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Resumo 

Resumo. A motricidade nas aulas de Educación Infantil xustifícase principalmente pola súa 
contribución ao desenvolvemento integral do alumnado e pola súa importancia na 
aprendizaxe dos contidos curriculares. A través dunha investigación de campo, o obxectivo 
deste Traballo de Fin de Grao foi analizar a realidade do tratamento da motricidade infantil 
nas aulas dos centros educativos galegos. Neste estudo de tipo descritivo e transversal, 
partiparon 305 docentes de Educación Infantil da nosa comunidade. A obtención de datos, 
por medio dun cuestionario Ad Hoc, ofrece información sobre os trazos do desenvolvemento 
da motricidade infantil, dos contidos tratados e da formación docente. Os resultados 
amósannos as exiguas posibilidades que ten o  profesorado para instruírse neste eido, 
xurdindo a principal resposta ao ralentizado proceso de mellora do mesmo, así como unha 
aproximación á realidade que practican nos seus centros. Conclúese coa presentación dun 
decálogo para a necesaria mellora da motricidade nun futuro próximo, facendo especial 
fincapé no tratamento da materia e na escasa oferta de formación para a demanda que 
reclaman os profesionais da educación.   

Palabras chave: motricidade infantil, educación infantil, formación do profesorado, 
actividade física, competencia motriz.  

 

Resumen. La motricidad en las aulas de Educación Infantil se justifica principalmente por su 
contribución al desarrollo integral del alumnado y por su importancia en el aprendizaje de 
los contenidos curriculares. A través de una investigación de campo, el objetivo de este 
Trabajo de Fin de Grado fue analizar la realidad del tratamiento de la motricidad infantil en 
las aulas de los centros educativos gallegos. En este estudio descriptivo y transversal, 
participaron 305 docentes de Educación Infantil de nuestra comunidad. La obtención de 
datos, por medio de un cuestionario Ad Hoc, ofrece información sobre las características del 
desarrollo de la motricidad infantil, de los contenidos tratados y de la formación docente. 
Los resultados nos muestran las exiguas posibilidades que tiene el profesorado para 
instruirse en este ámbito, surgiendo así la principal repuesta al ralentizado proceso de 
mejora del mismo, así como una aproximación a la realidad que practican en sus centros. Se 
concluye con la presentación de un decálogo para la necesaria mejora de la motricidad en un 
futuro próximo, haciendo especial hincapié en el tratamiento de la materia y en la escasa 
oferta de formación para la demanda que reclaman los profesionales de la educación. 

Palabras clave: motricidad infantil, educación infantil, formación del profesorado, actividad 
física, competencia motriz.  

 

Abstract. Motor skills in Infant Education classrooms are mainly justified by their 
contribution to the comprehensive development of pupils and by their importance in the 
learning of curricular content. Through field research, this Final Degree Project aimed to 
analyse the reality of the treatment of children's motor skills in the classrooms of Galician 
schools. In this descriptive, cross-sectional study, 305 teachers from our community took 
part. Data collection, employing a questionnaire designed ad hoc, provides information on 
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the characteristics of the development of infant motor skills in schools, the content of the 
subject and teacher training. The results show us the limited possibilities teachers have for 
training in this area, thus providing the main response to the slow process of improvement 
in this area, as well as an approximation to the reality of what they are practising in their 
schools. It concludes with the presentation of a decalogue for the necessary improvement of 
motor skills soon, placing special emphasis the treatment of the subject and on the scarce 
supply of training for the demand demanded by education professionals.  

Key words: motor skills, Early Childhood Education, teacher training, physical activity, motor 
competence.  
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1. Introdución 

A motricidade forma parte de maneira significativa do currículo de Educación Infantil 

e, malia que o seu recoñecemento é importante na comunidade educativa, estudos 

recentes nesta disciplina móstrannos que boa parte do profesorado desta etapa 

educativa non a traballa o suficiente, desembocando na tráxica consecuencia que supón. 

Porén, desatender a actividade motriz global nesta etapa educativa é crear un grave 

problema no estudantado e, así mesmo, deter o seu desenvolvemento e progresos 

escolares.  

Tal e como engaden Ramos et al. (2016), a motricidade considera o movemento 

como un medio de comunicación, expresión e relación cos demais, tendo un papel 

fundamental no desenvolvemento harmónico da personalidade, posto que os nenos e 

nenas non só desenvolven as súas habilidades motoras, senón que esta permítelles 

integrar o pensamento, as emocións e a socialización. Por estas razóns, a promoción da 

motricidade dende idades temperás, impulsada dende o entorno escolar, concíbese 

esencial para o desenvolvemento integral dos suxeitos.  

En primeiro lugar, para a elaboración deste traballo, realizouse un marco teórico 

mediante a procura de diversos artigos, libros, actas de congresos e experiencias doutras 

docentes. Para tal fin, botouse man de diferentes bases de datos como Web Of Science, 

SciELO, SPORTDiscuss, SCOPUS, repositorios institucionais de diferentes universidades 

españolas e Dialnet, entre outros. Unha vez recolectada unha biblioteca interesante e da 

súa analítica lectura, procedeuse á selección daqueles documentos que serían máis 

axeitados e se acoutasen ao campo de estudo desta investigación, así como á 

estruturación que conformaría o presente traballo. De seguido, formuláronse os 

obxectivos que se pretendían acadar coa realización deste e procedeuse a deseñar un 

cuestionario Ad Hoc como instrumento de recollida de datos e contidos que se querían 

atinxir. Debido á pandemia, a difusión e cubrición deste, así como a comunicación ante 

dúbidas, foi telemática por medio da plataforma Miscrosoft Forms e correo electrónico.  

Unha vez seleccionada a mostra, analizáronse as respostas recollidas dos 

cuestionarios, tratando de relacionalas coas pescudas que xa fixeran tempo atrás outros 
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estudosos e estudosas. Os resultados reflectiron a principal razón do ralentizado proceso 

de mellora na motricidade infantil: a escaseza de posibilidades de formación para os 

futuros docentes. 

 

2. Competencias  

A elaboración deste Traballo de Fin de Grao busca contribuír ás seguintes competencias 

establecidas na orde ECI/3854/2007 para a verificación dos títulos oficiais que habiliten para 

o exercicio da profesión de Mestre/a en Educación Infantil (Universidade de Santiago de 

Compostela, 2021):  

 B3.- Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretrar datos 

relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que 

inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. 

Na primeira fase deste traballo tivo que realizarse unha profunda busca para 

achar a información idónea sobre a que artellalo. Asemade, cumpriu a asimilación 

da mesma para, respaldados polas pescudas doutros autores, darlle maior rigor 

ao noso. Así, a creación deste traballo fainos partícipes dun proceso de reflexión 

global, tanto sobre a propia información como da maneira na que comunicala. 

 B4.- Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e 

solucións a un público tanto especializado como non especializado. Considérase 

que a contribución desta competencia é acadada polo proceso de análise, 

interpretación e reflexións que conleva a elaboración do traballo, para que 

calquera destinatario ao que lle sexa comunicado poida entendelo. A conclusión 

do traballo obríganos a dotar dunhas orientacións que se consideran precisas 

como posibles solucións á problemática da ralentización da mellora da 

motricidade nas aulas galegas.  

 X11.- Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar a labor 

docente. A análise das respostas obtidas que nos proporcionou o cuestionario 

fainos partícipes e posibilitadores da anunciación dese decálogo final, incidindo 

na factible optimización da motricidade. 
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 X12.- Comprender a función, posibilidades e límites, da educación na sociedade 

actual. Pola información asimilada do cuestionario desta investigación, 

brindousenos a posibilidade de entender a realidade, dentro do que a 

motricidade infantil respecta, nos centros educativos. Unha visión alertadora do 

que nos ensinaron da súa práctica, valoración e formación.  

 T2.- Coñecemento instrumental da lingua galega. A elaboración deste traballo de 

fin de grao está redactada integramente neste idioma, polo que cómpre 

desenvolverse cun nivel apropiado nela.  

 T3.- Coñecemento instrumental das tecnoloxías da información e da 

comunicación. Foi preciso para a interpretación dos datos obtidos e a súa 

posterior análise. Empregouse a ferramenta de Microsoft Forms para o 

cuestionario, o Microsoft Excel para a estruturación dos resultados e o Microsoft 

Word para a representación dos mesmos.  

 T4.- Competencia informacional. Desenvolveuse ao tratar as diferentes fontes de 

información coas que se elaborou o traballo e asimilar a información pertinente. 

 E15.- Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento 

saudábeis. O eixo temático sobre o que xira esta investigación fai obrigatorio o 

achegamento aos conceptos e principios básicos saudables.  

