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Físico-Psicomotor
Comunicación

Xogo

Prosocialidade

Coñecemento social

Moral, Normas e Valores

2 – 6 anos

0 – 2 anos

Lateralidade

Crecemento

Cerebro

Físico-Psicomotor

Postural

Factores

Endóxenos

Esquema corporal

Grafomotricidade

Físico-Psicomotor
0 – 2 anos

Esóxenos
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Físico-Psicomotor

Físico-Psicomotor

Trazos físicos

Alimentación

• Moi claro

Nivel de saúde

Intelixencia

Estilos de vida

• Influencia moderada – 50%

Hixiene

Temperamento

Consumo

• Predisposición
• Medio (Familia)

Consumo

• Teratóxenos

Físico-Psicomotor

Curva de crecemento - Lonxitude

Físico-Psicomotor

Físico-Psicomotor

Curva de crecemento - Peso

Físico-Psicomotor

• Teratóxenos

Curva de crecemento - Lonxitude
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Físico-Psicomotor

Curva de crecemento - Peso

Físico-Psicomotor

Físico-Psicomotor
Estados de alerta

Físico-Psicomotor
Ritmos

Sono profundo
• Ollos sen
movemento
• Movemento
espasmódico

Sono lixeiro
• Movemento
suaves
• Ollos REM
• Respiración
irregular

Somnolencia
• Ollos apagados
• Reaccións
retrasadas
• Poden
reaccionar

Inactividade
en alerta
• Ollos
brillantes
• Atención
enfocada
estímulos
• Nivel
actividade
baixo

Actividade en
alerta
• Nivel
actividade
alto
• Breve
nerviosismo
• Estímulos
aumenta
actividade

Pranto
• Pranto
intenso
• Non para
• Alto nivel
motriz

Actividade cada 15 minutos

Z

ZZ

(Vasta, Haith e Miller, 1999)

Z

12 a 16 semanas

Físico-Psicomotor

ZZ

Físico-Psicomotor

(Giménez e Mariscal, 2008)

Sono
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Físico-Psicomotor

Cerebro
Medio - Audición
Posterior - Visión

Físico-Psicomotor

Cerebro
25% peso
5 % corpo

80% peso
20 % corpo

150%
100%
Visuais

250,000
neuronas
por minuto

Atencionais
Cognitivas

Motoras

Mielinización

100 a 200
billóns

<

90% peso

Anterior - Emociones

Diferenciación

Plasticidade

Conexións
Cifras

4,000

Físico-Psicomotor

Embarazo

Físico-Psicomotor

Embarazo

Etapa fetal

Embarazada

•2 – 9 m.
•Peso x 1,000
•2,5 cm
•Diferenciación corpo
•3 m.: Diferenciación sexual - Chupetea – Traga

• 1 m. nauseas
• Troco hormonal
• >12 a 18 kg

Etapa embrionaria

•5 m.: Ciclo sono (acurrunchado) -Movemento Patalea – 14% x hora – Incontrolados (reflexos)

• 0 – 2 m.
• Cigoto: 38 h. - 1 célula, 23 + 23 cromosoma
• División: 20 horas
• 4 días: 16 células (Mórula)

•6 m.: Actividade cerebral – Viable
•7 e 8 m.: 90% x hora

Parto
•
•
•
•
•

Test Apgar
Nacer ou 5 minutos
5 factores
Puntuación 0 – 1 – 2
Normal 7 puntos

Físico-Psicomotor

Reflexos innatos

Físico-Psicomotor

Embarazo

Reflexos innatos
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Físico-Psicomotor

Psicomotricidade

Físico-Psicomotor

Psicomotricidade

1º ano








Incontrolado
Non coordinado
Sacudidas
Brazos e pernas
Cabeza cae
Non sentado

2º ano






Movemento controlado
Movemento coordinado
Control posición corpo
Andar/correr

Expresión
Meta

Control propio corpo

4 m.

Boa coordinación ollo man

7 m.

Pinza inferior

Céfalo/caudal

Psicomotricidade
grosa

Próximo/distal

Psicomotricidade
fina

Pinza superior

Físico-Psicomotor

Psicomotricidade

Fitos

Físico-Psicomotor

Psicomotricidade

(Jiménez-Lagares e Muñoz Tinoco, 2005)

Fitos

Psicomotricidade
grosa

(Jiménez-Lagares e Muñoz Tinoco, 2005)

11 m.

Maduración

Fonte
Coñecemento

Psicomotricidade
fina

Físico-Psicomotor

Físico-Psicomotor
Dimorfismos seguen

120 cm
2 cm

2 – 7 anos
7 a.

2 a.

