PRESENTACIÓ
Aquest postgrau de 35 crèdits ETCS pretén
donar resposta a la necessitat dels i les
professionals de l'educació d'aprofundir en el
camp de la psicomotricitat educativa,
ampliant tant els continguts com les
competències adquirides durant la formació
inicial.

INFORMACIÓ I CONTACTE
Directora: Lurdes Martínez
935 812 674

pg.desenvolupament.psicomotor@uab.cat

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ,
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Com fer la sol·licitud d'admissió?

Cal enviar-nos un correu electrònic amb:
- El Currículum Vitae (amb foto).
- Text explicant els motius pels quals es vol cursar
aquest postgrau.

Termini sol·licitud d'admissió:

del 15 de maig al 28 de juny de 2020.

Termini inscripció i matrícula:

del 1 al 26 de juliol de 2020.

En el cas que quedin places lliures s'obriran nous
terminis de sol·licitud d'amissió i matrícula.
Les dates dels nous terminis es poden consultar a la web
indicada en el tríptic.

18è Postgrau

DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR
DE 0 A 8 ANYS
Curs 20-21

Mòdulls i professorat
1. Desenvolupament de la motricitat
humana
Josep Rota, Silvia Blanch i Cristina Pereira

2. L'expressivitat motriu de l'infant
Estrella Masabeu, Laura Moya, Francesc Porta, Mar
Pérez, Eva Bru, Carme Sánchez, Paco Cortés, Ana
Fernández i Laida Tanco

3. Expressivitat motriu de l'adult
http://grupsderecerca.uab.cat/grepuab/ca/content/postgrau-de-desenvolupament-psicomotor-de-0-8-anys

PERFILS DELS
ESTUDIANTS
Mestres i Graduats en Educació Infantil i
Primària (generalista o amb especialitats i
mencions),
pedagogs,
psicopedagogs,
psicòlegs i professionals amb titulacions afins..

PREU
2.178€ (*)
(+≈30€ de taxa d’Inscripció)
(*) 10% de descompte per Alumni UAB Premium:

1.960€

CALENDARI I HORARI
Del 29 de setembre de 2020 fins al 1 de juny
de 2021, Entrega Carpeta d'Aprenentatge el
28 de setembre i defensa d'aquesta el 19
d'octubre de 2021.
Dimarts de 18h a 21h i un cap de setmana al
mes (divendres de 18h a 21h i dissabte de 9h a
14h).
Cal tenir disposició per realitzar, com a mínim,
8 sessions pràctiques a escoles o centres
d’educació psicomotriu.

PLACES DISPONIBLES: 30

Lurdes Martínez, Josep Rota i Laura Moya

4. Pràcticum
Consultar en la web els centres col·laboradors.

5. Carpeta d'Aprenentatge
Carolina Nieva, Dolors Rovira, Paco Cortés i Laura Moya