 

3. Xustificación 

Procédese a elaborar a presente investigación como Traballo de Fin de Grao para a 

consecución dos 9 créditos da materia e, deste xeito, completar todos os créditos 

necesarios para a obtención do título de Mestra en Educación Infantil pola Universidade 

de Santiago de Compostela, o cal se clasifica como traballo de iniciación á investigación 

de campo.  

Asi mesmo, coa elaboración do presente traballo preténdese acreditar os 

coñecementos, competencias e destrezas adquiridas durante os estudos da titulación. 

Este traballo comprende tarefas de busca e revisión bibliográfica, selección, e o 
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tratamento da información obtida para a realización dun marco teórico. Da mesma 

maneira, este traballo inclúe un estudo de campo a través da creación duns 

cuestionarios para coñecer a realidade e análise da motricidade infantil nos centros 

educativos galegos.  

A elección desta temática sobre a que xira o traballo trata de dar resposta á 

preocupación que xera a situación actual do traballo da motricidade infantil. Unha das 

principais trabas que semella ser razón do vagaroso proceso de mellora desta disciplina é 

a escasa formación que recibe o profesorado. Sen estar nas condicións nin 

posibilitárselle as competencias necesarias para afrontar a realidade educativa, resulta 

inconcibible a outorgación dunha educación de calidade, parella aos tempos que 

transcorren.  

Alén, a observación, en períodos de prácticas, do allea que semellaba a práctica e 

desenvolvemento motriz nas escolas tamén espertou un sentimento de inquedanza polo 

tratamento que se lle estaba dando. Malia ser recoñecida prestixiosamente como o 

medio para asentar as aprendizaxes dos individuos e lograr a consecuención do 

desenvolvemento integral das crianzas, o que estaba acontecendo alonxábase disto. Polo 

tanto, decídese indagar na procura da explicación a esta casuística.  

 

4. Obxectivos  

O obxectivo principal deste traballo de fin de grao é analizar a realidade da 

motricidade infantil nos centros educativos galegos. Con esta investigación acádase o 

achegamento á práctica que se leva a cabo nas aulas de infantil, coa pretensión de 

comprender as razóns da desalentadora optimización da motricidade nas últimas 

décadas.  

Deste xeito, os obxectivos específicos que se trata de conseguir son:  

- Analizar o tempo de traballo motriz nas aulas de infantil. 

- Estudar os contidos executados nas aulas de infantil. 

- Revisar as estratexias empregadas para a consecución da motricidade.  
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- Examinar a formación do profesorado no ámbito da motricidade.  

- Reflexionar sobre a valoración que ten o profesorado no eido da motricidade. 

- Establecer pautas para un mellor traballo da motricidade infantil nun futuro. 

 

5. Marco teórico 

5.1. O concepto. Importancia e beneficios.  

O paradigma actual da Psicomotricidade está fundamentado nuns ideais que 

contemplan a unidade e totalidade da persoa, integrando as diferentes correntes 

corporais e motrices, ao tempo que adapta as súas propostas educativas á xénese e 

ó ritmo de aprendizaxe desta. Deste xeito, Rodríguez-Yáñez et al. (2021, p. 131) 

afirman que “o termo Psicomotricidade asóciase cunhas prácticas metodolóxicas 

que favorecen a liberdade e a creatividade, a partir do traballo intencionado da 

motricidade cuns fins educativos (...)”.  

Pola súa parte, da Silva Pimentel (2015, p. 1) reitera a globalidade á que atinxe 

definíndoa como “unha ciencia que utiliza outras ciencias constituídas co obxectivo 

de posibilitar ao individuo dominar o seu corpo de maneira fácil e que economice 

enerxía e manteña un equilibrio satisfactorio”. Así mesmo, Justo (2014, p. 22) 

considéraa “unha metodoloxía psicoeducativa integral que se caracteriza pola 

utilización da actividade corporal para favorecer o desenvolvemento harmonioso 

dos diferentes aspectos da personalidade infantil”. 

Tal e como afirman Gil Madrona e Gómez Barreto (2013), en ningunha outra 

etapa é tan importante a motricidade como nos primeiros anos de vida. Habemos de 

admitir a necesidade de movemento da infancia, así como a consolidación de 

hábitos de actividade física (AF) que mingüen as excesivas cifras de sedentarismo 

infantil e outros problemas ligados á saúde, reflectidos por Abelairas-Gómez et al. 

(2019) no seu estudo descritivo en centros de Santiago de Compostela.  
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Estudosas como Otoni (2007) reafírmanse na relevancia que cobra esta 

ciencia como ferramenta, posto que produce nas crianzas a afectividade, 

pensamento, motricidade e linguaxe que se dá a partir do movemento. Así, atopa 

nesta o aliciente idóneo para que o suxeito encontre ese espazo no que expresarse 

ao longo do transcurso vital, posibilitando unha maior flexibilidade nunha relación 

consigo mesmo e coas persoas que o rodean.   

A pedagoga brasileira Sandri (2010) compleméntao aportando  outro dos 

beneficios da psicomotricidade: a aprendizaxe dos límites do seu corpo, feito que 

beneficia a percepción, o modo de interacción consigo mesmo e o medio onde vive, 

a parte de traballar a socialización completamente. O enunciado é coroado por 

Gutiérrez e et al. (2017) ao aseverar que é a través da motricidade como se axudan a 

descubrir as súas propias capacidades, desenvolvendo as súas habilidades motoras, 

persoais e sociais.  

Da mesma maneira, Ponce de León e Alonso Ruiz (2009) avogan pola 

educación motriz como elemento imprescindible posto que se compón, segundo 

Latorre (2007) dunha necesidade primaria en nenos cun desenvolvemento e 

crecemento axeitado. Estes autores xustifícano porque a través da acción, o /a 

neno/a adquire experiencias que afianzan o seu desenvolvemento evolutivo, xa que 

a mobilidade permítelle a inclusión no contexto que conviva. Grasso et al. (2011) 

completan o citado ao dicirnos que é probable obter unha aprendizaxe significativa 

cando se ensina focalizándonos nos compoñentes da corporalidade. Isto foi 

comprobado por Bisquerra (2000) ao engadir que, aquelas aprendizaxes que van 

ligadas á unha emoción perdurarán máis tempo, reforzándose se son vivenciais ou 

activas.  

Todo isto fita sintetizado no modo en que o expresou Piaget (1936 citado en 

Ponce de León e Alonso Ruiz, 2009): o individuo, ademais de descubrir o seu propio 

corpo e interactuar co mundo externo, tamén pensa, crea e afronta os seus 

problemas por medio da acción corporal.  
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Segundo Nista-Piccolo e Wey Moreira (2015), defender a motricidade en 

educación infantil significa denunciar os métodos de confinamento e estancamento, 

reincidindo na concepción de que as crianzas aprenden e asimilan con todo o corpo.  

A Educación Física (EF) ben dirixida e planificada pode contribuír moito ao 

desenvolvemento físico, social, afectivo, psíquico e emocional das crianzas; así como 

resulta unha potencial ferramenta coa que xerar aprendizaxe noutros campos de 

coñecemento (Arufe Giráldez, 2020).  

En definitiva, cómpre traballar o elemento máis vital do que dispón o suxeito 

desde antes do nacemento -o movemento-, pois permitiralle ao neno desenvolver a 

súa identidade, controlar o seu corpo e expresarse, factores imprescindibles para 

calquera aprendizaxe (Viciana et al., 2017). 

5.2. Contidos motrices 

O desenvolvemento psicomotor do suxeito na súa primeira infancia ten que 

ser entendido como “algo que vai ir producindo a través do seu desexo de actuar 

sobre o entorno e de ser cada vez máis competente” (Justo, 2014); ou, nas palabras 

de Gil-Madrona et al. (2008, p. 163): “busca que os discentes sexan capaces de 

controlar as súas condutas e habilidades motrices”. Así pois, este atópase entre o 

físico-madurativo e o relacional, cunha porta aberta á interacción e á estimulación, 

implicando un compoñente externo ao individuo -como é a acción- e un interno -

como é a representación do corpo e as súas posibilidades de movemento-.   

A etapa de Educación Infantil abrangue como dous dos seus principios xerais a 

necesidade de que todas as propostas de aprendizaxe sexan abordadas dende un 

enfoque globalizador e integrador; e que os métodos de traballo se baseen nas 

experiencias, na actividade infantil e no xogo, aplicándose nun ambiente de 

seguridade, afecto e confianza para potenciar a autoestima e integración social 

(Ministerio de Educación e Ciencia do Goberno de España, 2008).  