23-24 kg

(5-7 cm e 2-3 kg)* ano
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Físico-Psicomotor

Dominio psicomotor
7-8 a.

 Independencia control segmentos motores
 Coordinación para automatización

Físico-Psicomotor

Dominancia lateral

1

Cruzada

Homoxénea

Ton muscular

Equilibrio
• Recuperación
Control respiratorio

forza

automotización

• Control
• Relacionado con atención e emocións

2

Espazo
• ↑↓ e esq. ←→ drt. (>complicación)
Tempo
• Máis difícil: non físico, abstracto

3
Forzar

5 a.

Control de esfínteres
• Heces día 18 m. – noite -2 a.
• Ouriña día 2a. – noite 3 a.

Físico-Psicomotor

Esquema corporal

Físico-Psicomotor

Esquema corporal

Ensaio-erro
• Axustes

Percepción
• Noso corpo
• Outros

Segmentos

Motores
Representación corpo

• Posibilidade acción
• Alcance
• Limitacións

Posibilidade movemento

Cognición

Limitacións
Mediante

• Integran: Percepción + Motores

Linguaxe
• Etiquetado

Experiencia social
• Estimulación

Físico-Psicomotor

Esquema corporal
1

Realmente

Grafomotricidade

Físico-Psicomotor

Debuxo

Representación
simbólica

18 a.

2
5 a.

“Pintadas”
Causa-efecto

Completa a parte física

Todo brazo-ombreiro
7-12 a.

Completa a parte representación mental
Brazo-cóbado

3

1ª

2ª

3ª

+18 a.

• Exploración dun mesmo
• Exploración dos outros

-2 a.
• Toma conciencia posibilidades
• Toma conciencia límites

Non representación

Moneca

Acto motor

• Coordinación
• Estruturación
• Integración
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Grafomotricidade

Debuxo

Físico-Psicomotor

Grafomotricidade
4 a.

2 ½-3 a.

Físico-Psicomotor

Debuxo

Combina ▲●

“Garabato”
Pes e mans ☼☼
Representación
Pernas-brazos: liñas
Case sen planificación

5 a.

Interpreta despois

Delval - Debuxo

Pernas-brazos: paralelos

Delval - Diagnóstico

“Realismos intelectual”

Pregunta adulto

Engaden obxectos/accións
“Debuxo”

Terra: liña

Control trazo

Ceo: sol-nubes

Combina formas

Análise emocional

3-4 a.

Parte traseira: é un fondo

Empeza intención representación

+6 a.

Formas humanas básicas: “Ranacuajo”

Maior: detalle, realismo e complexidade
Parte traseira: é un contexto
“Realismos visual”

Grafomotricidade

Físico-Psicomotor

Escritura

Físico-Psicomotor

Grafomotricidade
Escritura

Etapa precaligráfica

Etapa caligráfica infantil

• Garabato
• Trazo tembloroso e inseguro
• Diferente tamaño
• Inclinación
• Renglón ondulante
• Ligado impreciso
• 1as letras “circulo”, “pao” “peite”
• Aprende que trazos curtos
• Mellor exemplos persoas que impresos

Grafomotricidade

• Formas demasiado convencionais
• Non personalizadas
• Pensa no patrón motor “alógrafo”

Físico-Psicomotor

Físico-Psicomotor

Grafomotricidade

Escritura

Etapa postcaligráfica
•Trazo personalizado
•Non pensa na motricidade
•Trala adolescencia

Escritura
Adquisición
código

Sistema
signos gráficos

Representación
significados

Composición
textos
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Cognitivo

Representación

Crecemento

Cerebro

Atención

Período

Cognitivo

Percepción

Postural

Visual

Auditiva
Olfacto-GustoTacto
Memoria

Cognitivo

Jean Piaget

Cognitivo

Intelixencia presimbólica
Intelixencia simbólica

0 – 2 anos

• Representación mental
• Linguaxe

Intelixencia sensomotórica
• Percepción realidade
• Acción motriz

0-6 s.

Reflexos simples

6s.-4m.

1ºs hábitos e fase primaria de
reaccións circulares

C o o r d i n a c i ó n

Repetición - Intención

4-8 m.

Fase das reaccións circulares
secundarias

8-12 m.

Coordinación dos estadios das
reaccións circulares secundarias

Medios

Coordi.

Cognitivo

Consecuencias Egocentrismo
Imitación

Cognitivo

Período sensoriomotor

Percepción

Atención cautiva

Fins
Principio atencional

12-18 m.

Reaccións circulares terciarias,
novidade e curiosidade

18-27 m.

Internalización de Esquemas

Atención voluntaria

1ºs símbolos
creatividade
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Cognitivo

Cognitivo
3-4 s.

1 m.
Visión

2 m.

