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Aquest màster pretén proporcionar una formació específica i 
professionalitzadora en educació física i psicomotricitat, amb l’objectiu 
que els mestres siguin capaços de liderar els processos educatius a 
partir de l’activitat motriu a les escoles d’educació infantil i primària.

Es pretén donar resposta a la necessitat educativa i a la demanda 
formativa existent respecte al coneixement de l’infant i els seus 
moments evolutius, així com al seu desenvolupament holístic, tot 
oferint pautes i estratègies d’intervenció en el terreny educatiu, 
preventiu i d’atenció a la diversitat.

S’aprofundeix en un paradigma d’educació física proper a la 
perspectiva competencial, actual i coherent amb els reptes que la 
societat demana, tot aprofundint en metodologies i tendències 
innovadores i transformadores. 

S’incideix en la psicomotricitat des d’una perspectiva creativa i 
transformadora. Una pràctica que considera la persona en la seva 
globalitat i en la seva diferència i que, a partir de la motricitat, 
desenvolupa les diferents dimensions de l’individu amb una actitud 
de respecte envers la identitat pròpia i cultural de cadascú.
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Coordinadors
Dr. Joaquin Serrabona Mas | joaquimsm@blanquerna.edu
Prof. Txema Córdoba Jiménez | josemariacj@blanquerna.edu

Organització
Crèdits: 60 ECTS
Calendari: octubre a juny
Durada: 1 any a temps complet (60 ECTS) 
i 2 anys a temps parcial (30 ECTS)
Horaris: matins de dilluns a dimecres, de 8.00h 
a 12.00h i un dissabte al matí mensual
Modalitat: presencial

Destinataris
•  Graduats i diplomats en Educació Primària
•  Graduats i diplomats en Educació Infantil 
•  Llicenciats i graduats en Ciències de l’Activitat Física 
 i de l’Esport 
• Llicenciats en Educació Física
•  Titulats universitaris amb inquietud per a l’àmbit d’estudi, 

procedents d’àrees com l’educació social, la pedagogia, la 
 psicologia, etc.

Competències que s’assoliran:
• Dissenyar, implementar i avaluar propostes educatives 

innovadores des de l’àmbit de l’educació física i de la 
psicomotricitat que donin resposta a les necessitats 
educatives i socials actuals.

•  Seleccionar, dissenyar i graduar activitats coherents i rigoroses, 
tot ajustant els mètodes, les tècniques i les estratègies 
depenent del context i les característiques cognitives, 
motrius, socials i emocionals dels destinataris.

•  Construir propostes innovadores de manera crítica utilitzant 
el currículum oficial d’educació infantil i primària, i aplicant 
els fonaments científics de la intervenció educativa des de 
l’àmbit de l’activitat motriu. 

•  Analitzar i avaluar el desenvolupament integral dels nens i les 
nenes de 0 a 12 anys, des de la perspectiva de l’educació 
física i la psicomotricitat.

•  Dissenyar, liderar i gestionar projectes educatius globals que 
afavoreixin la conscienciació de la importància de l’activitat 
física per a una vida digna i saludable, tant des de l’àmbit 
educatiu formal com des del no formal.

Sortides professionals:
•  Mestre/a especialista d’educació física als centres escolars 

(en el cas d’estar en possessió del títol de Mestre o graduat 
 en Educació Primària)
•  Especialista en psicomotricitat als centres escolars
•  Coordinació o cap de departament d’educació física 
 i psicomotricitat als centres escolars
•  Coordinació d’activitats extraescolars als centres escolars
•  Especialista en psicomotricitat en activitats preventives 
 i educatives en l’àmbit psicosocial
•  Investigador en l’àmbit de les ciències de l’educació 
 i l’activitat física
•  Realització de tesi doctoral i posterior carrera acadèmica i 

professional universitària
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MÒDUL I: DESENVOLUPAMENT 
PSICOMOTOR I APRENENTATGE 
(1R SEMESTRE)
Bloc 1. Anàlisi, investigació i intervenció de 
la motricitat com a eix del desenvolupament 
integral del nen/a 
de 0 a 12 anys (3 ECTS)
Bloc 2. Aplicació dels criteris de l’aprenentatge 
motor  a la programació (3 ECTS)

MÒDUL II: SALUT I BENESTAR  
(1R SEMESTRE) 
Bloc 1. Activitat física i salut (3 ECTS) 
Bloc 2. Formació del rol professional a través 
del treball corporal (3 ECTS) 

