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Prerequisits
El mòdul no té prerrequisits

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant comprengui el paper dels diferents agents que intervenen en la iniciació esportiva

En el mòdul s'expliquen els processos psicològics bàsics de la motivació esportiva, amb les seves teories més actuals com la

en l'optimització de la pràctica esportiva dels nens / es i evitar l'abandonament esportiu. Així mateix, es capacita a l'alumne pe

positius propis de la pràctica esportiva com és la diversió. Aquest mòdul es considera fonamental per a un enfocament educat

Competències
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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.
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
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. Analitzar les conseqüències de la pràctica esportiva en la salut i el benestar dels joves.
2. Avaluar els efectes dintervencions psicològiques amb joves.
3. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
4. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
5. 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.
6. 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.
7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
8. Resumir i sintetitzar de manera crítica intervencions dutes a terme amb agents de canvi en la iniciació
esportiva.
9. Seleccionar les tècniques dintervenció més adequades per fer intervencions psicològiques durant la
iniciació esportiva.
10. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en el manteniment o labandonament de lesport
en joves.
11. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips
interdisciplinaris.

Continguts

Descriure els principis psicològics bàsics de motivació i emoció aplicats a la psicologia de l'esport i de l'activitat física.
. Dissenyar intervencions psicològiques, basades en les teories actuals de la motivaci
. Aplicar intervencions per als agents que intervenen en la iniciació esportiva
. Avaluar intervencions per als agents que intervenen en la iniciació esportiva

Metodologia
La metodologia de l'assignatura es basarà en el desenvolupament coordinat d'una sèrie d'activitats (dirigides,
supervisades i autònomes) que guiaran a l'estudiant cap a l'assoliment dels resultats d'aprenentatge.
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Activitats dirigides:
Les sessions de docència dirigida de l'assignatura consistiran en classes magistrals per part dels professors i
en la presentació de treballs i resums d' informes per part dels alumnes.
Activitats supervisades
Seguiment dels treballs dels alumnes en horaris de despatx.
Activitats autònomes
Estudi. Confrontació del material proporcionat a la classe magistral amb els capítols dels manuals de la
matèria i amb els articles recomanats. Elaboració d'esquemes i resums.
Elaboració del treball: Elaboració escrita del treball així com del material de suport (power point) que s'utilitzarà
en la presentació del treball en les últimes sessions del curs.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

42

1,68

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11

48

1,92

2, 9, 11

129

5,16

1, 3, 4, 7, 10, 11

Tipus: Dirigides
Classes magistrals i presentació oral de treballs. Prova escrita
Tipus: Supervisades
Tutories sobre els treballs
Tipus: Autònomes
lectura d'articles i informes d'interès. Elaboració de treballs i informes

Avaluació
L´avaluació d´aquesta assignatura es durà a terme a partir de 3 evidències d'aprenentatge.
EV1: Es tracta d'un informe sobre material explicat a classe o sobre treballs aplicats derivats de les
presenmtacions teòriques, amb un valor del 40% de la qualificació final
EV2: presentació oral d'un treball realitzat individualment o en grups de 2 persones. Té un valor del 20% de la
qualificació final.
EV3: Prova escrita de síntesi amb un valor del 40% de la nota final.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Entrega de treballs i informes

40%

0

0

1, 3, 4, 7, 9

Presentació oral de treballs

20%

4

0,16

2, 5, 6, 10, 11

proves escrites

40%

2

0,08

1, 4, 5, 8, 10
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