
La lateralitat  

Si dibuixessim una línia al mig del nostre cos, aquest seria l’eix que ens divideix en dos 

parts, més o menys simètriques. Però no som simètrics i no ens movem amb les dues 

parts igual. Tenim una espatlla més amunt, un peu més gran, escrivim amb una mà, un 

ull mira millor, mengem amb una mà, acostumem a colpejar una pilota amb un peu... 

Tenim una tendència a utilitzar preferiblement un costat del nostre cos, aquesta és la 

nostra lateralitat. Quan fem exercicis de lateralitat, practiquem els dos costats i els fem 

col·laborar.  Treballem la capacitat de creuar la línia central del nostre cos.  

El desenvolupament de les habilitats laterals és essencial per al creixement autònom 

d’un infant.  Els moviments de lateralitat ajuden a integrar la visió binocular, l’oïda 

binocular i els dos hemisferis del cervell. Tots hem vist com un nen petit va aprenent a 

coordinar els moviments, i cada pas que fa és un pas en el desenvolupament del seu 

cervell. Pels nens més grans, el treball de la lateralitat ajuda a llegir i escriure millor. I 

no deixem mai d’aprendre. Als adults també ens va bé, ens dona eines per gestionar 

amb més facilitat l’estrès que ve de dintre i de fora.  

La kinesiología educativa, o gimnàstica del cervell, és un recurs educatiu per aprendre 

(i viure) sense estrès. Etimològicament, kinesiologia conté l’arrel  kine, moviment, i el 

sufix logia, coneixement. La kinesiologia és doncs la ciència del moviment. Estudia el 

moviment a partir de l'òrgan que dirigeix el moviment i tot el nostre conducte: el 

cervell. La kinesiologia educativa posa aquesta ciència al servei de l’ensenyament.  

Proposa uns exercicis motrius fàcils i senzills per incorporar en la dinàmica escolar. 
L’objectiu principal d’aquests és que el cervell estigui més integrat, que tingui 

connectades les diferents zones: l’ hemisferis dret i esquerra, la part posterior i 

anterior o frontal del cervell. Aquesta connexió fa que el cervell funciona de manera 

més integrada i afavoreix l’aprenentatge emocional, cognitiu i motriu. Quan fem 

exercicis de lateralitat a l’aula podem observar a quins alumnes els hi costa creuar l’eix 

central del cos. Amb ells s’ha de treballar molt el creuament. Si persisteix la dificultat, 

s’ha de mirar si tenen la lateralitat creuada. La lateralitat creuada pot provocar 

problemes d’aprenentatge i disminuir les capacitats tant per la lectura com per 

l’escriptura. 

Aconseguir que el funcionament del cervell sigui integrat és combatre l'estrès. En el 

moment en què es percep una situació de perill o d’amenaça (estrès), el cervell 

segrega  diferents hormones (adrenalina, cortisol, noradrenalina,...) que permeten 

accions per combatre l’enemic, però disminueixen la capacitat d’aprendre i 

memoritzar. Es disparen circuits de supervivència situats en una àrea determinada del 

cervell (posterior-inferior, majoritàriament esquerra).  Aquesta part és la que pren el 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lateralitat_creuada


timó, mentre que les altres queden anul·lades. La kinesologia pot prevenir o reduïr 

l’estrès activant precisament aquestes zones.  

els dos hemisferis  

El cervell es divideix en dues parts: l’hemisferi dret i l’hemisferi esquerra, que estan 

units per un pont de fibres nervioses, el cos callós.  Depenent quina sigui la nostra 

activitat cerebral, un dels dos hemisferis predomina. 

L’hemisferi esquerra del cervell predomina quan la nostra activitat és intel.lectual i 

racional. Les informacions que li arriben són tractades de forma analítica.  Aquest 

hemisferi s’activa quan pensem com un científic: qüestionem, deduïm, expliquem, 

comparem i verifiquem per aclarir les coses.  L’hemisferi dret controla la funció motora 

del costat dret del cos. Si tanques l’ull esquerra, estàs mirant amb l’ull dret que va 

connectat directament al hemisferi esquerra.  