Os contidos que concirnen á motricidade infantil poden ser estruturados de 

diversas maneiras, mais neste estudo organizaranse do seguinte xeito: habilidades 

motrices básicas, contidos perceptivo-motrices, físico-motrices e socio-motrices. 
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Centrándonos na etapa educativa á que este estudo fai referencia e seguindo 

a teoría de Gallahue (2006) acerca das fases do desenvolvemento motor, Educación 

Infantil atoparíase dentro da de “Habilidades Motoras Básicas”, a cal abrangue dos 2 

aos 7 anos. Estas habilidades son catalogadas de diferentes xeitos: Flores (2000) 

simplifícaas en desprazamentos, saltos, xiros, lanzamentos e recepcións; non 

obstante, Gallahue e Donelly (2003) agrúpanas segundo sexan de estabilidade 

(erguerse, estirarse, xirar, etc.), locomotrices (camiñar, correr, saltar, reptar, etc.) ou 

manipulativas (lanzar, atrapar, golpear, entre outras). O traballo destas establecerá 

melloras en todas as esferas do seu desenvolvemento e servirá de base para 

aprendizaxes superiores (Arufe Giráldez, 2020).   

A clasificación dos contidos como perceptivos-motrices, físico-motrices e 

socio-motrices foi realizada por Castañer e Camerino (2006). A denominación destes 

termos establecérona ao referirse ás “capacidades e habilidades motrices para 

tratar os contidos básicos da motricidade” (p. 42), coa finalidade de dar unha idea de 

relación e interacción entre as diversas capacidades. 

Nos contidos perceptivo-motrices inclúense:  

 Esquema corporal: está  construído sobre a base da información 

sensorial transmitida polo corpo cando se move e na interacción co 

entorno ou outras persoas (Barcala Furelos, 2016). 

 Lateralidade: é a predominancia dun lateral corporal sobre o outro e, 

tal e como complementan Conde e Viciana: “maniféstase na 

preferencia de servirnos selectivamente dun membro determinado 

(man, pé, ollo, oído) para realizar actividades concretas” (1997, p. 61). 

 Ritmo: cobra un papel fundamental para a mellora de automatismos 

da execución motriz. Cómpre resaltar o afirmado por Castañer e 

Camerino de que “un bo uso da capacidade de ritmo permite moverse 

con plasticidade, relaxación e independencia segmentaria, bases da 

capacidade coordinativa e do axuste e control motor resultantes” 

(2006, p. 109).  
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 Equilibrio: é a capacidade de control do propio corpo no espazo ante a 

intervención de factores de desestabilización motriz. Ou o que é o 

mesmo, segundo Conde e Viciana, “consistiría na adquisición dunha 

situación ou postura, en repouso ou en movemento, que nos serve en 

si mesma ou como base para construír actos motores cada vez máis 

complexos e eficaces” (1997, p. 54).  

 Coordinación: é capacidade de regular de forma precisa e eficaz a 

intervención do propio corpo na execución de toda habilidade motriz. 

Relacionado co ritmo, Castañer e Camerino aseguran que cando esta 

capacidade funciona correctamente falamos de “control e axuste do 

acto motor” (2006, p. 118).  

 Espacialidade: a capacidade de toma de conciencia do suxeito, da súa 

situación e das súas posibles situacións no espazo que o arrodea, o seu 

entorno e os obxectos que nel se atopan. 

 Temporalidade: a capacidade para percibir as relacións temporais ou, 

noutras palabras, a toma de conciencia dos cambios que acontecen 

durante un periodo determinado.  

Estas dúas últimas capacidades converxen no que Castañer e Camerino 

(2006) teorizan como exterognosia, é dicir, o coñecemento dos elementos 

espazotemporais externos e contextuais nos que o corpo se inscribe. A 

espacialidade, unha vez estruturada e adquirida (é dicir, cando xa teñen a 

capacidade de orientar ou situar obxectos e suxeitos), derivaría na 

consecución da lateralidade. Da mesma maneira, en canto se asimila a 

temporalidade, adquiriríase o ritmo. A combinación do ritmo e da 

lateralidade levaríanos ao logro da coordinación, adqusición final do 

proceso que estes autores denominan exterognosia.  

No que aos contidos físico-motrices concirne, cabe indicar que é onde se 

atopa:  
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• Forza: capacidade motriz de superar unha resistencia mediante a 

tensión que exerce a musculatura. 

• Resistencia: capacidade de consumo de osíxeno necesaria para 

soportar o estado de fatiga progresiva proveniente dun traballo motor. 

• Flexibilidade: capacidade de usar os graos de mobilidade das 

articulacións e de elasticidade dos grupos musculares que inciden na 

execución dunha acción motriz. 

• Axilidade: capacidade de executar accións motrices combinadas de 

maneira rápida e precisa nun tempo dado.  

Cómpre sinalar que, malia que o desenvolvemento destas capacidades non é 

un obxectivo prioritario na etapa infantil, si que son obxectivos paralelos ao traballo 

que se debe facer na aula. Facer especial fincapé nisto débese ao factor que afecta á 

saúde dos máis cativos, pois a mellora da condición física dos nenos de cara a 

optimización da calidade de vida comeza a ser unha prioridade ao incidir nun 

problema que é evidente hoxe en día: o sobrepeso e a obesidade infanti (OMS, 

2020).  

Por último, en canto aos contidos socio-motrices, cabe dicir que, entre outras,  

engloban: 

• Comunicación: emisión realizada co propósito de expresar algo. 

Destaca a importancia desta posto que, así é como garantiu 

Watzlawick et al. (1983) é imposible non comunicar: cando non o 

facemos mediante a fala, estamos expresándonos co corpo 

(expresións faciais, posturais, etc.).  

• Imaxinación: combinación de elementos que permitan a 

representación interior da experiencia. Vigostky (2003) defínea como 

medio de ampliar a experiencia dos individuos, pois ofrécelles esa 

posibilidade polas aportancións alleas que nos poden ser outorgadas, 

sen habelas visto ou vivido antes.  
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• Creatividade: capacidade de crear novas ideas ou obxectos. Ballesteros 

(2013) menciona que a creatividade potencia a autoestima, dando 

lugar á formación de persoas críticas con autoconfianza en si mesmas, 

polo que favorece á personalidade. Asemade, enriquécense as 

relacións en socieidade xa que os suxeitos posúen unha maior 

conciencia das súas emocións e das emocións dos demais, 

mostrándose máis receptivos que o resto. De Diego (2017) engade tal 

argumentación ao afirmar que a creatividade reduce a frustración 

antes novas aprendizaxes e adáptase facilmente ás normas impostas 

pola sociedade, sendo capaz de crear outras dende a empatía e o 

respecto. Desta maneira, López (2005) define a creatividade motriz 

como a capacidade que permite que o suxeito realice innovacións 

útiles para solucionar problemas de tipo kinestésico.  

5.3. Estratexias para o desenvolvemento dos 

contidos motrices 

Cabe salientar que o traballo dos contidos que foron indicados, seguindo a 

premisa do enfoque globalizador e integrador, pódese realizar por medio de 

diversas metodoloxías que incentiven ao alumnado para unha optimización da AF. A 

principal sería a lúdica mais existen outras como a expresión corporal, o conto 

motor ou os ambientes de aprendizaxe.  

Algúns estudosos como Bonifaz Arias et al. (2019) describen o xogo como 

sinónimo de diversión, no que se desenvolven outras características como a 

creatividade. Desta maneira, Arufe Giráldez (2020, p. 653) apunta que se converte “ 

nun excelente medio de coñecemento do mundo persoal e do mundo que rodea aos 

nenos e nenas”. A estas afirmacións engádese a afirmación de Castañer e Camerino 

(2006), os cales destacan a permeabilidade lúdica para adaptar a motricidade á 

diversidade. Así mesmo, suman á súa idea que é unha acción sentida e vivida, 

necesaria de pracer neses momentos de diversión e de participación e implicación 

por quen xoga. Isto facilita a xeración de aprendizaxes significativas, posto que 
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“utilizalo como instrumento educativo é ofrecer ao discente un xeito de aprendizaxe 

sen cansazo” (Nista-Piccolo e Wey Moreira, 2015, p. 72). Alén, axuda aos nenos e 

nenas a “afianzar as súas habilidades sensoriais, perceptivas, motrices e sociais, ao 

tempo que os/as estimula a tomar decisións creadoras” (Fernández, Ortiz e Serra, 

2015); polo que “debe estar presente en calquera campo pedagóxico, facendo 

énfase nas idades de educación infantil, onde é necesario beneficiarse das etapas de 

desenvolvemento sensible para usufrutuar as súas bondades guiado cara o 

crecemento integral do neno” (Bernate, 2021).  