Cognitivo
1

Cognitivo

mamá
1 Control

4 m.

3 m.

1 Emocións
2

Información organizada
Non

3

2 Cores - Diferenciación

Contraste
cristalino

4

1ªs Emocións

9 m.

Profundidade

2 Profundidade
Delval - Visión

Visión binocular

Cognitivo

Cognitivo

Audición

Características
prosódicas








Frase curta
Mirándolle
Ton alto
Agudo
Exaxerar vocalización
Incremento ton final

Lingua
Menos condicionados

mamá

Confusión

papá
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Cognitivo
1 Lingua

1 m.

Cognitivo

2 Diferenciación
/p/ /b/

mamá

9 m.
3

Curiosidade

papá

1 Estimación

Perto
Lonxe
6 m.

2 Ton emocional

1 Alcanzar
 Melodía complexa
 Non orientada a bebés
 Invención

 Máis amiudo
 Melodía estereotipada
 Melodía simple
Lonxe
Máis expresivos

Perto

Cognitivo

Delval - Audición

Cognitivo

0 m.
Maduración e reflexos

3-4 m. Exploración boca
6-7 m. Instrumento exploración

Tacto

Delval - Tacto

Olfacto

Gusto

-0 d.
Líquido amniótico

1-2 s.
Delval - Gusto

Diferencia nai doutra nai

0 m.
Xestos

0 m.

Permanencia

Delval - Coordinación

Cognitivo

Cognitivo
1º Estadio
2º Estadio
3º Estadio

Chora-Chora

2 – 7 anos

Imita condutas
aprendidas

4º Estadio
Imitación

Condutas novidosas

5º Estadio
6º Estadio

Modelo ausente
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Cognitivo

Cognitivo

Descentralización/centralización
• Egocentrismo
• Unha única dimensión

Estados/trasformacións
Irreversilidade/reversibilidade
Concepto de identidade
• É o mesmo se troca de tamaño, forma ou
aparencia

Cognitivo

Cognitivo

Conservación
• Masa
• Líquidos
• Números
• Lonxitude

Xogo simbólico
Operacións

•1º Obxecto para simular
•2º Empregando corpo
•3º Abstracción

Animismo
Clasificación

Inclusión de clases
¿Hai máis flores ou flores vermellas?

Comunicación

Comunicación

Aspectos

Contidos

Semántica

Forma

Fonoloxía e morfosintaxe

Uso

Pragmática

Significados/coñecemento

Regras

Intencións
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Comunicación

Fonolóxico

2º
Percibir

Psicoacústicas

1º

Producir
Nasais

Preferencia
voz humana

Comunicación

Fonolóxico

Oclusivas
Fricativas

1 m.

Melodía e entoación

2 m.

Discriminación: /p/ e /b/

6 m.

Case todas – Perda sen uso

Líquidas
Vibrantes múltiples

Comunicación

Fonolóxico

-2 m.

Choros - Entrenamento
12-18 m.
Ahhhhh

Fase preléxica

3 m.

Comunicación

Fonolóxico

1as palabras: 50
Simplificación nº fonemas

Sons guturais: ahhhhhh
Ba,ba,ba,ba

Reducións

Tete

Asimilación

Tí - si

6 m.

Balbúceos - Repetitivas

8-9 m.

Fonemas consistentes

Case todas

Protopalabras

Non: /r/ /z/

18 m.-4 a.

Trocan pola intención

Repertorio fonolóxico complexo

+4 a.

Axustes morfolóxicos

5-6 a.

Metafonoloxía:
conciencia fonolóxica

“Durmiendo”
Dormiendo

Non sistémico/Idiosincrático
Comunicación referencial/Xestos

Fonolóxico

Comunicación

Comunicación

Semántica

Premisas

1
Significados

Semántico

Importa

2
Signo

Referente

Linguaxe
verbal

Léxico

Palabras

P o
a t

Significante

Intereses

Pato
Significado
Def.: sub, Ave da familia dos anátidos da que existen
diversas especies, mariña ou de auga doce, nadadora
ou mergulladora, que se somerxe
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Comunicación

Semántica

Comunicación

Semántica

Premisas
Evolución

Explosión
denominadora

3

Linguaxe producida

Start
12 m.

5 a 9 palabras por día

24 m.