L’hemisferi dret és el responsable de les emocions i la intuïció. Les informacions que li 

arriben són tractades de forma simultània i conjuntament. Aquí es produeix la 

imaginació i el sentit artístic. La percepció del temps és il.limitada. Controla les 

funcions motores de la part esquerra del nostre cos. 

A causa de la lateralitat, tenim un hemisferi predominant. Els dretans, sempre pugem 

l’escala començant amb el peu dret. És un bon exercici pel cervell sortir d’aquests 

hàbits i pujar amb el peu esquerre, o rentar-te les dents amb la mà esquerra. Ho 

proveu i ens comentem l’experiència? 

 

el cervell anterior i posterior 

Els hemisferis estan subdividits en un cervell anterior i un cervell posterior. Com 

explica Anna Ardèvol en el seu treball sobre la kinesiologia educativa, una línia 

divisòria passa quasi verticalment a l’altura del conducte auditiu. El cervell posterior es 

pot considerar el cervell animal... Manté el control de totes les funcions de 

supervivència, és la part del cervell que agafa la direcció de les funcions cerebrals en 

moments d’estrès... La part anterior del cervell pot ser considerada com el cervell 

humà... Només pot funcionar amb eficàcia quan els dos hemisferis treballen d’una 

forma integrada. Quan és així, la part anterior del cervell en té el comandament i això 

fa una activitat lliure d’estrès, creativa i racional. Quan el cervell no està integrat i el 

control passa a la part posterior del cervell dominant, sorgeix l’estrès emocional, la 

incapacitat de coordinar eficaçment el llenguatge o les activitats musculars.  

 

 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1101m.pdf


 

 

la importància de beure aigua 

Una condició indispensable per a una transmissió neuronal òptima de la informació és 

hidratar el cervell, bevent aigua. A l’escola en som conscients i a educació infantil 

tenim els gots sempre a mà i insistim molt en beure aigua regularment. Però a 

primària, a vegades, es perd aquest hàbit, tant important per la salut del nostre cos i 

cervell. Et proposem beure un got d’aigua i observar si ajuda a renovar la teva 

concentració. 

 

 

exercicis  

1. Marxa creuada (video marxa creuada). 
Aixequem un genoll i el toquem amb la mà contrària. Canviem de costat. 

Utilitat: 

L’exercici possibilita el creuament de la línia mitjana, millora la coordinació 

esquerra/dreta, la respiració, l’oïda i la visió binocular, així com la percepció i la 

coordinació espacial.  

A l’escola:  

És útil per a qualsevol activitat que requereixi la coordinació d’ambdòs 

hemisferis: audició, lectura, comprensió lectora, escriptura i ortografia.  

 

 

2. lateralitat  (vídeo eix central). 
Comencem fent una obertura  de braç i cama oposada. Tot seguit fem una 

improvisació basada en la lateralitat del nostre cos. Buscem moviments al 

voltant del nostre eix central, en simetria i en asimetria, movem un genoll i 

estirem el braç oposat, aixequem una espatlla i baixe l’altra, …. Podries 

imaginar que tens un mirall al mig del cos per crear els moviments. 

Utilitat: 

Desbloqueja tensions. Ajuda a agafar consciència de la lateralitat del cos. 

Estimula la creativitat. 

             A l’escola:  

És una bona preparació per treballs de motricitat i creació.  

 

3. ganxo de cook (vídeo ganxo de cook) 
Es creuen cames i braços del mateix costat, s’agafen les mans i es giren cap a 

dintre quedant recolzades damunt del pit. Estem una estona en aquesta 

https://youtu.be/uMQr1URpbrE
https://youtu.be/LQu_0TKwXqw
https://youtu.be/yhyg0aDtxdk


postura, profunditzem la respiració. Canviem de costat. Es pot fer també 

drets/es o asseguts/des.  

 

 

 

Utilitat Connecta tots els circuits energètics del cos. Afavoreix l’autoestima. 

Millora la coordinació i l’equilibri.  

             A l’escola La parla i l’audició, abans de proves i exàmens. 

 

 

 

 


