INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de realització:
• Auditori de la Facultat de Lletres
(inauguració, conferència, taula rodona i
cloenda)
• Aules Facultat de Ciències de l’Educació
(Tallers simultanis i comunicacions)
Inscripció i informació:
Fins el 24 de febrer, a la Secretaria del
Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal
Edifici G6 Despatx G6-158
08193 Bellaterra
Tel. 935 811 679
Fax 935 813 299
Correu Electrònic:
d.did.musical@uab.cat

Col·laboren:

VIII JORNADES DE REFLEXIÓ:
PSICOMOTRICITAT I ESCOLA
Facultat de Ciències de l’Educació

Organitzen:

Horari de dilluns a divendres
Matí: 9.30 a 13.30
Tarda: 15.30 a 16.30

- Departament
de
Didàctica
de
l’Expressió
Musical,
Plàstica
i
Corporal de la UAB

Preu i forma de pagament:
• Estudiants que acreditin estar matriculats
durant el curs 2015-2016: 45€.
• La resta: 70€.
Mitjançant ingrés al número:
IBAN:ES09 2100 5000 52 0200129594
Per tal de formalitzar la matrícula s’haurà de
fer arribar la butlleta d’inscripció juntament
amb el resguard del pagament a la
Secretaria del Departament.

Hashtag Jornades:
#JornadesPsicoUAB2016
Twitter:
GREP_UAB
Facebook::
Grup de Recerca en Educació
Psicomotriu UAB

- Grup de Recerca en Educació
Psicomotriu (2014-SGR-1662)

Campus UAB
26 i 27 de febrer de 2016

PRESENTACIÓ:

El Grup de Recerca en Educació Psicomotriu
de la UAB (2014 SGR-1662) organitzem les
VIII Jornades de reflexió: Psicomotricitat i
Escola”.
Per aquesta edició plantegem un tema a
debatre que creiem serà d’interès per als i les
professionals en el seu dia de relació amb els
infants i les seves famílies. Ens centrarem en
“El Moviment”, ja que estem convençuts que
aquest es un pilar fonamental en el
desenvolupament humà i el seu significat és
origen de molts debats.
És per això que volem fer una crida a tothom
que vulgui compartir les seves estratègies
organitzatives,
els
plantejaments
didàctics i enfocaments diversos, que el
tema requereix, a presentar-ho en forma de
comunicació.
Aquestes aportacions hauran de referir-se a
les pràctiques professionals que cada autor o
conjunt d’autors portin a terme dintre del marc
escolar i en altres àmbits relacionats amb el
procés de desenvolupament dels infants.
Podeu fer-nos arribar la síntesi de la vostra
aportació al correu:
en
gruprecercapsicomotricitat@gmail.com
format Word o PDF amb un màxim de 300
paraules. La data límit de recepció serà el
proper dia 15 de desembre.
El temps d’exposició, el dia de les Jornades,
serà de 20 minuts.

PROGRAMA
11:30 - 12 Descans.

Divendres, 26 de febrer
Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres.

12 – 14: Presentació de comunicacions.

18.00: Inauguració de les Jornades, a càrrec
de Lurdes Martínez, Directora del Grup de
Recerca en Educació Psicomotriu; Pere Godall
Director del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal;
representant del Deganat de la FCE de la UAB.

14.00: Dinar Restaurant Facultat de
Filosofia i Lletres.

18.30: Conferència inaugural: “El significat
del Moviment en les persones” a càrrec
del Dr. Ramon Maria Nogués, catedràtic emèrit
d’Antropologia Biològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

16:00: Taula rodona:

Tarda: Auditori de la Facultat de Filosofia
i Lletres.

•

El moviment des de Lockzy.
Teresa Godall.

•

Dissabte, 27 de febrer

El moviment en la formació de
mestres i psicomotricistes.
Lurdes Martínez.

Matí: Aulari Facultat Ciències de l’Educació

•

9:30: Tallers simultanis:

El moviment des de l'Educació
Física.
Xavier Forcadell.

A. Dansa llenguatge del moviment: a càrrec
de Laida Tanco.
B. L’obrador de la sorra: a càrrec d’Elisabet
Tapies. EBM Gargot, de Parets del Vallès.
C. L’art en Moviment: a càrrec de Meritxell
Bonàs.
D. Massatge i moviment:
Roca.

a càrrec

•

El
moviment
Psicomotricitat

des

Josep Rota.
Modera: Montserrat Anton

d’Enric

E. Consciència i Moviment: a càrrec de Luis
Carbajal.
F. Tècnica Alexander:cos, espai, presència i
moviment : a càrrec d’Ariadna Faustino.

17.45: Espectacle i comiat.

de

la

JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA
Cognoms ............................................................................. Nom ......................................................
DNI ............................................................... Data de naixement ......................................................
Carrer i núm. .........................................................................................................................................
Codi Postal .................... Població ....................................................... Província .............................
Tel. ....................... Fax ...................... Correu electrònic ...................................................................
Estudis realitzats ..................................................................................................................................
Centre treball actual .............................................................................................................................
Funció que hi desenvolupes? ...............................................................................................................
Adreça .......................................................................... Tel. ........................... Fax ...........................
Si hi hagués la possibilitat de dinar a un restaurant de la UAB per 10€, t’hi quedaries? sí
Voldria assistir al taller (numerar per ordre de preferència): A

-B

-C

-D

-E

no

-F

JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA
Cognoms ............................................................................. Nom ......................................................
DNI ............................................................... Data de naixement ......................................................
Carrer i núm. .........................................................................................................................................
Codi Postal .................... Població ....................................................... Província .............................
Tel. ....................... Fax ...................... Correu electrònic ...................................................................
Estudis realitzats ..................................................................................................................................
Centre treball actual .............................................................................................................................
Funció que hi desenvolupes? ...............................................................................................................
Adreça .......................................................................... Tel. ........................... Fax ...........................
Si hi hagués la possibilitat de dinar al restaurant de la Facultat per 10€, t’hi quedaries? sí

no

Voldria assistir al taller (numerar per ordre de preferència): A

-F

-B

-C

-D

-E

JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA
Cognoms ............................................................................. Nom ......................................................
DNI ............................................................... Data de naixement ......................................................
Carrer i núm. .........................................................................................................................................
Codi Postal .................... Població ....................................................... Província .............................
Tel. ....................... Fax ...................... Correu electrònic ...................................................................
Estudis realitzats ..................................................................................................................................
Centre treball actual .............................................................................................................................
Funció que hi desenvolupes? ...............................................................................................................
Adreça .......................................................................... Tel. ........................... Fax ...........................
Si hi hagués la possibilitat de dinar un restaurant de la UAB per 10€, 9€, t’hi quedaries? sí
Voldria assistir al taller (numerar per ordre de preferència): A

-B

-C

-D

-E

no

-F