MÒDUL III: APLICACIÓ DE RECURSOS 
PER LA INTERVENCIÓ MOTRIU I LA SEVA 
REPRESENTACIÓ (1R SEMESTRE)
Bloc 1. El joc i les seves  manifestacions: 
progressió i adequació de 0 a 12 anys 
(3 ECTS) 
Bloc 2. L’expressió i la comunicació corporal: 
tècniques i estratègies de treball de 0 a 12 
anys (3 ECTS) 
Bloc 3. Les activitats en el medi natural 
(3 ECTS) 

MÒDUL IV: ENSENYAMENT COMPRENSIU 
DE L’ESPORT (2N SEMESTRE) 
Bloc 1. Jocs esportius o modificats (4 ECTS)
Bloc 2. Metodologia i avaluació en
l’ensenyament comprensiu de l’esport (4 ECTS)
Bloc 3. Intervenció motriu amb nens amb 
necessitats educatives especials (4 ECTS) 

MÒDUL V. PSICOMOTRICITAT DE 0 A 6 
ANYS (2N SEMESTRE)
Bloc 1. Profundització i aplicació de la 
intervenció psicomotriu (4 ECTS)
Bloc 2. Intervenció psicomotriu 
preventiva/educativa 0 a 3 anys (4 ECTS)
Bloc 3. Intervenció psicomotriu en 
educació infantil 0 a 3 anys (4 ECTS)

MÒDUL VI. PRACTICUM 
Pràctiques en un centre educatiu (9 ECTS)

MÒDUL VII. TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
(6 ECTS) 
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DIRECCIÓ I PROFESSORAT
Dr. Sixte Abadia (FPCEE Blanquerna)
Dr. Josep Cabedo (FPCEE Blanquerna)
Dra. Cori Camps (Universitat Rovira i Virgili)
Prof. Txema Córdoba (FPCEE Blanquerna)
Dra. Sara Figueras (FPCEE Blanquerna)
Prof. Carmina Folch (FPCEE Blanquerna)
Prof. Marc Franco (FPCEE Blanquerna)
Dra. Lola Garcia (Universitat Rovira i Vigili)
Prof. Daniel Klamburg (FPCEE Blanquerna)
Dr. Víctor Manuel López Pastor (Universidad de Valladolid)
Dr. Miguel Llorca (Universidad de La Laguna)
Dra. Lourdes Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dr. Javier Olivera Beltrán (INEFC de Barcelona)
Prof. Carlos Pérez (cofundador i codirector de Regenera)
Dra. Susana Pérez  (FPCEE Blanquerna)
Prof. Olga Piazuelo (Sotsdirectora del Centre l’Alba)
Prof. Francesc Porta (Director del CEIP Carlit)
Prof. Dolors Ribalta (FPCEE Blanquerna)
Dr. Joaquin Serrabona (FPCEE Blanquerna)
Dr. Carlos Velázquez Callado (Universidad de Valladolid)
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Preinscripció
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als títols propis 
de la Facultat. Per a la preinscripció, s’han de dur obligatòria-
ment els documents següents:
• Curriculum vitae
• Fotocòpia del DNI o passaport
• Fotocòpia del títol o del resguard del títol dels estudis 
 universitaris cursats
• 1 fotografia de mida carnet
• 90 euros en concepte de sol·licitud de plaça (que es 
 descomptaran de l’import de la matrícula)

En el moment de lliurar aquesta documentació es proposarà 
dia i hora per a una entrevista amb el coordinador del curs. 
L’objectiu d’aquesta trobada és, per al coordinador, valorar de 
manera ajustada l’adequació del perfil del sol·licitant i orien-
tar-lo en cas que sigui necessari. Per al sol·licitant, aquesta 
entrevista facilita la resolució de dubtes i l’expressió d’expecta-
tives sobre el curs.

Dates i horari 
Del 3 de febrer al 14 de setembre de 2015 (excepte període 
de vacances), als matins, de 8.00h a 14.00h, i, a les tardes, 
de 15.30h a 21.30h

Lloc
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL
C. Císter, 34 – 08022 Barcelona
A/e: sioefpcee@blanquerna.edu

Admissió
Les llistes d’admissions es faran públiques el dimecres 16 
de setembre de 2015 a partir de les 12.00h, a la pàgina web 
www.blanquena.edu, amb el codi CIB adjudicat en el moment 
de la preinscripció.

Matriculació
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al curs. 
El pagament de la matrícula representa l’obtenció definitiva 
de la plaça de l’estudiant. La matrícula es formalitzarà entre 
els dies 21 al 23 de setembre de 2015 a la Secretaria Acadèmi-
ca de la Facultat, en la data i l’horari que s’indicarà a la pàgina 
web d’admissions.

Anul·lació dels cursos
La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no 
arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.
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