
 

 

MÒDUL : MOVIMENT PER ETAPES EVOLUTIVES 

 

PLA DOCENT 
 

Bloc: Moviment en l’adolescència i la vellesa 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:    10h (40%) 
Treball autònom:     15h (60%) 
 
Descriptor: 
Relació entre les etapes de desenvolupament, des de l’adolescència a la           

vellesa activa i la seva intervenció a l’aula a través del moviment. 
 

Dates: 11 novembre de 2018 
Professor/a: Susana Pérez 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT

3 
Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les          

característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò en el          

desenvolupament i acompliment professional.  
CT

8 
Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva          

expressió per tal d'enriquir la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
 

Competències específiques 
● Desenvolupar la capacitat per a entendre les característiques        

específiques de cada individu per poder orientar l’alumnat en el seu           

procés formatiu. 

● Conèixer, comprendre i aplicar els principis psicopedagògics generals,        

aprofundint en metodologies i didàctiques específiques del moviment,        

considerant els diferents contexts en els que es pugui ocupar la           

funció docent. 

● Conèixer els processos psicològics bàsics que intervenen en les         

diferents etapes del desenvolupament evolutiu per a l’aplicació en         

l’ensenyament del moviment a l’aula. 

● Saber dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes         

formatius, educatius, comunitaris i relacionats amb la salut en els          

diversos nivells, àmbits i col·lectius per aplicar i innovar en nous           

projectes. 

● Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i         

avaluar materials i recursos didàctics, en funció del context (social,          

educatiu, terapèutic) en el qual ocupi la seva tasca.CE1.         
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Objectius generals de l’aprenentatge 
 

● Proporcionar eines psicopedagògiques fonamentades en el moviment       

per aplicar a l’aula des de l’adolescència a la vellesa 

 

Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar coneixements del Mòdul          

a diferents situacions de la vida professional. Es desenvolupen activitats          

descrites en el bloc de continguts a partir dinàmiques de grup, visionat de             

vídeos breus i lectura de documents recolzades per presentacions en PPT. 
Treball presencial a l’aula: Anàlisi i reflexió mitjançant el debat a partir dels             

exercicis pràctics, visionat de vídeos breus, i lectura de documents. 
Treball autònom de l’alumne: Lectura d’articles i elaboració del treball escrit 

individual. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball escrit individual: recull d’activitats pràctiques que s’han presentat a          

l’aula i reflexió de les aportacions específiques de cada activitat. 

 

Requisits mínims: Per l’avaluació específica d’aquest Mòdul l’estudiant haurà         

de presentar un treball escrit individual on consti un recull d’activitats que            

es desenvoluparan a l’aula.   

 

Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb            

una actitud de participació continuada, d’implicació personal, i de respecte.          

En el cas de no assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 

 

TEMARI 
Blocs de continguts: 



 

1. Beneficis que aporta la pràctica del moviment: coneixement corporal i 

autoestima. Resultats fonamentats en els  Projectes de recerca: 

Dansa Esquema Corporal[1]  i Ballant amb l’Alzheimer 

2. Estructura d’una classe d’iniciació al moviment 

3. Indicadors emocionals i la seva relació amb el moviment 

4. Característiques del moviment 

5. Del moviment espontani individual al moviment coreogràfic en grup. 
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