Diferenza inicio
O entendido a
esa idade 8.000

Comunicación

Semántica

Comunicación

Semántica

14 m.

papá

mamá
animais

10 1as palabras
bonito
pequeno
grande

rutinas
awa

brazo
man
cara

Persoas

Cualidades

Corpo

gorro
aquí

Espazo

Vestimenta

De que
falan

vestido
camiseta

Pumba
comer

culler
vaso

Representación de eventos

Semántica

Erros

Comunicación

Accións

Vehículos

dar
abrir

Uso contextualizado
Non xeneralizado
Non representación

Semántica

Casa

coche
bici

Xoguetes

pelota
moneca

Restricións

Comunicación

Obxecto completo

Infraextensión

• Oír palabra pensa en todo o obxecto, non nas partes

•Redución

Taxonomía
• Asocia obxectos mesma categoría, non se fixa no que os
diferencia

Sobreextensión

Mutua exclusividade

•Falta de todos os criterios de
clasificación

• Se xa ten unha palabra na categoría a nova será unha
cualidade da anterior
guau-guau

Variación
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Comunicación

Semántica

Contexto
lingüístico

Comunicación

Semántica
+2 a.

Contexto
social

¿Por que aprendemos?
Contexto discursivo

Aumenta
-5 a.

Conceptualización
realidade

Adultos

Categorización
Non é forte, pero

Referencia

Estilos

Expresivo

Nomear

Accións

Subordinado

Supraordinados

animal

dalmata

Porque
•
•
•
•
•
•

Nenas
Primoxénitos
Socioeconómico ↑
Falan despacio
Boa articulación
Rápidos aprendendo

• Tipos de xogo
• Tempo dedicación

•
•
•
•

Comunicación

Semántica

1

Uso Xeral

can

Nenos
Non primoxénitos
Clase traballadora
Articulación rápida

grande/pequeno
Primeiras veces
non sistémica

+2 a.

Comunicación

Morfolóxico

Determin.-indetermi.
Masculino-feminino
Sigular-plural
20 m.
Litixio
Descritivo-Narrativo 21 m.

O sistémico
O articulado

Evolución

As variacións

adxetivos

Lonxitude: longo/pequeno
2

Uso específicos

Altura: alto/baixo

+2 a.

Gordura: gordo/delgado

7 a.

Vinió
Andó
Rompido
Poní

Anchura: estreito/ancho
Ata que se da conta das
irregularidades

Sintáctico

1ª Etapa: “Holofrases”
• 1 palabra (“Rico”) ou frases
feitas (“Está rico”)
• “Conxeladas” - “ailladas”
• Non coñecemento sintáctico

Comunicación

1-1,6 a.

Sintáctico

2ª Etapa: “Fala telegráfica”
•
•
•
•
•

Comunicación
1,6-2,2 a.

2 palabras
Oración incompleta
Sensible a concordancia número e xénero. Pero inda non
Case categoría nominal
Ao final pasan a 3 palabras AXENTE-ACCIÓN-OBXECTO
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Comunicación

Sintáctico

2,2-2,6 a.

3ª Etapa

Comunicación

5ª Etapa
• Variedade de subordinadas, p.e.,
tempo e lugar
• Corrección gramatical
• Dominio selección modo
(subxuntivo/indicativos)
• Non pasiva

3,2-4,6 a.

Comunicación

Pragmática

-2 a.

Case non expresa intencións

2 a.

Discurso

Empeza

2,6-3,2 a.

4ª Etapa

• Interrogativa+pronome: “¿Quen
é ese señor?”
• 1as coordinadas e
subordinadas(“A aboa dáme un
caramelo”)
• Dominio coordinación xénero

• 1as Oracións simples
• Xa categoría nominal
• Determinante+nome
• Dominio coordinación número
• Negativas: “Non quero leite”
• Interrogativas: “¿Queres un caramelo?”
• 1as Subxuntivos: “Non marches“

Sintáctico

Comunicación

Sintáctico

4,6-9 a.

6ª Etapa
• Pasiva
• Crea o discurso
• Xéneros discursivos

Comunicación

Pragmática

4 a.

Pregunta/Resposta
Describir
sentimentos

Comunicación

Sintáctico

Estratexias de comunicación

• Aos 4 anos, cun interlocutor de menor idades:
 Falan máis lento
 Poñen máis énfases nas súas palabras
 A entoación é máis aguda e pronunciada

Saúdo – Tema - Despedida

 Fan máis preguntas
Estratexias
empregadas

4 a.

Conversación

Problema se non
é algo que están
a facer

 Son máis repetitivos e redundantes
 A sintaxe é máis simple
• Antes os fracasos de comunicación, din:
 Os de menos de 6 anos soen culpar ao receptor
 Os de 8 culpan ao emisor porque a mensaxe é ambigua

Xemelgos

Linguaxe non verbal

15

16/11/2018

Emocións

“Eu”

Nós
Necesidades

Primarias: comer, seguridade,...
Secundarias: xogo, sentimentos,...

1os signos autocoñecemento

8-9 m.

