Poc equilibri
Pobre coordinació
Problemes de lateralitat i moviments creuats
Problemes posturals i/o postures dolentes a l’hora d’escriure
Enuresis i dificultats per a controlar esfínters
Problemes d’atenció i concentració
Dificultats per apendre a fer tombarelles, saltar a la pota coixa...
Mareig per moviment
Problemes de comportament, introversoó, timidesa o agressivitat
Paraules entrellades, llengua pobre i tardiu
Hipersensibilitat a la llum, al tacte, als estímuls visuals o cinestèssics
Mala escritura
Hiperactivitat
Distracció fàcil
Impulsivitat
Problemes d’organització

Q uè s ón e ls re fle xe s primitius ?
En un principi, el nadó viu en un medi aquós dintre de l’úter matern on es desenvolupa. Més tard, ha de
començar a viure per sí mateix i per a sobreviure arriba dotat d’uns moviments automàtics, dirigits des
del tronc encefàlic, que són els reflexes primit ius.
Aquests moviments automàtics permeten al nadó ajudar -lo a baixar pel canal del part, o succionar per
exemple.
No obstant, aquests reflexes haurien de tenir una vida limitada i donar pas als reflexes posturals
controlats des de parts superiors del ce rvell. Si aquests reflexes permaneixen actius haurà una debilitat o
immaduresa cerebral que afectaran no tan sols a les seves habilitats motores grosseres o fines sinó
també a la percepció sensorial i cognitiva.
La integració d’un reflex suposa l’adquisi ció d’una nova habilitat. A vegades, el que succeeix, és que no
aconseguim que certs processos es facin d’una forma automàtica i es facin mitjançant un esforç continu i
conscient, que comporta un esgotament prematur.
Detectar si un reflex no està integrat ens pot donar pistes sobre la causa del problema de l’infant. Si hi
han diversos reflexes, possiblement estarem davant un retard en el desenvolupament neurològic i el que
podem fer és crear un programa d’exercicis personalitzat per aconseguir integrar aq uests reflexes no
inhibits.
Una segona oportunitat!
Els nadons humans fan una sèrie de moviments estereotipats durant el seu primer any de vida que els
permet el seu desenvolupament. L’Institut de Neurologia d’Estats Units i de Suècia mantenen que els
patrons de moviment específic executats durant els primers mesos de vida contenen en sí mateix un
efecte inhibidor natural dels reflexes primitius. Si aquestos moviments no s’han fet, o no s’han fet prou,
els reflexes romandran actius.
Però podem donar una segona oportunitat al cervell mitjançant la pràctica d’un programa d’exercicis
personalitzats. Quan integrem els reflexes podem observar resultats a nivell motor, acadèmic,
coordinació mà-ull e inclús emocional.
Símptomes que poden donar els reflexes quan no estan integrats:
Dislèxia i dificultats d’aprenentatge
Pobre coordinació mà - ull

