Màster Internacional en
Educació i Teràpia
Psicomotriu

Per superar el procés de selecció és necessari presentar la documentació següent:
●
●
●
●

Carta de motivació
Currículum vitae
Còpia del títol universitari
Expedient acadèmic

Fitxa Tècnica
Cal destacar:
Aquest curs es pot acollir al programa de beques FURV.
Més informació
Codi:
MIETEPEP-M3-2016-7
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia,
Infermeria, Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Podran accedir-hi
també persones que hagin cursat postgraus anteriors (especialista universitari i diploma
d'especialització) en psicomotricitat, prèvia convalidació dels crèdits corresponents i, si cal,
cursant crèdits complementaris, segons la formació prèvia. Els estudiants que cursin el darrer
curs de llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la finalització del màster, poden
cursar el màster, prèvia entrevista amb les directores del curs.
Objectius:
Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que
habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i
terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle
vital.
Itinerari formatiu:
Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic
Cursos de Formació Contínua:
Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat
Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat
Sortides professionals:

●
●
●
●
●
●

Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...
Centres d’Estimulació Primerenca
Col·legis d’Educació Especial
Centres Cívics
Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària
Serveis socials

Dates:
del 30/09/2016 al 27/09/2018
Horari:
Divendres de 18 a 21 h. 5 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos, tallers
tècniques corporals, 9 a 14 h. 18 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos,

formació personal, 9 a 14 i de 16 a 20 h. Pràctiques a concretar segons centres .
Calendari del curs:
dossier-master-i-eu-2016-17-8.doc
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
3900 €
Direcció:
Misericòrdia Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Misericòrdia Camps Llauradó
Bernard Andre Ernest Aucouturier
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carmen Mateu Zaforas
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Paula Ramirez De Arellano Sanchez-Crespo
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Marina Fortuny Llorach
Ana Mériz Atarés
Estefania Morató Gomis
Camila Hormaeche
Informació addicional:

Contacte:
Susana Paxton - susana.paxton@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez:
bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la
Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Programa
Mòdul:

Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

ECTS:

21

Contingut:

.

Mòdul:

Educació i Teràpia Psicomotriu

ECTS:

7

Durada:

203 h.

Contingut:

Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció
psicomotriu
●
●
●
●
●
●
●

Lliçó inaugural
Concepte, història i realitat actual
Bases psicobiològiques del moviment
Desenvolupament psicomotriu
Desenvolupament emocional durant la infància
Valor de l'activitat autònoma
Psiconeuroinmunologia i psicomotricitat

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu

●

Descoberta de l'inconscient. Recorregut pulsional. Neurosi, perversió,
psicosi. Relació transferencial

Estratègies d'avaluació i diagnòstic
●
●

Observació psicomotriu de l'infant
Exploració i diagnòstic psicomotriu

La intervenció psicomotriu en contextos educatius
●
●

●
●
●
●
●

Objectius i nivells d'intervenció
Principis i estratègies d'intervenció en la pràctica psicomotriu
educativa:Tecnicitat, estratègies i rol
Currículum d'educació infantil (0-3 anys) i educació psicomotriu
Psicomotricitat a l'educació infantil (3-6 anys)
Pràctica psicomotriu educativa
Evolució i importància del joc durant la infància
Observació i avaluació de la intervenció

La intervenció psicomotriu en contextos d'ajuda
●
●
●
●

●

●
●

Principis i estratègies d'intervenció en l'ajuda psicomotriu I
Intervenció psicomotriu en trastorns d'aprenentatge escolar
Trastorns de la comunicació i la relació
Intervenció psicomotriu amb persones amb paràlisi cerebral, bebès i
infants prematurs
Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants
tutelats a un CAU
Intervenció psicomotriu a la tercera edat
Treball corporal amb adolescents

Desenvolupament infantil i indicadors de maduresa psicològica
●
●
●
●

●
●
●
●

Lliçó inaugural segon curs
To: fundador i intermediari de la relació
Lloc "d'allò corporal" en la constitució del psiquisme.
Construcció del subjecte psíquic: Dimensió corporal, pulsional i social.
Les dues tòpiques
Identificació i mecanismes de defensa
Processos de transformació.
Lloc del tacte en psicomotricitat
Treball amb les famílies: Anima't, juga amb ells!

Psicopatologia del desenvolupament i trastorns de l'expressivitat
psicomotriu
●

Alteracions psicomotrius

●
●
●
●
●

●
●

Abordatge psicomotriu en els trastorns d'aprenentatge
La teràpia psicomotriu en grup
Estratègies d'intervenció en la pràctica d'ajuda. 1
Alteracions derivades de les necessitats socioafectives
Emergència del desig i avatars en el seu recorregut: Vies de formació
del símptoma. Psicopatologia infantil, de l'adolescent i de l'adult
Intervenció psicomotriu en atenció precoç (CDIAP)
Processos d'adopció i intervenció psicomotriu

Teràpia psicomotriu en las dificultats i trastorns del desenvolupament i la
comunicació
●
●
●
●

●
●

Intervenció psicomotriu en els trastorns de l'espectre autista
Relació d'ajuda terapèutica
Estratègies d'intervenció en la pràctica d'ajuda. 2
Acollida, seguiment i intervenció en el procés d'ajuda al nen, a la
família i el seu entorn
Jugant amb la por
Psicomotricitat amb adults

El cos i els seus escenaris
●
●

Entrevistes amb els pares
Representació simbòlica a les sessions de psicomotricitat

Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique
●
●
●
●
●
●

Respiració, relaxació i meditació
Reiki. Abordatge subtil
Massatge infantil
Massatge sensitiu
Qi Gong
Conquesta de la consciència

Conf. B. Aucouturier

Mòdul:

Pràctiques Formatives en Intervenció Psicomotriu

ECTS:

17

Durada:

70 h.

Contingut:

Participació en sessions de pràctica psicomotriu educativa, atenció a la

diversitat, a diferents escoles i institucions.
Adquirir estratègies de intervenció en l’àmbit de l’educació i la teràpia
que permetin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mòdul:

Observació del nen
Sintonia afectiva amb el nen
Maneig del dispositiu de la sessió
Ús de mediadors personals
Assegurament afectiu
Promoció del desenvolupament
Maneig de dificultats
Relació amb altres (persones, institucions) significatius pel nen
Construcció del saber

Formació Personal i Vivencial en Psicomotricitat

ECTS:

9

Durada:

162 h.

Contingut:

Assistència i participació en les sessions de Formació personal (un
dissabte al mes)
Integració personal progressiva de las següents competències i actituds:
●
●
●

Mòdul:

Respecte de l’enquadre de treball
Expressivitat psicomotriu
Cos en relació

Elaboració del Projecte: Treball d'aprofitament i aprofundiment

ECTS:

6

Durada:

90 h.

Contingut:

Treball d’aprofundiment a nivell teòric, pràctic i personal.
Elaboració de la memòria del primer i segon curs

Elaboració del Projecte Fi de Màster

Mòdul:

Durada:
Contingut:

Mòdul:

Durada:
Contingut:

Projecte final de Màster
65 h.
Projecte final de màster

Tutories màster
10 h.
Tutories

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