Máis tempo
Movemento

18 m.
18 m.

Linguaxe
referencia
“Eu”
“Nené”

Competencias
Contento por
superar algo
Ou choro

Identidade dereito

Proba do carmín

Emocións

Autoconcepto

Identidade onde

Emocións

Autoconcepto

“… conxunto organizado e cambiante de percepcións

Simple e global

que se refiren a un mesmo…”

Ao principio, os nenos forman conceptos de si mesmo de
carácter global

• Imaxe que temos de nos mesmo
• Refírese ao conxunto de características ou atributos

3-4 a.

• Empregamos para definirnos como individuos
• Diferenciarnos dos demais”

Arbitrario e cambiante
Os rapaces máis pequenos cambian frecuentemente a súa
autoavaliación, que se fai baseándose en evidencias externas

• Ímolo construíndo ao longo da vida, nun proceso activo

Concreto

• Fan referencia a:

Os pequenos cando se describen a si mesmo, céntranse máis nos
aspectos físicos, externos e visibles

imaxe corporal
identidade social
valores
habilidades
trazos

Absoluto
Ao principio defínense sen incluír ningunha referencia
aos outros, en termos absolutos

Emocióna

Autoestima

Emocións

Apego

“…percepción avaliativa dun mesmo…”
• Visión que cada persoa ten da súa propia valía e competencia,
• Aspecto avaliativo do “eu”
• Relacionado coas metas
• Importancia duns contidos sobre outros, p.e.:
Suspendo
Suspendo…
OHHHH!!

2ª nota

Apego
• Autoestima positiva ou negativa

“Emocional e Social”

• A partir

+8 a.

-8 a.

Idealiza
Sesgo +
Confusión eu real e ideal

Funcións

• É multidimensional (física, académica, social, iguais, …)
Adaptativa

Supervivencia

Seguridade
emocional

16

16/11/2018

Emocións

Apego

Emocións

Apego

Manifestacións
Buscar/manter
proximidade

Préstame atención

“queremos coñecer”

“relación con”

Resistirse a
separación

-6 m.

Sistemas
relacionais

+6 m.

Contradición

Seguridade/explora
ción
“queremos relacións”

“cautela”

Benestar e apoio
emocional

Emocións

Apego

Emocións

Apego

Tipos
-3 m.
Preferencia coidador

Relacións coa propia especie

3-5 m.

Non rexeita outros

+6 m.

Preferencia coidador
Rexeita outros

Autonomía

Situación estraña

Seguro
• Exploración activa (presencia)
• Separación: ansiedade moderada
• Reencontro: contacto/calma

1 a.

Separación

Ansioso-ambivalente
• Exploración mínima
• Separación: alta ansiedade
• Reencontro: imprevisibles

Locomoción
2-3 a.

Separacións curtas

Comprensión sentimentos
Apego = dispoñibilidade

Proximidade verbal

5-6 a.

Separación longa

Ansioso-evitativo
• Exploración mínima
• Separación: baixa ansiedade
• Reencontro: evitación
Ansioso-desorganizado

Confianza/Intimidade

• Actuación confusa, aproxima pero non mira
• Reencontro: aproxima e fuxe

Emocións

Regular a conduta coidadores
1os

d.

Emocións

Regular a conduta coidadores

Emocións

Emocións

Interese
2 a.

“Emocións Sociomorais”

Malestar/asco

B Á S I C A S
E M O C I Ó N S

Delval – Situación estraña

Alegría

2 m.

Cólera/Enfado
Sorpresa

3 m.

Reaccións a nai

-6 m.

Medo

Expresión facial
¿Estado?

Vergoña
•
•
•
•

Corpo encollido
Cabeza baixa
Ollos/mans quietos
Tarefa fácil

Culpa

Orgullo
•
•
•
•
•
•

Elevan ollos
Mirada triunfante
Sonriso
Corpo enchido
Elevan brazos
Tarefa difícil

Tristeza
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Emocións

3 a.

Regular a conduta coidadores

Emocións

Emocións socialízanse: Empatía
Interacción

“Estou…”

Aparición linguaxe: nova
dimensión

“Síntome…”

Emocións axeas
Cólera: outros nenos

Fonte das emocións

Medo: nocturno
Comprensión: Guión

4-5 a.

