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 Departament de Didàctica de 

l'Expressió Musical, Plàstica i 

Corporal 

CURS 2014-2015 

CALENDARI 
1r curs: del  01/ 10/ 14 al  30/09/15 

Dos matins a la setmana i dos dissabtes al mes de 

9’30- 14h. 

 

 
REQUISITS D’ACCÉS I PERFIL DE L’ ALUMNAT 

Diplomats, Llicenciats i Graduats universitaris, 

preferentment amb coneixements bàsics 

d’Educació física i d’esport. 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

Expedient acadèmic i currículum vitae. 

Carta de sol·licitud d’admissió, amb una breu 

explicació del seu interès pel curs. 

PREINSCRIPCIÓ AMB PAGAMENT 

Dates: 1 de juny - 31 de Juliol de 2014 

Import: 30 €                      

Lloc: virtual o presencial (Escola de Postgrau) 

 
OPCIONS DE MATRÍCULA  

Dates: 1 de setembre - 20 setembre del 2014 

Import: 1.700 € 

Lloc: Escola de Postgrau 
 

 

 
 

 

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES: 35 PLACES 

 

 

 

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA 
DRA. MARIA PRAT GRAU 

DR. GONZALO FLORES AGUILAR 
CONTACTE: 

maria.prat@uab.cat / gfaguilar84@hotmail.com. 
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 PRESENTACIÓ 
 

La pràctica d’activitats físiques, esportives i 
d’expressió són eines d’un gran potencial educatiu 
sempre que s’ofereixin les condicions adequades 
per portar-les a terme d’una manera inclusiva i 
ajustada a les necessitats dels nens i nenes en 
edat escolar. Això suposa aportar metodologies i 
dinàmiques diferents a les de l’esport tradicional 
o del món dels adults i de l’espectacle.  

 

El programa de postgrau que es presenta, ofereix 
la possibilitat d’aprofundir en l’ensenyament-
aprenentatge de les activitats esportives i 
d’expressió a l’Educació Física dins i fora de 
l’escola, d’una forma lúdica, formativa i 
participativa. Es tracta d’un postgrau 
professionalitzador organitzat a partir de  
propostes teòric-pràctiques de diferents blocs 
temàtics:  Joc i esports als esports alternatius, Joc 
i esports convencionals, Joc i esport inclusiu, 
Experiències innovadores i Activitats d’expressió i 
danses.  

 

És un postgrau adreçat a aquelles persones de 
l’àmbit de l’Educació Física però també de l’àmbit 
de l’educació en general, l’educació en el temps 
de lleure i de l’educació social, que estiguin 
treballant amb infants i joves.   

   
 

 

 

 
 

  

 
 

I POSTGRAU. LES ACTIVITATS FÍSIC-ESPORTIVES I D’EXPRESSIÓ EN L’EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓ  

En el context de l’Espai Europeu Educació Superior, 
la formació dels professionals de l’educació de 
l’estat espanyol ha apostat per un perfil de mestre 
generalista a l’etapa d’educació primària, 
concretant-se en el títol de Grau de Mestre 
d’Educació Primària. D’aquesta manera, les 
antigues titulacions de Mestres especialistes en 
Educació Física, han perdut presència en els nous 
plans d’estudi, convertint-se actualment en el que 
es reconeix com a Menció d’Educació Física -en el 
millor dels casos- o en unes matèries optatives, i 
reduint considerablement el nombre d’hores 
destinades als aprenentatges específics d’aquesta 
àrea de coneixement.  
 
Encara que la Llei Orgànica d’Educació contempli la 
presencia d’aquest professional, no es concreta 
com s’assolirà aquesta especialització. 
 
 

Si tenim present que actualment el 
percentatge de crèdits destinats a aquesta 
formació específica ha quedat molt minvat, 
entenem que l’oferta d’un postgrau 
professionalitzador pot complementar 
aquesta formació bàsica que ja disposen els 
mestres de Grau. 
 

PROGRAMA 

Distribució dels 35 crèdits ECTS (5 crèdits/mòdul): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIDES PROFESSIONALS 
 
Centres, institucions i serveis relacionats amb 
l’educació física i l’esport en edat escolar: 
 

 Escoles d’educació primària. 

 Associacions esportives públiques i privades. 

 Associacions de lleure, oci i recreació (Esplai). 

 Clubs esportius. 

 Serveis d’activitats extraescolars. 

 
 

 
 

Mòdul 1. Jocs i esports alternatius 

Mòdul 2. Del joc als esports convencionals (I) 

Mòdul 3. Del joc als esports convencionals (II)  

Mòdul 4. Activitat física, joc i esport inclusiu 

Mòdul 5. Experiències i metodologies 

innovadores 

Mòdul 6. Activitats d’expressió i danses 

Mòdul 7. Treball Final Postgrau (TFP) 

 

 

 

 