A expresión corporal é a linguaxe coa que, por medio das nosas posturas, 

xestos e actitudes, dotamos as nosas palabras de vivacidade e enerxía. Conxuga un 

modo de sentir interno que se dá no plano inconsciente e emocional da persoa en 

relación con todo aquilo que lle acontece coa elección dunha técnica de expresión 

que revela ese modo de sentir, dándolle a forma para ser comunicado aos demais 

(Castañer e Camerino, 2006).  Nas palabras de Morales (2017, p. 21), a expresión 

corporal é “un axente socializador que fomenta o compañeirismo, a afectividade, a 

empatía e a consciencia do entorno que nos rodea”. É así polo que Castañer e 

Camerino (2004, p. 218) xa afirmaron que “coa fin de que a expresión corporal e a 

motricidade se considere un pilar fundamental do mundo interactivo, comunicativo 

e social, en definitiva, emocional das persoas, consideramos imprescindible vivenciar 

e aplicar a súa enorme potencialidade e gran plasticidade” e acúñana como “un 

calidoscopio inconmensurable de factores emotivos, afectivos e relacionais” (2004, 

p. 233).  

Omeñaca (2011) define o conto motor como unha narración breve, cun fío 

argumental sinxelo que nos remite a un escenario imaxinario no que os personaxes 

se desenvolven nun contexto de reto e aventura, co fin de superar desafíos cos que 

os nenos e nenas se poden sentir identificados/as. Do relato dimanan propostas nas 

que os alumnos participan, emulando personaxes. Pola súa parte, García e Pérez 

(2010) engaden que se trata dunha variante motivadora, educativa e estimulante, 

que resulta interesante para o neno e axuda no seu desenvolvemento psíquico e 

físico. Ademais, a través del pódense traballar aspectos de desigualdade e 

integración; ten regras, polo que pode desenvolver a moral do individuo 
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fomentando o seu respecto; e provoca situacións de deportividade, amizade, 

compañeirismo, responsabilidade, entre outras.  

Para finalizar, o ambiente de aprendizaxe é un instrumento que apoia o 

proceso de aprendizaxe da crianza, pois a través das interaccións que establece con 

el desenvólvese e aprende. Trátase dunha concepción activa que involucra ao 

suxeito e polo tanto involucra accións pedagóxicas nas que, quen aprende, está en 

condicións de reflexionar sobre a súa propia acción e sobre a dos demais, en 

relación co ambiente (Barcala Furelos, 2016). É polo tanto, de especial relevancia, o 

noso rol como educadores que deseñan, planifican e organizan estes ambientes, 

adaptados aos discentes aos que se dirixan e tendo en conta o contexto, recursos e 

necesidades cos que se dispoña. 

5.4. Análise lexislativa e curricular 

Seguindo o decreto 330/2009, polo cal se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, -o cal nos orienta para lograr un 

desenvolvemento integral e harmónico da persoa nos distintos planos- resulta 

evidente o papel protagonista que cobra a psicomotricidade coa fin de posibilitar 

que o suxeito comprenda o seu corpo e as maneiras de expresarse a través do 

mesmo.  

Analizando este decreto cabe mencionar que non existe un discernimento 

específico relativo á motricidade, mais en cada unhas das áreas e nas diferentes 

subseccións que as compoñen faise, de xeito indirecto, o recoñecemento de ser 

tratadas por medio do xogo, o movemento ou a expresión corporal, os cales xa son 

contidos concretos desta disciplina.  

Dende 1970 ata a actualidade aprobáronse en España un total de oito leis 

educativas nas que, malia que os contidos e obxectivos son susceptibles de ser 

alcanzados na súa meirande parte a través da motricidade, a AF, o movemento e o 

xogo, séguese estrañando a competencia motriz -de gran importancia para 

estudosos e autores, mais esquecida nas propostas promovidas desde a 

administración- (Figueras et al., 2016).  
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No que respecta á coñecida como Lei Xeral de Educación (LXE), non se 

consideraban referencias directas á psicomotricidade, tan só ao xogo como 

metodoloxía predominante. Alén, cómpre engadir que era de carácter voluntario. 

Esta ideoloxía foise agravando co xurdimento da seguinte -a Lei Orgánica 5/1980, do 

19 de xuño, pola que se regula o Estatuto de Centros Escolares- pois é carente a 

relevancia que cobra, así como en xeral da Educación Infantil. Aínda na seguinte -Lei 

Orgánica 8/1985, do 3 de xuño, reguladora do Dereito á Educación (LODE)- 

continúan a non producirse cambios no que a estes conceptos concirnen.  

Non foi ata a Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do 

Sistema Educativo (LOXSE) cando se estableceu un punto de inflexión. Esta xa 

comeza a conferirlle unha maior importancia ao movemento, o coñecemento do 

propio corpo, as súas posibilidades de acción e de relación cos demais a través de 

diferentes formas de expresión e comunicación. A esta seguiuna a Lei Orgánica 

10/2002, do 23 de decembro, de Calidade da Educación (LOCE), a cal non foi 

efectuada e substituíse pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

(LODE). Sucédea a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE), que non conforma cambios respecto da anterior.  

A LOXSE é ca que atopamos maior vinculación da que nos rexe actualmente, 

posto que é a partir de aquí cando se entende a educación desde unha perspectiva 

globalizadora, onde a meirande parte dos obxectivos poden relacionarse co 

movemento. Exemplo disto é o que se expón como “iniciar ao alumnado no 

movemento e o xesto”, polo que se está consolidando a psicomotricidade e a 

expresión corporal como metodoloxías de traballo para a etapa; ou “coñecer o seu 

propio corpo e o dos demais, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar 

as diferenzas” (Barcala, 2016), entre outros.  

Da última modificación vixente lexislativa da educación -Lei Orgánica 3/2020, 

do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación (LOMLOE)-, non cómpre destacar nada que atinxa aos aspectos motrices 

posto que os cambios tan só fan referencia a unha educación máis inclusiva e 

igualitaria.  
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Con todo, pódese dicir que a psicomotricidade viviu unha notoria evolución 

dende a primeira lei educativa que se coñece no país, amparada polos cambios 

lexislativos que inclúen novas metodoloxías ou concepcións acerca da Educación 

Infantil (Rodríguez- Fernández et al., 2019).  

5.5. Formación do profesorado no ámbito da 

motricidade 

Non obstante, xorden queixumes arredor da mingua formación e 

oportunidades de aprendizaxe que se ofrece aos docentes, responsables directos da 

súa aplicación nos centros escolares. Comezando pola Universidade de Santiago de 

Compostela, ao longo dos catro anos de carreira unicamente dispoñen dunha 

materia de carácter obrigatorio relativa á motricidade (Motricidade Infantil), que 

consta de 6 créditos ECTS. Aos futuros/as profesionais da educación, tan só se lles 

presenta a posibilidade de complementar a formación en psicomotricidade cunha 

materia optativa de 4,5 créditos ECTS (Didáctica da Expresión e Comunicación 

Corporal). Cabe mencionar que tampouco se ofrece a posibilidade de mención en 

Educación Física.  

Por outra banda, a Universidade da Coruña xa enriquece o seu plan de 

estudos, barallando diversas opcións para aqueles/as que se queiran instruír máis no 

que a este eido concirne. É así como se amosa como materia obrigatoria a “Didáctica 

da Expresión Corporal”, de 6 créditos ECTS; pero xa engade dúas con carácter 

optativo, de 4,5 créditos ECTS cada unha: “Ensinanza do corpo humano e de hábitos 

saudables” e “Educación psicomotriz e habilidades motrices”. 

Pola súa parte, a Universidade de Vigo agasalla aos seus alumnos e alumnas 

cunha variedade maior ás mencionadas anteriormente. Todas as súas materias 

constan de 6 créditos ECTS e, como materias de formación básica ensinan 

“Desenvolvemento motor” e, con carácter obrigatorio, “Educación física e a súa 

didáctica na idade infantil”. Dirixíndonos ao amplo abanico de materias optativas 

teríamos “A educación física como medio de interdisciplinariedade”, “Coñecemento 

da contorna a través da actividade física na educación infantil”, “Seguridade e 
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hábitos saudables a través da educación física”, “A linguaxe corporal”, “Actividade 

física e diversidade na educación infantil” e “Expresión corporal e danza”. Alén, cabe 

mencionar que esta institución é a única da comunidade que ofrece a posibilidade 

de graduarse coa mención en EF, caso contrario do que acontece nas outras dúas 

universidades públicas. 

Cos datos expostos, semella que non sorprende a insatisfacción ou 

incompetencia xeral que senten os mestres e mestras de Educación Infantil para 

impartir sesións de psicomotricidade, tal e como se demostrará ao analizar as 

respostas obtidas por medio dos cuestionarios. Xustifícano Sugrañes-Justafré e 

Ángel-Ferrer (2008) co seu estudo, ao sinalar que o desenvolvemento psicomotor do 

alumnado ha de estar contemplado no proxecto de centro, debendo ser os mestres 

os primeiros responsables da educación psicomotriz dos nenos e sendo a figura do 

mestre especialista en psicomotricidade un reforzo importante para esta área.  