Contextualización emocións
Anticipación

Xénero

Cognitivo
Emocional
Social

Xénero
É

Fala
mos

Dimorfismos sexual
Maduración antes
Predominan as semeñanzas

Xénero

Identidade
de xénero

Roles
xénero

Xénero

Xénero

Habilidades verbais
2-2 ½ a.
1

3-4 a.
2

Idantidade
• Xa saben de cal
• Etiquetan outros
• Base: aspecto externo e
visible

6-7 a.
3

Estabilidade
• Rasgo estable
• Mesma base
• Poder trocar xénero

Visoespacial
• Movendo figuras
mentalmente
• Visualización

• Antes
• Maior ventaxa

Constancia
• No se modifica

Diferenzas

Habilidades matemáticas
• +7 a.
• Visoespacial
• Resolvendo problemas

Elección xoguetes
Xogos
Comprensión emocións

Agresividade
• Verbal
• Física
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Xénero

Roles de xénero:
1

Xénero

Roles de xénero:
2

Atopamos estereotipos:

Diferezas

xogar ao fútbol, máis agresivos, competitivos,…

“Os rapaces está máis estereotipados cas rapazas”
é máis doado atopar a unha nena xogando ao fútbol que
un rapaz coas monecas

xogar coas monecas, maiores habilidades verbais,…

Os estereotipos dos nenos son máis ríxidos
xogar ás agochadas ou a xogos de mesa, ler, …

“diferenciación” vaise perdendo polo cambio social
Androxinia psicolóxica” = equilibrio

Roles de xénero:

Xénero

3

4

Os estereotipos podemos agrupalos en:
 Instrumentalidade
 Destinados a ter éxito profesional
 Nunha sociedade tecnolóxica e competitiva: eficaz,
seguro…

 Expresividade
 Función social tradicional era a de ser nai
 Ten que ser: expresiva, afectuosa, orientadas as relacións
humanas, alta capacidade humana,…

Roles de xénero:

Xénero

Xénero

Roles de xénero:

Os estudos sociolingüísticos de Lever destapan que nos xogos:

 Espazos exteriores
 Grupos amplos
 Distintas idades
 xogan con maior frecuencia a xogos competitivos

 Prefiren os espazos interiores
 Xogan con máis frecuencia a xogos típicos do
outro sexo

Iguais

5

Os estudos de Maltz e Borker, diferencian os usos lingüísticos:

 Indican a posición de dominio
 Atraen e mantén a audiencia
 Refórzanse cando o interlocutor ten iniciativas

 Crean e mantén relacións de intimidade cos iguais
 Critican aos demais
 Interpretan correctamente as conversacións dos
outros
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Iguais
6 m.

Choro-Choro

Iguais
“Xogo simbólico”: xoguete
representa

Tentar tocar

18 m.

Mirar
Aumenta frecuencia

+18 m.

9 m.
Sorrir

“Xogo sociodramático”
“Xogo cooperativo”

Aumenta intencionalidade
Dependencia adulto
Arredor xoguete
Motivo de conflito
“Xogo paralelo”: non
intencionado

12 m.

Gardan quenda
Máis que amigos son compañeiros de xogo

Papeis complementarios
Implicación
Imitación

Iguais

Experiencias previas
Positivas

-2 a.

Grupos

+2 a.

Grupo pequeño
Parellas
Tanto da xénero

Grupo pequeno
Parellas
Tanto da xénero

1 a.

Criterio

2 a.

Semellantes:
Idade
Sexo
Comportamento

Xogo

Xogo

Xogo

Clasificación

Características

Motivación Intrínseca

1
1

Espontáneo
2

Voluntario

3

2

Placer
Medio > Fin
Xogo é meta
Sen presión

3






Propiedades
Leis
Creatividade
Coñecemento entorno










Descargar enerxía
Regulación sentimentos
Control inhibitorio
Filiación social
Cooperación
Resolver conflitos
Todas as culturas
Nos varóns máis






Simulación
Proxección
Coñecemento social
Creatividade
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Trocos nos xogos

Xogo

Xogos de regras

Xogos de ficción

Dedicar tempo a falar

Xogos “rudos”-desordeados

-5-5a.a.

non existen as regras no xogo
Verdades absolutas
Fixas
Permanentes
Inmutables

5-8 a.

Agresividade

+8 a.
as regras poden modificarse por consenso
cooperación

Traballamos

1

competencia

concepto de regra

Agresividade

Rabietas

Agresividade

4

Enfados

1os a.

“Agresividade instrumental”
Proactiva

Máis emocional

Clases

+1os a.

“Agresividade hostil”
Reactiva

Dano
Físico-verbal

Acadar algo doutro

-3 a.

2
Aparición vinganza
inicia

reactiva

finalidade

instrumental

visibilidade

directa

indirecta

formas

física

verbal

proactiva

6

+3 a.

3

Autoridade

- 2-3 a.

hostil

Tipos

5

Orixe

+ 2-3 a.

