. 



ADREÇAT 

A nens i nenes d'entre 2 i 12 anys. 

 

METODOLOGIA 

Inicialment es  durà a terme una primera sessió amb els pares. 

Després es faran tres sessions d'observació interactiva en les que es valorarà la 

intervenció a dur a terme i el seu format.  

El format de la intervenció pot ser individual o grupal. En cas que sigui individual, 

depenent de l'edat de l'infant i de les seves necessitats, serà adient que la teràpia 

s'iniciï amb la mare o el pare dins la sala, participant de la sessió.  

Les sessions es duran a terme setmanalment i en funció de la evolució de l'infant es 

valorarà espaiar-les quinzenalment.  

També es realitzaran  reunions periòdiques amb la família. 

 