Con todo, Iglesias et al. (2019) indícannos -a través da súa investigación sobre 

a formación de docentes na provincia de Pontevedra- que, partindo da idea inicial na 

cal se pensaba que os encargados de levar a cabo estas sesións non están o 

suficientemente formados para tal fin, os resultados son satisfactorios no segundo 

ciclo de Educación Infantil. Debido a isto, é fundamental que a persoa encargada de 

impartir motricidade e expresión corporal cos máis pequenos e pequenas teña unha 

boa e axeitada formación arredor do ámbito que se vai traballar, xa que este é un 

dos elementos que máis pode influír no bo desenvolvemento motor. Neste sentido 

inciden Salinas e Viciana (2006) e Romero (2008), ao expoñer que para mellorar e 

perfeccionar tanto a calidade da ensinanza educativa como a do Sistema Educativo, 

é importante ter en conta a formación inicial e a formación permanente do 

profesorado, xa que ambas son esenciais.  

Os resultados obtidos da investigación de Iglesias et al. (2019) confirman a 

insuficiente formación que teñen os docentes neste eido, a cal xustifican por dúas 

razóns: o deficitario plan de estudos universitario e a falta de formación continua e 

específica sobre a área psicomotriz e de expresión corporal. García (2015) xa 

confirmaba isto ao salientar a importancia da formación do profesorado neste 
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campo e suxerir a dúbida do correcto funcionamento dos actuais procesos de 

ensinanza-aprendizaxe na Universidade. Coincidindo coa aprendizaxe activa que 

supón a psicomotricidade, destaca tamén a necesidade da formación práctica, a cal 

resulta tan frutífera polas oportunidades de enriquecemento que pode brindar o 

período de Practicum. 

 

6.  Metodoloxía 

6.1. Mostra 

Neste estudo de carácter cuantitativo e descritivo, participan un total de 305 

mestres e mestras que imparten clase na etapa de Educación Infantil (290 mulleres e 

5 homes). Estes contan cun rango de idade entre os 24 e os 61 anos (media de 

idade: 41,48; media de idade das mulleres: 41,50; media de idade dos homes: 

39,47). O profesorado partícipe pertence a centros galegos de diversa tipoloxía: 59 

(19%) a concertados e 246 (81%) a públicos, situados nas diferentes provincias da 

comunidade, concretamente 152 (50%) da Coruña, 41 (13%) de Lugo, 27 (9%) de 

Ourense e 85 (28%) de Pontevedra. Todos os docentes levan impartindo clase entre 

5 meses e 39 anos. A media de experiencia (anos de servizo) é de 15,47 anos, sendo 

a das mulleres de 15,55 e, a dos homes, 11,93. Nesta mostra, 107 mestres e mestras 

imparten clase no curso de 4º de Educación Infantil (35%), 84 en 5ª (28%), 93 en 6º 

(30%) e 21 (7%) en aulas internivel. 

6.2. Instrumento 

Para a obtención de datos desta investigación a ferramenta metodolóxica que 

se empregou foi un cuestionario Ad Hoc (véxase Anexo 1), que consta de 20 

preguntas de diferente tipoloxía: abertas, nas que se permite que escriban de 

maneira máis ampla a descrición dalgún aspecto; e pechadas, nas cales se debería 

marcar a resposta máis axeitada en cada caso. 

O cuestionario está estruturado en catro bloques:  
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I. Datos xerais do perfil do docente partícipe: idade, sexo, experiencia, 

situación provincial e tipoloxía do centro no que traballa, alumnado ao 

que imparte clase e “ratio” da mesma. 

II. Arredor do mestre/a e as sesións de motricidade: se existían sesións 

específicas para a motricidade, quen as impartía, o tempo que lle 

adicaban e en que calidade. 

III. Contidos da motricidade en educación infantil: organización da 

programación e valoración dos diferentes contidos dentro da mesma. 

IV. A súa formación na motricidade infantil: unha autoanálise da 

capacitación que consideraban oportuna para impartir sesións de 

motricidade de calidade e procurando achar as razóns da mellorable 

calidade das sesións neste ámbito, no caso de non considerarse o 

suficientemente competentes. 

6.3. Procedemento 

Coa idea de estudar a realidade da nosa comunidade, trabállase segundo os  

datos proporcionados polos centros que imparten Educación Infantil. Este conxunto 

caracterízase por unha rica variedade de tipoloxía: centros rurais agrupados, centros 

plurilingües, escolas infantís e centros de educación infantil e primaria. A meirande 

porcentaxe de participación correspóndese aos centros públicos, concretamente o 

80% (245). O 20% restante débese á colaboración de centros concertados (40). 

Cómpre sinalar que ningún centro privado cooperou no producto desta 

investigación.    

Por mor da complexa situación sanitaria coa que levamos convivindo dende 

fai un ano, decidiuse distribuír este cuestionario por medio do envío dunha carta de 

presentación en formato de correo electrónico a todos os centros que cumprisen 

esas características (galegos e de Educación Infantil), solicitando colaboración á 

dirección de cada un dos centros para que llo transmitisen aos profesionais 

responsables desta etapa educativa. Nesta carta de presentación dilucidábase a 

garantía de anonimato e o carácter voluntario e valioso que suporía a súa 
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participación. Así mesmo, adxuntábanse os datos pertinentes para que puidesen 

comunicarse coa autora deste traballo no caso de que xurdiran dúbidas ou 

necesitasen solucionar algunha traba que lles impedía cubrir o cuestionario. Unha 

vez transcorrido o prazo de tres semanas, péchase o acceso ao cuestionario -xa que 

en varios días seguintes non se incrementara o número de participacións- para 

proceder á análise das respostas obtidas ata o momento. 

 

7.  Resultados 

7.1. Desenvolvemento semanal das sesións de 

motricidade e perfil do docente que as imparte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Existencia de sesións específicas de motricidade que se imparten nos 
centros educativos. 

Gráfico 2. Tipoloxía de docente que imparte as sesións de motricidade nos centros 
educativos.  
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Tal e como se aprecia no gráfico 1, son case a totalidade da porcentaxe de 

docentes partícipes os que confirman que están desenvolvendo sesións específicas 

para a motricidade. Desta alta porcentaxe (97%), afirman que, tal e como se amosa 

no gráfico 2, na meirande parte dos casos, é o/a especialista en Educación Física 

quen as imparte (45%). Con todo, cómpre salientar o 31% daqueles que din ser os 

propios mestres ou mestras de Educación Infantil os que levan as rendas deste tipo 

de sesións. No caso de ser outro/a (24%), abundan as respostas nas que se indica 

que son levadas a cabo por especialistas doutras áreas alleas á motricidade (a/o 

especialista en lingua estranxeira) ou incluso á etapa educativa (outro/a docente de 

Educación Primaria). Tamén se fai mención á/ó docente de apoio, unha casuística 

que se adoita repetir nesta pregunta.  

7.2. Organización e dedicación dos tempos ao 

desenvolvemento da motricidade 

Para analizar estas cuestións propúxoselles as seguintes preguntas: cantas 

horas á semana se impartían sesións de motricidade e que outros momentos 

dedicaban a desenvolver a motricidade infantil fóra das horas estipuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coas respostas que se observan no gráfico 3 pódese comprobar que tan só un 

8% imparte máis de dúas horas á semana de sesións de motricidade, seguíndoo un 

Gráfico 3. Horas á semana nas que se imparten sesións de motricidade 
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38% que dá dúas horas á semana, un 42% que fai tan só unha hora á semana e, 

finalmente, un 12% confirma menos dunha hora á semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto da segunda pregunta, no gráfico 4 obsérvase que unha inmensa 

maioría (86%) afirma dedicar outros momentos ao desenvolvemento da motricidade 

infantil fóra das horas estipuladas, contrastando co 14% que non o fai. A maior das 

porcentaxes enriquecía a súa resposta ao completar que os momentos nos que 

consideraban desenvolver a motricidade máis alá das horas estipuladas era aqueles 

nos que bailaban coreografías ou traballaban cancións con movemento nas sesións 

de música, facendo pequenos obradoiros e manualidades nos que se estimulaba a 

motricidade fina, xogos motores ou de mímica, dinámicas de relaxación, 

traballándoa de xeito globalizado nas diferentes sesións ao longo da xornada e, 

sobre todo, a resposta máis reiterada: no recreo. Así era transmitido ao escribiren 

enunciados como: “aproveitamos todo o tempo que podemos para facer actividades 

no exterior” ou “aprovéitase o recreo”.  

