
LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES  
Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat juvenil 
 
CONTINGUTS 
 
Curs d’especialització de monitor/a d’escola bressol  
 
Societat, infància i educació  
Psicologia evolutiva de l’Infant de 0-3 anys  
La salut i la cura de l’Infant  
Jocs i joguines per infants de 0-3 anys  
Expressió plàstica per infants de 0-3 anys  
Expressió corporal i els contes per infants de 0-3 anys  
Expressió musical per infants de 0-3 anys  
 
Psicomotricitat de 0 a 3 anys  
Estratègies i orientacions metodològiques  
Fases de la sessió de psicomotricitat  
Metodologia  
On es fa la sessió de psicomotricitat?  
Amb què es fan les sessions?  
Quan i quant es fa?  
El paper de l’adult  
Els objectius  
L’avaluació  
  
 
Educació postural  
Higiene postural  
Postura corporal: l’esquena  
Com és l’esquena?  
Quines són les seves funcions?  
Quins són els problemes d’esquena més comuns?  
Educació postural  
Equilibri  
Hàbits  
Les articulacions  
Què hem de fer per evitar desequilibris posturals?  
Quina és la bona postura?  
Consells per a una bona postura 
Principis de prevenció de salut i benestar del professorat.  
La tècnica Alexander  
Què és la tècnica Alexander?  
Què pot aportar?  
En què ens pot beneficiar a l’aula amb els infants?  
Procediment en l’aprenentatge de la tècnica Alexander  
Tècnica de “Jacobson” : relaxació muscular  
Què és la relaxació?  
La Tècnica de Jacobson  
Una tècnica ràpida......respiració controlada  
 
Kinesiologia  
Introducció. Situacions diverses 
Què passa quan som petits. El goig d’aprendre.  
L’estrès. Etapes i nivells. Condicions i signes físics  
Coneguem el nostre cervell. Els dos hemisferis  
La Kinesiologia. Definició. Història 



El test muscular, presentació.  
Integració tridimensional: Lateralitat i centralitat  
Focalització: ex. Concentració  
L’aigua  
Els trets estructurals  
Les dominàncies  
Gimnàstica dels ulls   
 
Massatge infantil  
El contacte cos a cos  
Proporcionar benestar, tranquil·litat i confiança  
Crear vincles afectius  
Beneficis per a la salut del massatge infantil  
 
Expressió i llenguatges  
Cos i moviment  
Interrelació de llenguatges expressius  
Dinàmica de grup: Relació, emocions i sensacions  
Descoberta de materials diversos (Bombolles de sabó, llum, pintura)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