Iguais
gestual

social

Agresividade

Condutas agresivas soen ser
inmediatas, non tanto a posteriori

Personaxes humanos
producen máis agresividade
que animados

Negativo porque non teñen ferramentas
cognitivas para interpretar

TV
6
Investigacións

Programación vena os rapaces
máis agresivos e aféctalles máis

Anuncios interrompen a interpretación

Non é tan mala polos contidos
senón pola perda de tempo.
Non interactúa cos irmáns,
amigos, familia…

Prosocialidade
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Prosocialidade

Tipos

Prosocialidade

Hitos

Motivos

Axuda

Altruismo

Compartir
Consolar
Prácticos

Protexer
Empatía

Egoístas

Solidariedade

Compasión
Compaisón
Monecos – Formas - Salsa

Bo samaritano
Efecto espectador

Amizade

Amizade

“… é a miña amiga porque xogamos xuntos
e déixame os seus xoguetes…”

Amizade

Amizade

1

Atención
absoluta
2

6
Traizón da
confianza

5

3
Búscanos
defectos

Desencontro
nosa opinión

Ausencia =
liberdade

Tóxico
4

Problemas:
Psíquico e
físico

Irene S. Levine
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Grupos
-2 a.

Relacións diádicas

-2 a.

Grupos

En función
xénero

Preferencia de
actividades

Xerarquía de
dominio

Dominio físico

Redes filiativas

Sociometría

Grupos

Grupos
“Conxunto humano cuxos elementos se coñecen,
inflúense mutuamente e posúen obxectivos en común”

Os grupos

Temos que consideralo como unha
estrutura que se xuntan por uns intereses
comúns e cunhas características

Persoas que interactúan de forma habitual, non esporádica

Características

a)Formas de comportamento

Comparten

b)Actitudes
c)Sistema de valores

Sentimento de pertenza tan fondo que o reflexa no autoconcepto
O grupo crea as súas propias “normas”, da pautas de comportamento
Xerarquía interna para acadar metas colectivas

Grupos

Grupos

Estatus sociométrico
Propiedades estruturais

1. Tamaño do grupo
2. Posición que ocupa en relación con outros grupos
3. Cohesión interna

vrs.

Si

a) Están formados por máis membros
b) As actividades están máis xerarquizadas
c) Hai maior interese polo liderado
d) O dominio e a figura do líder é máis estable

Non

• Jacob Levi Moreno (1889-1974)
• I Guerra Mundial: refuxiados
• Estratexia de nominación:
 De acordo con un criterio interpersoal (xogar,ocio, traballar,…)
 Nomean un certo número de compañeiros de clase (3 ou 5)
 As preguntas poden ser:
 Positivas: ¿A quen elixirias…?)
 Negativas: ¿Con quen non che gustaría…?
 Puntuacións que se obteñen:
 Preferencia social: número de preferencias positivas menos as
negativas
 Impacto social: número total de nominacións positivas e negativas
recibidas
• Temos que ter en conta outras técnicas: observación, entrevista,…
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Grupos

Grupos

Estatus sociométrico: Tipo Promedio

Estatus sociométrico: Tipo Popular

Votacións :

Votacións:
• Son altos tanto en preferencia como en impacto social
• Teñen moitas valoracións positivas e poucas negativas

• Posición intermedia en preferencia e impacto
• Teñen un número moderado de valoracións positivas e negativas

Características:
• Son descritos como:
a. Persoas cálidas
b. Cooperativas
c. Prosociais
d. Non son disruptoras ou agresivas
e. Eficaces resolvendo conflitos
f. Comunícanse cos iguais de forma sensible e madura
g. Para entrar nun grupo novo a estratexia que empregan é de lentitude
h. Miran como funciona o grupo e logo actúan
i. Dentro do grupo:son activos,levan a iniciativa, fan comentarios relevantes

Características:
• As descricións son “normais”

Grupos

Grupos

Estatus sociométrico: Tipo Rexeitado (rechazado)

Estatus sociométrico: Tipo Ignorados

Votacións :
• Teñen unha posición baixa en preferencia e un alto impacto social
• Teñen poucas valoracións positivas e moitas valoracións negativas

Votacións :
• Posición intermedia en preferencia e baixos en impacto
• Teñen poucas valoracións positivas e negativas

Características:
• Son descritos como:
a. Manifestas condutas que son temidas e evitadas

Características:
• Son descritos como:
a. Menos sociables, agresivos e disruptores que os promedio

b. A agresión non provocada é o predictor. A xustificada pode ser valorada
c. Pretenden dominar e controlar aos outros ou os recursos
d. Son fachendosos

b. Interactúan menos
c. Non son locuaces
d. Fan menos intentos para entrar nun xogo ou grupo

e. Non son cooperativos e critican o traballo do grupo
f. Non son quen de solucionar os problemas
g. Verbalizan comentarios descalificadores

e. Están arredor sen facer nada para entrar, timidez
f. Con frecuencia xogan sos
g. De persistir neste estatus son vistos como “raros”
h. Poden: evitar aos iguais, ter unha baixa autoestima, non aturar as bromas

