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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10995 - Tècniques de Benestar en la Primera Infància
Crèdits 0.48 presencials (12 hores) 2.52 no presencials (63 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María Femenías Andreu
maria.femenias@uib.es

18:00h 19:00h Dimecres 11/02/2013 08/06/2013 B-003

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies
d'Intervenció

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura "Tècniques de Benestar en la Primera Infància" s'enmarca dins el quart mòdul del Màster que
té per títol: La intervenció din l'àmbit de la salut i el benestar.

Els infants tenen el dret a ser protegits i a què es vetlli pel seu benestar mental i emocional. Nombrosos
investigacions confirmen la importància de l'afecte i del tacte per a la creació d'un vincle afectiu que afavorirà
el desenvolupament emocional, físic i psíquic de l'infant.

En aquesta assignatura es pretèn parlar especialment del massatge infantil com una eina afavoridora del
benestar emocional de l'infant, benestar que pot repercutir indubtablement, en la resta d'esferes del seu
desenvolupament.

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits essencials.

Competències
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L'assignatura "Tècniques de Benestar en la Primera Infància" té com a principals objectius: a) sensibilitzar
i donar informació sobre la importància del sentit del tacte en el benestar emocional de l'infant i b) introduir
el massatge infantil com una eina de relació i comunicació entre l'infant i les figures d'afecció, sigui dins la
relació paterno-filial com dins l'àmbit escolar.

Específiques
1. Desenvolupament de la capacitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica i desenvolupament professional

promovent projectes innovadors..

Genèriques
1. Desenvolupament d'habilitats en les relacions interpersonals i comunicació efectiva..

Continguts

Els principals temes que es desenvoluparan en aquesta assignatura són els següents:

• Tacte i pell. Desenvolupament del sistema nerviós en l’infant i la seva relació amb el sentit del tacte. L’etapa
global-emocional en l’infant.

• Diferents objectius en el massatge infantil segons les cultures.

• Beneficis del massatge infantil.

• La importància dels vincles afectius.

• Temperaments i massatge.

• El massatge com a treball profund d’actituds en l’adult i en l’infant.

• Adaptació del massatge a les diferents edats dels infants.

• El massatge i les necessitats especials d’alguns infants.

• Tècnica i context del massatge infantil.

• Altres formes de massatge (massatge indirecte i massatge creatiu).

• La introducció del massatge a l’escola infantil.

Continguts temàtics
Tema 1.. Tacte i pell

Aquest primer tema posa les bases de la importància del sentit del tacte atenent a l'etapa global
emocional de l'infant en la primera infància i exposa el desenvolupament del sistema nerviós
de l'infant i la seva relació amb el sentit del tacte.

Tema 2.. Diferents objectius del massatge infantil segons les cultures
Aquest tema repassa diferents cultures i la utilització del massatge.

Història del massatge infantil a Occident.

Tema 3.. Beneficis del massatge infantil
S'exposen els beneficis del massatge infantil a nivell fisiològic, de plaer sensorial, en relació
als vincles afectius i també els beneficis concrets del massatge infantil aplicat a l'escola.

Tema 4.. La importància dels vincles afectius.
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Lligat amb l'apartat anterior, analitzarem amb detall la relació del massatge infantil amb els
vincles afectius.

Tema 5.. Tècnica i context del massatge infantil
Es tractaria de la part pràctica d'aquesta assignatura on s'ensenyarà la tècnica del massatge
infantil i altres formes de massatge, així com la seva aplicació i adaptació als diferents grups
d'edat.

Tema 6.. El massatge i les necessitats especials d'alguns infants
Abordarem el tema del massatge adaptat a infants amb diferentes tipus de discapacitats o
necessitats especials.

Tema 7.. La introducció del massatge infantil i altres tècniques de benestar a l'escola
Dins aquest tema abordarem la introducció del massatge dins l'escola infantil, a través de
diferentes propostes didàctiques per grups d'edat.

Metodologia docent

Dins aquests apartat es descriuen la metodologia i les activitats a desenvolupar, tant de forma presencial com
a no presencial, que ajuden a adquirir les competències d'aquesta assignatura.

De totes formes, cal dir que bona part de la metodologia docent es basarà en els següents aspectes:

- Exposicions verbals i col•loquis.

- Pràctica del massatge infantil entre els propis participants per tal d’elaborar vivències a partir del donar i
rebre, tenint en compte la pluralitat i les individualitats.

- Altres propostes pràctiques per vivenciar sensacions i reaccions.

- Visualització d’imatges.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició del
contingut

Grup gran (G) Comptant sempre amb la participació activa de l'alumnat, es tractaran
els diferents continguts de l'assignatura. La metodologia emprada serà,
bàsicament, exposició teòrico-pràctica dels diferentes temes, amb el suport
audiovisual necessari per a la seva comprensió, així com material divers
per tal de treballar l'anàlisi, reflexió i debat.

Classes pràctiques Sessions pràctiques Grup gran (G) La metodologia emprada serà basicament la pràctica del massatge infantil
entre els propis participants per tal d'elaborar vivències i aprendre la tècnica
del massatge infantil.

