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Especialitats del Màster:

- Currículum i processos d'innovació 
   en educació
- Desenvolupament i gestió 
   de les organitzacions per al canvi
- Desigualtats, investigació 
   i acció educativa
- Didàctica de la llengua i la literatura
- Didàctica de les ciències socials
- Art, cos i moviment
- Educació científica
- Educació matemàtica

Màster Universitari 
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MÒDULS ECTS NOM / DESCRIPCIÓ 

Obligatoris 21   Metodologia de recerca en educació 

Optatius 24 

  18  3 Mòduls d'especialitat obligatoris: 

- Perspectives actuals d'investigació: De 
l'acció a la creació 

 
- Valors i diversitat a l'escola: investigar des 
de l'art i l'educació física 
 
- Experiència i investigació: Espais de 
creació i desenvolupament de la persona 

 

   6  1 Mòdul de Màster 

Treball Fi de 

Màster 
15   Investigació vinculada a l'especialitat 

ECTS    60 

Presentació

El nou Màster de Recerca en Educació aporta una visió 
general i transversal de la investigació educativa i permet 
alhora l’aprofundiment en un àmbit específic. Neix com 
a resultat d’un procés de fusió de 4 màsters universitaris 
que s'han impartit fins ara amb èxit a tots els Departa-
ments de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.
L’especialitat d’Art, Cos i Moviment, permet desenvolupar 
investigació i coneixement avançat en l’educació física i 
esports, l’educació artística i visual, i l’educació psicomo-
triu. Aquesta especialitat es nodreix de l’experiència en re-
cerca aplicada en aquests tres àmbits del Departament de 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
El màster està estretament vinculat a línies d’investigació 
consolidades i a projectes de recerca competitius finançats 
per institucions locals, nacionals i internacionals. 

Línies de recerca:

Investigació en educació musical, 
plàstica i corporal:
Actituds i valors en l’educació física i l’esport
Avaluació formativa en educació física
Desenvolupament psicomotor
Marc teòric-pràctic de l’educació psicomotriu
Formació i desenvolupament professional 
del psicomotricista
Gènere i educació física
Gènere i educació visual
Comprensió crítica de les arts i la cultura audiovisual
Formació i desenvolupament professional a través de les 
arts visuals. 
Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat
Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris 
Educació artística contemporània (visual i musical)

Grups de recerca

GRDP: Grup de recerca en desenvolupament psicomotor
GRET: Grup de recerca en educació transdisciplinar
InVISUAL: Grup d’investigació visual en educació

L’objecte d’aquesta especialitat és la recerca en 
“Educació Física i  Esports”, “Educació Artística 
i Visual” i “Educació Psicomotriu”, tant de manera 
disciplinària com interdisciplinària.  
S’analitzarà de manera crítica, integral i innovadora el 
procés de “construcció” de les identitats i la diversitat, 
contemplant els llenguatges, els discursos i les repre-
sentacions de l’art, el cos i el moviment.  L’especialitat 
estudia la motricitat, l’art, les relacions, l’espai i el joc, 
entre d’altres, des de l’àmbit de la recerca, la interac-
ció, la innovació i la intervenció educativa. Es con-
trastaran diferents metodologies de recerca quantita-
tives i qualitatives com són entre d’altres l’observació, 
l’experimentació, la investigació narrativa, la recerca-
acció i la indagació visual i artística. Els contextos 
socials es prendran en consideració i anàlisi partint 
d’un marc globalitzador que contempla els valors per-
sonals, les transformacions culturals, la riquesa dels 
espais i la diversitat de perspectives, aprenentatges i 
agents com a pilars educatius i formatius.

Sortides professionals

-Prosseguir estudis de Doctorat i possible elaboració 
de tesis doctorals
-Investigar i innovar en educació física i esports
-Investigar i innovar en educació de les arts visuals 
per la seva aplicació en diferents contextos (educa-
ció formal i no formal, institucions culturals i museís-
tiques)
-Investigar i innovar en educació psicomotriu 
-Planificació, gestió i innovació en ludoteques, mu-
seus, extraescolars d’activitat física i artística, cen-
tres d’atenció a la petita infància, i centres oberts a 
infants i famílies.
-Assessorament a centres educatius i administra-
cions públiques vinculats a l'educació i la formació
-Direcció i consultoria digital i en l'elaboració de  ma-
terials multimèdia
-Planificació i gestió de projectes 

A qui s’adreça

En general a Diplomats, Llicenciats i Graduats rela-
cionats amb l’educació i les arts.
Més concretament a Diplomats, Llicenciats i Gra-
duats de les titulacions vinculades a l’educació físi-
ca i esports, l’educació artística i visual, i l’educació 
psicomotriu; docents d’educació infantil, primària, 
secundaria i universitat en actiu; professionals de 
l'educació integrats en serveis educatius; tècnics 
de les administracions públiques i professionals de 
l'educació no formal.

Informació i matricula

Requisits d’admissió:  Diplomats, Llicenciats i 
Graduats
Preinscripció:  oberta des del gener
Matricula: Durant el mes de setembre
Web : http://masterrecercaeducacio.uab.cat
Web UAB: http://www.uab.cat/

Pla d'estudis