Grupos

Grupos

Estatus sociométrico: Tipo Controvertido

Outras variables do estatus sociométrico

Votacións :
• Posición intermedia en preferencia e alto en impacto
• Teñen moitas valoracións positivas e negativas
• É a menos frecuente, menos estudada e inestable

Aparencia física:
• As cualificacións positivas son para os rapaces máis “atractivos”
• O estereotipo “lo bello es bueno” funciona en Primaria
• Os rapaces “gordiños” están suxeitos a burlas e bromas pesadas

Características:
• Son descritos como:
a. Manifestas tanto condutas positivas como negativas
b. Como os rexeitados son activos e disruptores
c. Pero tamén fan actos positivos e prosociais
d. Son dificilmente ignorados

Rendemento académico:
• É un valor que se incrementa coa idade
• O estatus aumenta cos comentarios do profesor
Estereotipos:
• Xitano, “moro”, “ten SIDA”
• Funcionan sen que o rapaz faga nada
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Coñecemento social

1
Relacións de iguais
2

Relacións de amizade

3
Relacións de autoridade

4

Sistemas sociais

a

3 a.

Proximidade física

4 a.

Axuda, préstamo, diversión

3-4 a.

Autoridade por: Poder e Coñecemento

4-5 a.

Poder limitado

Estratificación social

¿Rico-Pobre?

Coñecemento social
-10 a.

“…¿Que é para vós?…”

 cousa de nacemento
 sorte
 horas de traballo

Coñecemento social

4

Sistemas sociais

b

Nocións económicas
“…é a diferenza, a favor do vendedor,
entre o prezo de compra e o de venta…”

¿Ganancia?

merca a mercancía noutra tenda e
véndea ao mesmo prezo ou menos

-10 a.

¿?

1) Non é capaz de desglosar: prezo= prezo de compra + ganancia
2) Moralmente non se debe cobrar máis do que custa (roubar)

Moral, Normas e Valores

Moral

Conceptos sociais

Moral

Conceptos sociais

Regras:
 “Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad” (RAE)

Nocións:
 “Coñecemento, opinión ou crenza que se ten sobre algo” (RAG)

 Son presentadas aos nenos dende moi novos
 Preséntase de forma moi directa e totalmente construída

 Explícanse de forma parcial e fragmentada, el reconstrúe (p.e.,
funcionamento da política)
 É un proceso lento

Valores:
 “Entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía, sin arredrarse por
amenazas, peligros ni vejámenes” (RAE)

Moral:
 “Que se refire ás regras de conduta e ós costumes que se consideran bos e que
son admitidos e practicados por unha sociedade” (RAG)

 Non se transmiten sempre de forma directa
 Non están totalmente construídos, p.e., ser alto e delgado

 Referido a condutas que poden causar dano físico ou psicolóxico
 Ou relacionado co comportamento xusto

Costumes:
 “Práctica regular de certa cousa, levada a cabo por unha persoa ou unha
colectividade” (RAG)

Convencionalismos:
 “Todo aquilo que se realiza segundo a tradición, o uso, o costume” (RAG)

 Explícanse de forma parcial e fragmentada, el reconstrúe

 Referido a normas ou regulacións sociais que facilitan a convivencia
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Moral

Moral

Moral

Moral

Heterónoma

Autónoma

- 7 anos (Esta. Preoper.)

+ 7 anos (Esta. Oper. Concre.)

Obediencia

Cooperación

Submisión

Acordo mutuo

Respecto unilateral

Regras consensuadas

Dominio dos adultos
Depende das consecuencias

Depende das intencións

Preconvencional

Convencional

- 10 anos

+ 10 anos

Obedecemos as normas:

Obedecemos as normas:

Porque as dita a autoridade

Para manter harmonía

Por medo ao castigo

Para o bo funcionamento social

Aspectos externo

Aspectos internos

¿Pódese romper as regras dos xogos?
¿Romper 6 vasos ou 1?

Moral

reparto de bens

Xustiza distribuída

Moral

Moral: Dilema do tranvía

-6 a.

Philippa Foot
Judith Jarvis Thomson

é unha obriga

razoamentos interesados

6-7 a.
baséanse en principios de estrita igualdade
Dilema

8-9 a.
rompen co igualitarismo e buscan razoar
1) “Mérito”: dar máis ás persoas que se esforzan
2) “Benevolencia”: en función das necesidades
+10 a.
coordina diferentes criterios
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