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Dedicación doutros momentos ao desenvolvemento da 

motricidade infantil fóra das horas estipuladas. 
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7.3. Resultados das programacións de motricidade 

Respecto deste aspecto, as preguntas artelláronse de tal xeito que se puidera 

indagar sobre a complexión das programacións así como do persoal ao que se lle 

adoita encomendar tal tarefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 5 pódese observar que o 57% nega ter unha programación 

perfectamente estruturada para o desenvolvemento desta materia, contra o 43% 

que afirma facelo. En canto ao gráfico 6 pódese percibir que a responsabilidade 

sobre a que adoita recaer a elaboración destas programacións (33%) é nas 

ombreiras do titor/a da aula, individualmente. O 32% di facelo entre o equipo de 

mestres/as, o 20% que o fai o/a especialista de Educación Física e o 15% anuncia 

facelo en colaboración con este/a. 

Gráfico 5. Negación ou afirmación do seguemento dun programa perfectamente 

estruturado para o desenvolvemento da motricidade no alumnado. 

Gráfico 6. Perfís docentes que elaboran a programación da motricidade infantil. 
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7.4. Valoracións dos tipos de contidos e estratexias 

para o desenvolvemento da motricidade 

 

 

 

 

 

 

Tal e como se indica no gráfico 7, pódese observar que na meirande parte 

outórgaselle especial relevancia aos contidos perceptivo-motrices, tal e como 

reflicte a alta porcentaxe (62,3%) vinculante ao grao de importancia que lle dan nas 

programacións. Ségueno as HBM (Habilidades Motrices Básicas, pois a porcentaxe 

(49,2%) sinalada en máis da metade dos casos revela o mencionado; así como os 

contidos socio-motrices -máis do 50% valora entre “bastante” e “moita” importancia 

a súa integración nas programacións-. Desta maneira, quedan máis relegados 

aqueles que atinxen aos contidos fIsico-motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Tipos de contidos que se imparten nas sesións de motricidade e o seu 

grao de importancia nas programacións. 

Gráfico 8. Estratexias para o desenvolvemento dos contidos de motricidade 
infantil. 
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Como se pode observar no gráfico 8, destaca, sobre todo, a metodoloxía 

lúdica sobre as outras que se ofrecen (un 79,45% dos participantes afirman 

empregar moito o xogo como medio para o desenvolvemento dos contidos de 

motricidade infantil). Resulta tamén interesante o papel que se lle dota á expresión 

corporal (máis do 50% garante o seu uso para traballar a motricidade no intervalo de 

valores superiores, é dicir, entre “bastante” e “moito”). O mesmo acontece se 

falamos dos circuítos, outra das estratexias mellor valoradas para o fin que se está 

sinalando. Así o revelan as súas porcentaxes, as cales destinan entre o 42% e o 

28,5% das aportacións para os niveis de “moito” e “bastante” respectivamente.  

Nesta tendencia tamén se atopan as sesións planificadas con algún fío condutor, que 

gardan unha suma de 62,6% para os valores máis altos.  

Por outra banda, sorprende o pouco uso que fan doutras extratexias como 

poden ser os ambientes de aprendizaxe ou o conto motor, comparadas coas que se 

enunciaron previamente.  As que se acaban de mencionar teñen a maioría das súas 

votacións outorgadas aos niveis máis baixos, testemuñando así a súa menor 

presenza na práctica real delas para o desenvolvemento da motricidade infantil. 

Mais cómpre resaltar que esta valoración cobra sentido en comparación cos datos 

das outras estratexias sinaladas, pois no caso concreto dos ambientes de 

aprendizaxe segue sendo unha porcentaxe maior ao 50% (24,45% para “bastante” e 

33,25 para “moito”) a que lle reserva os votos aos niveis superiores. En 

decrecemento vai a presenza do conto motor e aquelas clasificadas como “outras” 

diferentes ás amosadas.  

7.5. Resultados da consideración da motricidade 

 

 

 

 

 
Gráfico 9. Consideracións do profesorado acerca da motricidade. 
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Tal e como se amosa no gráfico 9, a meirande parte dos docentes partícipes 

na investigación avogan pola valía da motricidade como contribuínte á consecución 

dos obxectivos de etapa (81,6%), así como á mellora da calidade de vida dos nenos e 

nenas (74,8%). Reléganse os valores inferiores (inexistencia porcentual) para reiterar 

o potencial que nos agasalla a motricidade posto que ningún dos partícipes está en 

desacordo coas afirmacións indicadas no gráfico.  

7.6. Resultados da valoración do xogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a valoración que se vai representar de seguido acerca do xogo, pedíuselle 

ao profesorado partícipe que avalíase do 0 ao 5 (sendo 0 o mínimo e 5 o máximo) a 

relevancia que lle brindaban ao xogo con diferentes funcionalidades e finalidades. 

Como se percibe no gráfico 10, destaca a potenciación do xogo como recurso (57,4% 

valórana cun 5) e como fin (56,1%). Estes valores tamén se relacionan coa 

predominancia do xogo cooperativo  (52,8%). En contraste con estes atópase o xogo 

competitivo, calificado na maioría das votacións (unha suma de 72,8%) con valores 

que abarcan dende o 0 ao 3. O xogo libre e o dirixido tenden a pasar máis 

desapercibidos en comparación cos anteriores, malia seguir primando a valoración 

máxima positiva, é dicir, un 5 (38,4% e 38,7% respectivamente).  

Gráfico 10. Valoración do xogo nas sesións de motricidade segundo o profesorado. 
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7.7. Resultados da consideración da expresión 

corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal e como se representa no gráfico 11, apréciase a predominancia de opinión 

positiva cara á expresión corporal como o medio idóneo co que artellar os diferentes 

contidos que son indicados no currículo. Así o reflicten na totalidade dos ítems a 

avaliar, pois todos teñen a maior porcentaxe no máximo nivel. Consideran que 

debería ter máis presenza nos contidos a impartir na EI (46,2%), a gran utilidade que 

supón como ferramenta para traballar outros contidos do currículo (55,4%), e, sobre 

todo, que é un contido fundamental na etapa de EI (66,9%).   Non obstante, en 

comparación co dato anterior, evidénciase o decrecemento da porcentaxe se 

falamos da súa aparición nas programacións de motricidade (44,3%).  

Gráfico 11. Consideración da expresión corporal nas sesións de motricidade.  
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7.8. Resultados da valoración da formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo se presenta no gráfico 12, , moitos dos docentes que exercen a 

profesión senten que recibiron pouca formación na universidade para desempeñar 

con calidade a tarefa educativa que teñen entre mans (unha suma de 63,9% baseada 

nos niveis inferiores da valoración), polo que resulta lóxica a consideración 

maioritaria da necesidade de formación permanente no ámbito da motricidade 

infantil. Albíscase a boa formación en motricidade como suficiente (unha suma de 

36,8% afírmao), corroborándose co compentes que se senten para impartila (unha 

suma do 50,8% concorda coa afirmación deste ítem). Maniféstase tamén a escasa 

formación en expresión corporal para mellorar o traballo na aula (máis do 50% 

coincide na idea de que deberían ter maior formación neste ámbito). Porén, a 

maioría dos perfís coinciden en que o profesional ideal para impartir este tipo de 

sesións é o especialista en Educación Física.  

Gráfico 12. Valoracións da formación do profesorado. 
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7.9. Resultados da valoración das infraestruturas e 

dos recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o amosado no gráfico 13, pódese afirmar que a meirande parte dos 

docentes partícipes na investigación consideran ter os espazos suficientes para 

impartir sesións de motricidade (unha suma do 28,5% así o confirma). Esta idea 

repítese no gráfico 14, arredor dos recursos materiais, aseverando, na súa gran 

maioría, a dispoñibilidade de recursos materiais para levar a cabo sesións de 

motricidade.  

 

8. Discusión 

No que concirne ás sesións específicas de motricidade, os resultados reflectidos 

acerca da existencia de sesións específicas de motricidade que se imparten nos centros 

educativos non coinciden cos que Arufe Giráldez (2020) dotou á comunidade científica. 

No seu estudo, constátase que un 17% de centros educativos (fronte o 3% que se 

demostra nesta investigación) non imparte absolutamente ningunha sesión de EF nesta 

etapa. Estes datos discordan cos que facilitan Pons e Arufe (2015), pois o seu estudo 

Gráfico 13. Valoración das infraestruturas dispoñibles para impartir motricidade. 

Gráfico 14. Valoración dos recursos materiais dispoñibles para impartir motricidade. 
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sinala que uns 83,02% si que imparte estas sesións fronte o 16,98% que nega este 

enunciado. 

En canto á dedicación horaria para o desenvolvemento da motricidade cabe 

mencionar o disentimento co que destaca Arufe Giráldez (2020) na súa investigación, coa 

cal fai explícito que un 55% do profesorado dedica tan só unha hora á semana para as 

sesións de motricidade. Estudos previos xa evidencian, alén, un escaso número de horas 

dedicados á motricidade ou EF nas aulas de EI (Da Fonseca et al., 2014). Malia o avance 

de máis de media década, desalenta saber que o tempo adicado a esta disciplina segue á 

baixa.  

