
LA PSICOMOTRICITAT DURANT LES SORTIDES D’ENTORN 
El contacte amb l’entorn proper ens ofereix moltes variacions de la psicomotricitat 

 

 

 

 

Caminar per diferentes superficies 

 

 

 

 

 
 

 

Buscar estratègies per superar obstacles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cal coordinació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Equilibri                                                                                   Agilitat 

 

Les sortides d’entorn amb els grups heterogenis ens permet potenciar i desenvolupar la nostra 

capacitat motriu i al mateix temps observar, experimentar, i descobrir tot el que el nostre 

entorn ens ofereix en el seu pas.   

A les primeres imatges es veuen diferents superfícies per les que els infants caminen, on la 

textura és diferent i on els passos que han de fer varien, no és el mateix caminar per una 

superfície plana i asfaltada, que per una irregular i amb sorra o pedretes i encara més 

complicat caminar sobre llambordes. La destresa per caminar per diferents superfícies 

s’aconsegueix amb paciència i pràctica. Amb els dies podem veure l’evolució que fa cada 

infant, com fan el pas de la inseguretat que els genera aquella situació, i et demanen ajuda o la 

mà per caminar, a la seguretat de caminar i fins i tot córrer. A més, aquestes superfícies també 

ens permeten experimentar i jugar amb els diferents materials que ens ofereixen aquestes 

superfícies (sorra, pedretes, els forats de les escales...). 

A les següents fotografies podem veure com els infants busquen diferents estratègies per 

superar obstacles, ja sigui pujant o baixant escales, caminant per espais estrets (equilibri), 

coordinació per pujar i baixar d’un lloc alt, l’agilitat, i tot acompanyat del propi enginy i la 

imitació dels companys. Aquestes situacions ajuden els infants a resoldre els problemes que 

sorgeixen de forma esporàdica i potencia a buscar estratègies per superar el reptes que van 

sortint i que també poden aplicar altres situacions de les seves vides diàries.  

La psicomotricitat és podria considerar com la relació que hi ha entre el moviment del cos i els 

processos psicològics de la ment. Aquesta integra les interaccions cognitives, emocionals, 

simbòliques i sensoriomotrius a la capacitat de “ser” i “expressar-se” en un context psicosocial. 

Per aquest motiu pensem que són importants les sortides d’entorn, ja sigui per conèixer i 

viurel’entorn natural o l’entorn social.  

 

 

     

 

 

 

 

 



CAPACITATS: 

- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats.  

Aquesta capacitat la veiem reflectida sempre que l’infant topa amb un obstacle (ja sigui el 

tipus de carrer, escales, o rampes, o bé, que vulgui agafar o manipular algun element i per 

algun motiu no ho aconsegueixi). Aquests moments ens permeten observar les diferents 

reaccions que tenen i com posen en marxa totes les capacitats per resoldre-ho. Aquesta 

posada en escena els permet poder conèixer el seu cos i les seves possibilitats. 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva 

de si mateixos i de les altres persones. 

En aquest cas podem destacar el plaer que sent cadascú quan aconsegueix assolir el seu 

objectiu i alhora com sempre estan pendents dels companys per poder ajudar o utilitzar els 

mateixos recursos. 

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

Al llarg del trajecte trobem un munt de situacions interessants que ens ajuden a despertar 

noves preguntes. Per exemple: si volem moure una pedra del camí, podem valorar si pesa molt 

o poc, si algú  fa un ram de flors podem observar si n’hi ha moltes o poques, els colors, l’olor i 

totes les seves característiques. Un altre aspecte important és l’orientació. El fet que els 

infants reconeguin el camí i siguin conscients d’on són i quin és el camí de tornada. 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 

comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges. 

Durant les sortides podem observar els infants i descobrir com estan a través de diferents 

llenguatges que ens mostren. El més destacable seria el llenguatge no verbal, ja que aquest 

ens transmet les emocions i sensacions que estan vivint en aquell moment.  El llenguatge 

verbal depèn més de cada infant i de la seva voluntat d’expressar-se.  

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte 

i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  

Les sortides d’entorn ens permet tenir i mantenir aquest contacte proper amb l’entorn 

immediat. A més permet als infants conèixer i palpar tots els elements que el formen, i això fa 

que mantinguin viva la curiositat de conèixer-ho i que es sentin partícips d’aquest lloc. Per això 

és important l’acompanyament de l’adult ja que no tots els infants tenen la mateixa actitud i 

cal saber-ho respectar. 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i 

aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

Sovint durant aquetes sortides deixem que els infants provin on és el seu propi límit, sempre 

sota la mirada atenta de l’adult. Això permet que cadascú s’adoni de quines són les seves 

possibilitats i fins a on poden arribar, ja que no tots els nens i les nenes poden enfilar-se als 

mateixos llocs, n’hi corre n’hi saltar igual, i molts cops aquests moments els hi serveix per 

veure els perills i valorar quina és la millor opció.  

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia 

personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

Aquestes sortides no estan absents de normes. El fet de donar més llibertat fa que sigui 

necessari emmarcar les sortides dins d’uns límits establerts. Aquests poden ser: no córrer quan 

estem al carrer i poden passar cotxes, caminar per damunt la vorera, respectar el ritme dels 

companys (sobretot si caminen donant-se les mans), respectar els animals i plantes que ens 

trobem, i estar atents a les consignes de les educadores. Aquestes normes ens permeten 

donar més autonomia a l’infant i respectar els interessos de cadascú.  

 


