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Prerequisits
Els que estan establerts per a accedir al Màster de Recerca en Educació.

Objectius
Aquest mòdul és obligatori de l'especialitat d' Art, Cos i Moviment, i és optatiu de la resta d'especialitats.
La configuració de la proposta es planteja a través de la interacció entre la psicomotricitat i les arts visuals. Es
pretén exposar, analitzar, contrastar i reflexionar sobre diferents enfocaments conceptuals de recerca en els
que partint de l'acció, el joc, l'experimentació i el moviment, s'arribi al pensament, la representació i la creació.
Els blocs de contingut d'aquest mòdul es conformen a partir dels següents plantejaments:
El cos, el joc i la psicomotricitat proporcionen i construeixen processos de creació integrals i globals a través
de diverses formes d'expressió i comunicació dels múltiples llenguatges artístics.
Els processos de creació integrals i globals s'enriqueixen quan es realitzen mitjançant estudis i projectes
innovadors i inclusius d'intervencions educatives des de la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat.
En aquest mòdul s'abastaran les següents temàtiques:
Cos, joc i psicomotricitat
Llenguatges artístics
Procés de creació
Projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius

Competències
Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Aplicar en l'àmbit de la recerca educativa les perspectives i les estratègies creatives per innovar en
l'educació física, artística i psicomotriu.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.

Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
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Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els marcs teòrics de referència a l'Educació Física, Artística i Psicomotriu per a establir
aquells que orienten la investigació i anàlisi de projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius.
2. Buscar i analitzar referents teòrics sobre investigació, llenguatges artístics i processos de creació.
3. Conèixer els aspectes rellevants de les investigacions sobre el cos, el joc i la psicomotricitat i
analitzar-los com a objectes d'investigació.
4. Demostrar l'aprenentatge aplicat a l'àmbit de la investigació educativa referit a l'educació física, artística
i psicomotriu.
5. Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades.
6. Establir estratègies d'anàlisi de dades pertinents.
7. Identificar i interpretar els coneixements i estratègies necessaris per a la investigació en la innovació de
l'educació física, artística i psicomotriu.
8. Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten
donar-los resposta.
9. Identificar problemes en la pràctica des de les tendències actuals en investigació de l'Educació Física,
Artística i Psicomotriu.
10. Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques pròpies en les
investigacions sobre el cos, el joc i la psicomotricitat.
11. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en educació física,
artística i psicomotriu.
12. Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
13. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts
Perspectives teòriques i estratègies en la investigació de les següents temàtiques:
1.-Cos, joc i psicomotricitat
1.1.- La importància del cos
1.2.- El joc com a font de plaer i aprenentatge
1.3.- L'Educació Psicomotriu
2.- Llenguatges artístics
2.1.- Els llenguatges artístics: musical, corporal, visual i plàstic,...
2.2.- Competències que desenvolupen
2.3.- Importància en la formació de la persona
3.- Procés de creació
3.1.- Estructura i metodologia
3.2.- El paper de l'adult o educador
4.- Projectes interdisciplinaris, innovadors i inclusius
4.1.- Disseny i característiques
4.2.- Anàlisi de projectes en l'entorn formal i no formal

Metodologia
L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
Classes magistrals/expositives per part del professor
Lectura d'articles i fons documentals
Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
Presentació / exposició oral de treballs.
Tutories.
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

36

1,44

36

1,44

78

3,12

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Presencials: magistrals i seminaris amb tot el grup
Tipus: Supervisades
Tutoria i acompanyament
Tipus: Autònomes
Treball autònom de lestudiant

Avaluació
L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.
La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari
obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la
memòria/treball final del mòdul.
L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver
assistit a un mínim d'un 80% de les classes.
El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Activitats individuals i grupals de suport al marc teòric i de
recerca

30% 35%

0

0

2, 5, 8, 9, 10, 12, 13

Assistència i participació en les sessions

15% 20%

0

0

6, 9, 10, 11, 13

Memòria / treball individual del mòdul

45% 50%

0

0

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12
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