
PSIKOMOTRIZITATEA  ZERGATIK? 

Praktika psikomotrizistaren aita edo sortzaileak, Bernard Aucouturier-ek 

adierazten duenez, haurrak gorputzarekin egin behar du lan eta gorputzetik 

abiatuta; gorputza baita gainerako gizakiekin komunikatzeko lehen bidea.  Baita 

ere emozioen eta sentsazioen oinarria, afektibitatea eta nahiak adierazteko 

tresna.  Haurrak jaiotzetik adierazpen motrizaz baliatzen dira mundua 

ezagutzeko, euren buruak ezagutzeko, euren beharrak asetzeko eta era 

autonomo batez moldatzeko.  

Sokatik zintzilikatzea, eskalatzea, zabuetan kulunkan, ezkutaketan, 

lurrean itzulipurdika ibiltzea; auto-gidari, super-heroi edo mediku bihurtzea; 

dorreak, etxeak, txabolak eraikitzea; marrazkiak egitea, eta ipuinak asmatzea… 

hori guztia da psikomotrizitatea, mugimendua baitago jarduera horietan 

guztietan , bai eta fisikoki zein psikologikoki heltzen ari den haur bat ere. 

 Haurraren garapen psikologikoa gorputzaren  mugimenduaren bitartez 

gauzatzen dela adierazten du psikomotrizitateak. 

 Prebentzioan, ongizatean, izatean, nortasunean, garapenean, 

harremanetan, etabar luze batean laguntzen dio psikomotrizitatearen jardunak 

haurrari.  Gorputzaren bidez, jolasaren bidez, mugimenduaren bidez baina beti 

PLAZERETIK… heltzen laguntzen dio, zailtasunei aurre egiten, erronkak 

gainditzen. 

COVID-19: 

Ziurgabetasun egoera orokor batean gaude.  Bizitza pribatu eta 

sozialaren esparru guztietan ditugu galderak, emozioak eta elkarren arteko 

sentimenduak.  Ez da erraza lasaitasunez pentsatzea, gehiegizko beldurrean.  

Zalantza asko daude psikomotrizitate gelak ireki ala ez, nola ireki, nola joan 

psikomotrizitate-geletara segurtasun nahikoarekin.  Mugetatik eta debekuetatik 

haratago joan nahi da, haurren beharrak eta osasun globala bermatu ahal 

izateko.  Ezin dira haurren osasun fisikoa eta psikoafektiboa isolatu.  Bizitzako 

lehen urteetako globaltasunaren funtsa da: elkarrekintza eta erlazio iraunkorra 

dago alderdi guztien artean. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren, “Haur-Hezkuntzako etapa, 

2020-21 ikasturte hasierako orientazioak” dokumentuan agertzen den bezala: 

 Haurrei ezin zaie kontaktua izatea debekatu ez eta ezer ez ukitzeko 

aukera printzipioz, kendu.  Osasun egoera kontuan hartuta printzipio gisa, 

haurren taldeak ez nahastea edo beste taldeekin ez elkartzea lehenesten da 

eta talde bakoitzak erabiliko dituen espazio fisikoak identifikatuta eta esleituta  

izatea.  Haurrei beraien arteko kontaktu fisikoa izatea debekatzea ezinezkoa 

da.  Hala ere, ezinbestekoa da hezitzaileak haurrekin batera beharrezko higiene 



neurriak lantzea eta praktikan ipintzea errutina gisa barneratu arte.  Gainera, 

haurraren garapenean funtsezkoak diren aspektuak (gorputzaren 

ezagutza, jolasa, mugimendua eta esperimentazioa) besteekin 

elkarrekintzan eta elkar eraginean garatzen dira, eta hori bermatu egin 

behar da, Haur Hezkuntzaren muina delako. 

Haurraren mundua bere osotasunean babestea da helburua, hain 

zuzen ere, haurrek egoera horretan jaso ditzaketen gehiegizko tentsioei 

eta emozioei aurre egiteko balio dieten baliabide propioak eraikitzeko 

aukera izatea bermatzen duten espazioak haien eskura jarriz; modu 

pribilegiatuan, psikomotrizitate-geletan aurkitzen duten zerbait: ekintza, 

mugimendua eta jolasa, segurtasunez eta atseginez; jarduteko plazera, plazer 

partekatua, bere buruarekin, besteekin eta errealitatearekin. 

Eusko Jaurlaritzaren dokumentuan esaten da ez dela espazio bera 

erabili behar egun berean talde desberdinentzat, eta hori alda daiteke 

desinfekzio- eta aireztapen- sistema batzuk badaudelako horretarako aukera 

ematen dutenak.  Prebentzio-baliabideak kontuan hartu eta erabili behar dira, 

ahalik eta segurtasun handienarekin joateko psikomotrizitate-geletara, bai eta 

egun berean gela erabiltzeko aukera ematen duten produktu eta aparatuak ere, 

haurrek beren egungo eguneroko bizitzako beste espazio batzuetan aurkitzen 

dutena baino askoz ere segurtasun handiagoarekin. 

PREBENTZIO-BALIABIDEAK: 

- Haurrekin bizi den pertsona helduek, haurra eskolara, berme 

nahikoarekin bidaltzea, ezarritako osasun-irizpideak errespetatuz. 

- Ikastetxeetan lan egiten duten profesionalek ere aurreko irizpide bera 

izatea. 

- Aurrekoa betetzen bada, jakinekoa da, 9 urtetik beherako haurren 

transmisio-arriskua oso txikia dela. 

- Gela ahalik eta gehien aireztatu behar da. 

- Gela hainbat sistema erabiliz desinfektatu daiteke erabileren artean: 

Biruzidak, azkar lehortzeko aparatuak (nebulizadoreak; lainoztagailuak; 

atomizagailu elektrikoa). 

Psikomotrizitate beti izan da beharrezkoa, eta are eta gehiago orain, 

aldaketa sozialen eta eskoletako baldintza berrien aurrean.  Disziplina 

honek adierazkortasun globala jasotzen du, eta txikienek sentimenduak eta 

emozioak landu, adierazi eta bideratu ahal izatea ahalbidetzen du; azaleratu 

egin diren emozioak eta hala egiten jarraituko dutenak denbora batez gurekin 

izango ditugun salbuespen-egoeren aurrean. 

 BESTE IKASTETXEETAKO ESPERIENTZIA EZAGUTU ETA 

ERABILTZEKO AUKERA ERE BADAGO. 


