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Objectius
L'objectiu d'aquest mòdul és oferir als estudiants un coneixement avançat dels models d'investigació en l'àmbit
de l'activitat física i de l'exercici en relació amb la salut.
Un altre objectiu és proporcionar coneixement sobre el procés d'estrès / recuperació de l'esforç físic que es
relaciona amb la salut dels esportistes i amb una adequada adaptació als entrenaments i les competicions.

Competències
Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i labandonament esportius.
Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en làmbit del
rendiment esportiu i lactivitat física en relació amb la salut.
Avaluar lefectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment
esportius.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació
esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Conèixer els principals models dintervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de lesport.
Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips
interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Avaluar els efectes dintervencions multidisciplinàries per millorar el procés destrès i recuperació en
esportistes.
2. Avaluar els efectes dintervencions per millorar lestil de vida actiu.
3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació
esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
4. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
5. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
9. Resumir i sintetitzar de manera crítica intervencions dutes a terme en làmbit comunitari per potenciar
un estil de vida actiu i saludable.
10. Resumir i sintetitzar de manera crítica intervencions dutes a terme per millorar la recuperació saludable
de lesforç en esportistes.
11. Seleccionar els instruments i les tècniques més adequats per fer intervencions multidisciplinàries per
millorar el procés de recuperació de lesforç en esportistes.
12. Seleccionar els instruments i les tècniques més adequats per fer intervencions multidisciplinàries per
millorar lestil de vida actiu en població general.
13. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en el procés destrès i recuperació en
esportistes.
14. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en ladherència a lactivitat física o
labandonament.
15. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips
interdisciplinaris.

Continguts
1. Activitat física, estil de vida i salut: models i línies de recerca en població general i en esportistes.
2. Avaluació conductual i psicofisiològica de l'activitat física i de l'estil de vida saludable.
3. Metodologia d'avaluació de la condició física saludable en població general.
4. Activitat física i estil de vida saludable en contextos i poblacions especials: 4.1. Activitat física i estil de vida
saludable en el medi natural. 4.2. Activitat física en educació secundària. Cap a una educació emocional.
5. Models experimentals per a l'estudi de l'exercici físic i de la dieta en relació amb la salut.
6. Promoció de l'activitat física. Intervencions individuals i comunitàries.
7. Sistema d'avaluació del procés d'estrès / recuperació en esportistes.

Metodologia
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Metodologia
- Les activitats dirigides consisteixen en classes magistrals i la presentación oral de treballs.
- Les activitats supervisades consisteixen en tutories que pot sol·licitar l'alumne i la realització d'activitats i
exercicis pràctics.
- Les activitats autònomes consisteixen en la lectura d'articles científics i d'informes d'interès i en l'elaboració
de treballs i informes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

35

1,4

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

10

0,4

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

98

3,92

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Dirigides
Classes Magistrals
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Activitats Autònomes

Avaluació
- Els estudiants entreguen els treballs relacionats amb els temes tractats al mòdul i es comenten en les
sessions presencials.
- Els estudiants van confeccionant el seu portafoli a la seva carpeta virtual (Moodle) afegint informes i les
tasques sol·licitades pels professors.
- Es destinarà la sessió final per a les presentacions orals dels treballs confeccionats pels estudiants i per a
proporcionar el feedback corresponent per part del professors.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Entrega de treballs/informes

30%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14

Portafoli de l'estudiant

30%

2

0,08

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Presentació Oral

40%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15
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