A apertura que se ofrecía para respostar á pregunta de se se dedicaban outros 

momentos ao desenvolvemento da motricidade infantil fóra das horas estipuladas 

brindounos o coñecemento de termos aínda non popularizados. Algúns deles foron “a 

teoría dos patios e parques dinámicos de Gey Lagar” -que promoven a 

autodeterminación e a inclusión do alumnado con diversidade funcional nos espazos do 

recreo (Fernández Pena e Alonso Feijoo, 2019)-, os “contrato-programa da Xunta de 

Galicia” (entre os que se atopa a promoción da AF en horario lectivo) ou os “PDB” 

(Programas de Desenvolvemento Básico de atención temperá). Os PDB son, tal e como 

os define García Real (2017, p. 3) “unha serie de exercicios relacionados coa Educación 

Física mediante os cales o alumnado mellora as súas habilidades motrices e, asemade, 

preveñen enfermidades e melloran a nivel académico”. 

No que respecta á información sobre o seguemento de programas perfectamente 

estruturados, algúns estudosos xa demostraron a influenza positiva que pode ter un 

programa de motricidade estrictamente estruturado no perfil psicomotor dos nenos e 

nenas (Mas et al., 2018; Teixeira, et al., 2015).  

En relación ás consideracións do profesorado acerca da motricidade, cómpre 

destacar que a relevancia que se lle confire á disciplina tamén é destacada polas 

docentes entrevistadas no estudo de Bermúdez Martínez, et al. (2019). Estas indican que 

a través do movemento as crianzas poden chegar á relaxación cando están moi 

excitadas; ou empregando a psicomotricidade para liberar enerxía e que cheguen á 

calma, mellorando ademais a súa atención para actividades posteriores. Incidindo nesta 
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concepción, outra delas engade a necesidade que teñen os nenos e nenas do 

movemento, de estar activos. 

En base á valoración do xogo nas sesións de motricidade segundo o profesorado, 

poderíase demostrar a transversalidade que permeabiliza toda a nosa labor docente por 

medio do xogo, posto que se harmoniza coa proposta metodolóxica na educación infantil 

(Gil-Madrona et al., 2008).  A polivalencia do xogo xa foi comprobada por diversos 

autores, pois “constitúe unha ferramenta indiscutible e inigualable na evolución e 

progreso persoal así como no desenvolvemento da psicomotricidade -onde todos os 

aspectos e interaccións do individuo se xestionan de maneira conxunta-“ (Fernández 

Díaz et al., 2015, p. 44).  

Pola súa parte, os resultados expostos sobre a consideración da expresión corporal 

nas sesións de motricidade ampáranse no amosado no estudo de Bermúdez Martínez et 

al. (2019) ao reiterar o valor desta como unha forma diferente de comunicación, 

imprescindible nunha etapa onde a linguaxe verbal non está consolidade e necesitan o 

apoio do corpo para transmitir as súas intencións e desexos. Así, poden transmitirse 

valores a través desta modalidade, o que repercutirá positivamente na súa autoestima. 

En referencia ás valoracións da formación do profesorado, Nista-Piccolo e Wey 

Moreira (2015, p. 127) xa afirmaron que “formar profesores é unha tarefa complexa que 

implica unha rede de múltiples relacións que abarca diferentes dimensións: social, 

política, ética, económica e humana. Formar é dar forma, concebir e preparar, educar 

para ser profesor, que terá como obxectivo de acción a educación”.  A dificultade que 

isto supón atéstase tamén nos resultados desta investigación, reclamando a necesidade 

dunha maior formación que, tal e como se indicou previamente, tende a ser paupérrima. 

O asentimento da exigua formación tamén é corroborado por Arufe Giráldez (2020) o cal 

entende que a Educación Infantil é a etapa educativa que máis pune o movemento dos 

nenos. Unha das razóns que o explica sería esta, engadíndolle o variado perfil de 

profesor que imparte docencia nesta etapa e o pouco valor e recoñecemento do 

currículo educativo cara o traballo motriz de tres a seis anos.  

 Da mesma maneira, Bermúdez Martínez et al. (2019) insisten, neste sentido, 

en que a formación do docente desta etapa educativa, principal responsable de impartir 
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as clases de psicomotricidade, non dispón da formación suficiente para desenvolver con 

éxito un traballo nunha área que require formación específica, máis alá das posibilidades 

que nos son ofrecidas aos estudantes para exercer a profesión nas universidades galegas, 

tal e como xa se manifestaba ao comezo deste traballo. Na mesma liña inciden Solís et al. 

(2017), reiterando esa falta de formación específica dos docentes en psicomotricidade 

para estas idades. 

Con respecto aos datos expostos arredor das infraestruturas e recursos materiais 

para impartir sesións de motricidade, Prieto et al. (2021) inciden en que a sala 

psicomotora non é o mesmo que un ximnasio ou unha pista polideportiva, xa que 

debería reunir unhas características específicas e apropiadas para a idade dos nenos e 

nenas en Educación Infantil. Pola súa parte, Shingjergji (2013) tamén alerta que a 

educación e a motricidade no sistema educativo prescolar non se atopa no nivel 

desexado por diversas razóns, entre elas, a falta de infraestrutura e ferramentas 

didácticas necesarias. Así mesmo, investigacións máis recentes, como a de Fraile-Garciìa 

et al. (2019), manifestan que un dos problemas para desenvolver axeitadamente a 

motricidade son os insuficientes materiais e as inapropiadas instalacións.  

Arufe Giráldez (2020) salienta a relevancia que cobra a aula, sinalando que os 

espazos tamén educan e destacando o papel dos recunchos de aprendizaxe onde se 

traballan moitas habilidades. Aquel espazo no que as crianzas adoitan pasar a meirande 

parte da xornada é unha gran fonte educativa na EI. É preciso facer fincapé aos aspectos 

pedagóxicos referidos aos espazo, pois autores como Madrona et al. (2008) ou Pons e 

Arufe (2015) afirman a conveniencia de que a sala de psicomotricidade deba estar 

distribuída en diferentes recunchos ou lugares de acción onde os meteriais e actividades 

motrices teñan un matiz importante. Non obstante, centrándose na investigación de 

campo que aquí se amosa, pódese aseverar que, aparentemente, esta non é unha das 

trabas que sofre o desenvolvemento da motricidade na realidade educativa galega.  

 

9. Decálogo para a mellora da motricidade 
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I. Revisar o plan de estudos do grao en mestre/a de Educación Infantil, de maneira que 

se dote de maior carga horaria e de mateias a formación dos futuros docentes no 

ámbito da motricidade.  

II. Incrementar a posibilidade de opcións para enriquecer a formación permanente, 

dotando da oportunidade para facelo.  

III. Outorgarlle a relevancia que cómpre no eido lexislativo, no currículo educativo e, 

consecuentemente, nas programacións anuais.  

IV. Incentivar a promoción da mellora desta disciplina tanto dende o contexto escolar 

coma dende o familiar. 

V. Avogar pola adquisición da competencia motriz do alumnado ao remate da etapa.  

VI. Reformar a distribución horaria da xornada escolar para que o desenvolvemento da 

motricidade estea nas condicións necesarias de ser desenvolta con éxito. 

VII. Favorecer a flexibilidade dos espazos para que todos sexan colaboradores no proceso 

educativo. 

VIII. Promover apoios económicos e administrativos que faciliten o acceso á 

dispoñibilidade de material diverso para o desenvolvemento da motricidade. 

IX. Aproveitar as situacións cotiáns para o seu desenvolvemento inconsciente, 

enriquecéndoo de maneira significativa.  

X. Establecer pautas rutinarias que leven por obxecto o traballo da motricidade co fin de 

convertese nun proceso interiorizado.  

 

10. Conclusións 

Dando resposta aos obxectivos desta investigación, pódese afirmar que foron 

acadados, principalmente, por resultar a análise da realidade da motricidade infantil nos 

centros educativos galegos. O produto desta investigación exalta a súa importancia 

debido á etapa educativa á que atinxe. Os resultados revelan como principal explicación 

do pouco progreso no desenvolvemento da motricidade infantil na realidade dos centros 
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educativos galegos a escasa formación e ofertas de ensinanza para a especialización do 

que a este ámbito concirne.  

Isto deriva na imposibilidade de ofrecer unha educación de calidade coherente aos 

valores e consideracións que o profesorado lle confire á motricidade, por mor da escasa 

carga horaria, así como da posibilidade de enriquecer a formación neste eido con 

materias que atinxan estes aspectos dentros das conformantes do grao ou cursos alleos 

cos que complementala.  