Altres propostes pràctiques per vivenciar reaccions i sensacions i
traslladar-lo a la realitat de l'infant i al seu benestar.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Anàlisi i reflexió sobre els
continguts

L'alumne, de forma autònoma, analitzarà i aprofundirà sobre els continguts de
l'assignatura per a adquirir les competències establertes.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Projecte d'aplicació
pràctica d'una activitat
lligada amb el massatge
infantil dins l'àmbit de la
primera infància

Els alumnes podran triar si volen realitzar el projecte de forma individual o en grup
(màxim 4 persones).

Es tractarà de dur a terme i presentar als companys una aplicació pràctica del massatge
infantil o d'alguna altra tècnica de benestar per a la primera infància.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 12 0.48 16
Classes teòriques Exposició del contingut 6 0.24 8
Classes pràctiques Sessions pràctiques 6 0.24 8

Activitats de treball no presencial 63 2.52 84
Estudi i treball autònom individual Anàlisi i reflexió sobre els continguts 15 0.6 20
Estudi i treball autònom individual o en grup Projecte d'aplicació pràctica d'una

activitat lligada amb el massatge
infantil dins l'àmbit de la primera
infància

48 1.92 64

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Exposició del contingut

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Comptant sempre amb la participació activa de l'alumnat, es tractaran els diferents continguts de

l'assignatura. La metodologia emprada serà, bàsicament, exposició teòrico-pràctica dels diferentes temes,
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amb el suport audiovisual necessari per a la seva comprensió, així com material divers per tal de treballar
l'anàlisi, reflexió i debat.

Criteris d'avaluació Participació i interès envers l'assignatura i els diferents continguts exposats.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Sessions pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció La metodologia emprada serà basicament la pràctica del massatge infantil entre els propis participants per

tal d'elaborar vivències i aprendre la tècnica del massatge infantil. Altres propostes pràctiques per vivenciar
reaccions i sensacions i traslladar-lo a la realitat de l'infant i al seu benestar.

Criteris d'avaluació Participació a les activitats plantejades.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Projecte d'aplicació pràctica d'una activitat lligada amb el massatge infantil dins l'àmbit de la
primera infància

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Els alumnes podran triar si volen realitzar el projecte de forma individual o en grup (màxim 4 persones). Es

tractarà de dur a terme i presentar als companys una aplicació pràctica del massatge infantil o d'alguna altra
tècnica de benestar per a la primera infància.

Criteris d'avaluació Claretat i coherència tant al contingut del treball com a l'exposició d'aquest.

Relació de la teoria amb la pràctica.

Originalitat de les activitats proposades.

Percentatge de la qualificació final: 85% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació es detallen es recursos bibliogràfics orientatius que poden ser d'utilitat a l'alumne per a
completar i ampliar els continguts treballats a l'assignatura.

Bibliografia bàsica

- Bowlby, J. (1999) Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
- Brazelton, T.B. (1989) El saber del bebé. Barcelona: Paidós.
- Brazelton, T.B. y Cramer, E.G. (1993) La relación más temprana. Padres, bebés y el drama del apego inicial.
Barcelona: Paidós.
- Brazelton, T.B. y Greenspan, S.I. (2005) Las necesidades básicas de la infancia. Lo que cada niño o niña
precisa para vivir crecer y aprender. Barcelona: Graó.
- Klein, M. (2001) Masaje para bebés y niños. Barcelona: Ontro.
- Schneider, V. (2000) Masaje infantil. Guía práctica para el padre y la madre. Barcelona: Ed. Médici.
- Simón, M. et al. (2003) Masaje para bebés. Una guía paso a paso para lograr su bienestar. Barcelona:
Parenting.
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Bibliografia complementària

- Bisquerra Alzina, R. (2000) Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
- Bowlby, J. (1999) Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
- Brazelton, T.B. (1989) El saber del bebé. Barcelona: Paidós.
- Brazelton, T.B. y Cramer, E.G. (1993) La relación más temprana. Padres, bebés y el drama del apego inicial.
Barcelona: Paidós.
- Brazelton, T.B. y Greenspan, S.I. (2005) Las necesidades básicas de la infancia. Lo que cada niño o niña
precisa para vivir crecer y aprender. Barcelona: Graó.
- Corkille Briggs, D. (2004) El niño feliz, su clave psicológica. Edit. Gedisa.
- Bowlby, J. (1989). Una base segura: aplicaciones clínicas de la teoría del apego. Barcelona: Editorial Paidós.
- Davis, Phyllis K. (1993) El poder del tacto. Barcelona. Paidós.
- Klein, M. (2001) Masaje para bebés y niños. Barcelona: Ontro.
- Mause de, Ll. (1974) Historia de la Infancia. Madrid: Alianza Universal.
- Schneider, V. (2000) Masaje infantil. Guía práctica para el padre y la madre. Barcelona: Ed. Médici.
- Sears, W. y Sears, M. (1992) El niño desde el nacimiento hasta los tres años. Barcelona: Editorial Urano.
- Simón, M. et al. (2003) Masaje para bebés. Una guía paso a paso para lograr su bienestar. Barcelona:
Parenting.
- Thió de Pol, C. (2003) Entre pares i fills. Barcelona: Barcanova

Altres recursos

Material que han de dur els alumnes a les sessions d'aquesta assignatura:
- Roba còmoda, una tovallola, esterilla, manteta lleugera.
- Per als moments de massatge: bikini, calçons curts o banyador.
- Una pepa blana i flexible d'uns 50 cm.