Para finalizar, encandila o feito de que, tras a revisión do contexto actual no que se 

atopa a motricidade, segue a haber unha importante labor investigadora e coas 

intencións de progresar neste ámbito. Poderíase dicir que as reclamacións que a atinxen 

responden ao degoiro da súa optimización, coherente á relevancia que lles atribúen.  

 

11.  Limitacións do estudo 

Esta investigación presenta diversas limitacións que deben ser consideradas. En 

primeiro lugar, apréciase a inexperiencia e falta de formación da autora na realización de 

traballos desta tipoloxía, o que provocou certas dificultades. A complexidade que supuxo 

comezala debeuse, maioritariamente,  no descoñecemento da creación de cuestionarios 

que fosen efectivos e viables para a súa posterior análise e interpretación. 

Alén, cómpre mencionar a ausencia de validación do instrumento, o cal, en caso 

contrario, podería ter unha maior fiabilidade dos datos e facilitación de análise das 

respostas obtidas. Se se fixera cun programa informático estatístico como, por exemplo, 

o SPSS, poderíamos falar de datos significativos ou non. Non obstante,  para o nivel desta 

investigación estimouse máis oportuno o seu tratamento coas ferramentas do Office.  

Respecto da mostra, por mor da pandemia mundial relativa á COVID-19, resultou 

máis complicado o acceso á mostra debido á imposibilidade de establecer un contacto 

máis directo cos centros. Se as circunstancias fosen outras, seguramente se vería 

repercutido nun incremento potencial das participacións e do enriquecemento das 

mesmas.   
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario.   

Estudo: a motricidade infantil nos centros educativos galegos 

Información previa. 

• O presente cuestionario está orientado a recoller información para a elaboración do Traballo de Fin de 

Grao dunha alumna da Universidade de Santiago de Compostela, que cursa o Grao en mestre/a de 

Educación Infantil. 

• Todos os datos que se recollan serán totalmente anónimos, non figurando ningún dato persoal no 

traballo nin tampouco do centro educativo do/a mestre/a participante. 

• A participación neste estudo é libre e voluntaria. O feito de cumprimentar o cuestionario indica a 

voluntariedade de participación neste proceso. 

• Para calquera dúbida ou aclaración, pode dirixirse á alumna responsable do traballo: Noelia López 

Sánchez (noelia.lopez.sanchez@rai.usc.es ou noelialopezs000@gmail.com) 

• Grazas de antemán pola súa colaboración 

************************ 

CUESTIONARIO 

(por favor, conteste a todas as preguntas. Non deixe ningunha en branco) 
 

BLOQUE 1. INFORMACIÓN XERAL. A/o mestra/e de Educación Infantil e o centro 

educativo. 

1. Sexo: 
 

Feminino   Masculino   Outro     
 

2. Idade:                                                                                             3. Anos que leva exercendo de 
mestra/e: 
 

  anos      anos  
 

4. Curso no que imparte clase neste curso: 
 

3-4 anos   4-5 anos   5-6 anos     
 

5. Número de alumando da súa aula de infantil: 
 

  alumnos/as        
 

6. Tipo de centro no que vostede traballa: 
 

Público   Privado   Concertado   Outro  
 

7. Provincia na que se atopa o centro no que vostede traballa: 
 

mailto:noelia.lopez.sanchez@rai.usc.es
mailto:noelialopezs000@gmail.com
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A Coruña   Pontevedra   Ourense   Lugo  

 

BLOQUE 2. O DOCENTE E AS SESIÓNS DE MOTRICIDADE. 

8. No seu centro, impártense sesións específicas de motricidade para alumando de E. Infantil?: 
 

Si   Non        
 

9. Se a resposta anterior e SI, quen imparte esas sesións de motricidade en Educación Infantil? 
 

A propia mestra 
de Educ. Infantil  

  Especialista de 
Educación 

Física 

  Outro/a   Quen? ______________ 

10. Cantas horas á semana se imparten sesións de motricidade en Educación Infantil no seu centro 
con cada grupo? 
 

Menos de 1 
hora/semana 

  1 
hora/semana 

  2 
horas/semana 

  Máis de 2 
horas/semana 

 

 

11. Adícanse outros momentos a desenvolver a motricidade infantil fóra das horas estipuladas? 
 

Si   Non   Se a resposta anterior é si, cales son? 
 

 

BLOQUE 3. OS CONTIDOS DA MOTRICIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

12. Segue vostede un programa perfectamente estruturado para o desenvolvemento da 
motricidade no seu alumnado? 
 

Si   Non        
 

13. A programación de motricidade infantil, é elaborada por vostede de forma individual ou polo 
equipo de mestras/as de Educación Infantil? Colabora a/o mestra/e especialista en Educación 
Física na elaboración dese programa? (de ser necesario, pode marcar varias opcións...) 
 

Individual   Equipo de 
mestras/es 

  Faina o 
especialista EF 

  Colabora o 
especialista EF 

 

 

14. Indique, segundo a táboa seguinte, o tipo de contidos que se imparten nas sesións de 
motricidade e o grao de importancia ou peso na súa programación. 
(0 sería nada; o 1 correspondería á puntuación máis baixa e o 5 á puntuación máis alta) 
 

           

 0 1 2 3 4 5 

Contidos perceptivo-motrices: Esquema corporal, 
lateralidade, ritmo, equilibrio, coordinación, espacialidade-
temp. 

      

Contidos físico-motrices: Forza, resistencia, flexibilidade, 
axilidade... 

      

Contidos socio-motrices: Comunicación, expresión, 
creación, imaxinación, xogo, recreación... 

      

Habilidades motrices básicas: Desprazamentos, saltos, 
xiros,  lanzamentos e recepcións... 
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Xogo       

Expresión Corporal       

Conto motor       

Ambientes de aprendizaxe       
 

15. Para o desenvolvemento dos contidos anteriores, a que estratexias recorre habitualmente? 
(0 sería nada; o 1 correspondería á puntuación máis baixa e o 5 á puntuación máis alta) 
 

           

 0 1 2 3 4 5 
Circuítos       
Conto motor       
Sesións planificadas con algún fío condutor       
Ambientes de aprendizaxe       
Xogo       
Expresión Corporal       
Outras (_________________________________________)       

 

16. En relación ao XOGO, cal é a valoración que vostede lle da nas súas sesións de motricidade? 
(0 sería nada; o 1 correspondería á puntuación máis baixa e o 5 á puntuación máis alta) 
 

           

 0 1 2 3 4 5 
Xogo libre       
Xogo dirixido       
Xogo cooperativo       
Xogo competitivo       
Xogo como recurso (para acadar outros obxectivos, motivación...)       
Xogo como fin (xogar por xogar, como expresión natural do 
neno/a) 

      

 

17. En relación á EXPRESIÓN CORPORAL, cal é a valoración que vostede lle da nas súas sesións de 
motricidade? (0 sería nada; o 1 correspondería á puntuación máis baixa e o 5 á puntuación máis alta) 
 

           

 0 1 2 3 4 5 

       
Considero que a Expresión Corporal é un contido 
fundamental na etapa de Educación Infantil 

      

A Expresión Corporal é un contido importante na miña 
programación de motricidade 

      

Considero que é unha boa ferramenta para traballar outros 
contidos do currículo de Educación Infantil 

      

Considero que debería ter máis presencia nos contidos a 
impartir na Educación Infantil 

      

Considero que debería ter maior formación neste campo 
para mellorar o traballo de Expresión Corporal na aula 

      

 

 

BLOQUE 4. A FORMACIÓN DA/O MESTRA/E DE EDUCACIÓN INFANTIL EN MOTRICIDADE 

INFANTIL. 
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18. En relación á súa FORMACIÓN no ámbito da Motricidade (relacionada coa Educación Física), 
valore as seguintes cuestións: (0 sería nada; o 1 correspondería á puntuación máis baixa e o 5 á puntuación 
máis alta) 

 
 

 0 1 2 3 4 5 
Considero que a motricidade infantil contribúe de forma 
importante á consecución dos obxectivos de etapa 

      

Considero que unha adecuada destreza motriz mellora a 
calidade de vida dos nenos/as 

      

Considero que a miña formación en motricidade é boa       
Considero que, para impartir as 2 sesións semanais de 
motricidade infantil, a formación que se me proporcionou 
durante os meus estudos universitarios foi suficiente 

      

Considero que son competente para impartir motricidade 
infantil co meu alumnado de Educación Infantil 

      

Considero que é necesaria formación permanente no ámbito 
da motricidade infantil 

      

Considero que a persoa ideal para impartir motricidade 
infantil no centro é o/a especialista en Educación Física 

      

Considero que os espazos e instalacións que temos no centro 
son axeitados para impartir motricidade infantil 

      

Considero que os recursos materiais que temos no centro 
son axeitados para impartir motricidade infantil 

      

Moitas grazas pola súa colaboración 

 


