
 

 
 
 
 
 
 

III Jornada de Psicomotricitat:  
“La Psicomotricitat a l’Escola, Ara Més que Mai” 
 

 

Vic, 25 de febrer de 2017 
 

 

 
 
 
 
 
Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
Organitza:                                                                           Hi col·labora:  

 

        
 

 
 

Per a més informació: http://uvic.cat/formacio-continua || infofc@uvic.cat 



Introducció 
La Psicomotricitat Vivenciada és una proposta de 
mediació corporal que intervé en l'àmbit educatiu, de la 
salut i social que actualment s'aplica en totes les edats 
de la vida, metodologia en què es fonamenta el Màster en 
Intervenció Psicomotriu Preventiva-Terapèutica, que 
forma professionals en la prevenció, l'atenció i la teràpia.  
Dins la Psicomotricitat Vivenciada hi ha la línia de la 
Pràctica Psicomotriu. El professor Bernard Aucouturier és 
el creador de la Pràctica Psicomotriu. En aquesta activitat 
corporal se li ofereix al nen, un espai, un temps, uns 
materials i un adult format en psicomotricitat, amb unes 
propostes de respecte i acompanyament que afavoreix el 
desenvolupament de l'infant en la seva globalitat, ajudant 
a detectar i atendre algunes diferències del 
desenvolupament i també si cal en un àmbit terapèutic.  
El professor Bernard Aucouturier,  tè un merescut 
reconeixement a tot Europa, Amèrica i en alguns països 
de l'Àsia, per la seva col·laboració, en les Escoles i 
Universitats de formació en la Intervenció Psicomotriu.  

Objectius 
- Entendre la Pràctica Psicomotriu, la importància i la
utilitat d'aquesta en els primers anys de vida dels infants.

- Donar a conèixer que amb aquesta pràctica es tracten el
cos, les emocions, el pensament i els conflictes
psicològics, tot això a través de les accions, dels seus
jocs, de les seves construccions, simbolitzacions i de la
forma especial en què cadascun té per relacionar-nos
amb els altres.

Programa 
08.30 - 09.00 Recepció i lliurament de documentació 
09.00 - 11.00  Conferència magistral de B. Aucouturier 
11.00 - 11.30  Pausa 
11.30 - 13.30 Conferència magistral B. Aucouturier 
13.30 - 15.30  Dinar lliure 
15.30 - 19.00 Tallers pràctics vivencials a càrrec de 
l’equip de coordinació. 
Taller A. El cos i el moviment com expressió de plaer 
corporal, eina per accedir al pensament i a la relació amb 
l'altre. 
Taller B. Les expressions plàstiques: com comprendre les 
produccions de l'infant com una expressió del seu estat 
anímic. 
19.00 - 19.30 Cloenda de la jornada 

Ponents 
Bernard Aucouturier. Mestre d’Educació Física i Pedagog. 
Creador de la Pràctica Psicomotriu. Fundador de 
l’Associació Europea d’Escoles de Pràctica Psicomotriu. 
Conjuntament amb Andrè Lapierre, va crear “L’Associació 
Francesa d’Educació i Reeducació Psicomotriu”. La seva 
tesi va rebre el premi del Ministeri de Joventut i Esports a 
Bèlgica. 
Núria Clos. Psicòloga escolar. Especialista en 
Psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica. 
Directora de la Llar d’infants Municipal La Pau, El Pont de 
Vilomara i Rocafort. 
Ester Comas. Fisioterapeuta pediàtrica. Especialista en 
Psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica. 
Fisioterapeuta de L’Escola Especial Estimia i Balneari 
Respiratori Dr. Pros. 
Encarnació Mora. Fisioterapeuta pediàtrica i Especialista 
en Psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica. 
Màster universitari en Nutrició i Salut (UOC). 

Fisioterapeuta del CDIAP del Ripollès i professora de la 
FCSB de la UVic-UCC. 
Sílvia López. Mestra d’Educació Infantil. Especialista en 
Psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.  
Psicomotricista del CDIAP del Maresme, especialista en 
trastorns de malalties psiquiàtriques. 
Montserrat Rizo. Fisioterapeuta. Terapeuta en 
Psicomotricitat. Formadora de psicomotricistes. 
Professora de la FCSB de la UVic-UCC. 
Tomàs Sadurní. Psicòleg Clínic. Especialista en 
Psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica. 
Màster universitari en educació inclusiva (UVIC).Psicòleg i 
psicomotricista del CDIAP del Ripollès i professor de la 
FCSB de la UVic-UCC. 
Mercè Serra. Mestra d’educació Infantil (Escola Salesiana 
de Ripoll). Especialista en Psicomotricitat educativa, 
preventiva i terapèutica. 

Metodologia 
   La jornada tindrà una primera part de caràcter expositiu a 

través d'una conferència inicial i una part d'aplicació 
pràctica amb la realització de dos tallers consecutius.  

Adreçat a  
Psicomotricistes, professionals i estudiants d' Educació, 
Tècnics d'Educació Infantil, Fisioteràpia, Psicologia, 
Pedagogia, Teràpia Ocupacional, Treball Social, activitats 
esportives, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i totes 
persones interessades en l'àmbit de la Psicomotricitat.  

Certificació
Certificat d’assistència de la UVic- UCC.  
Cal assistir al 80 % de les sessions. 
Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

Calendari 
Durada: 8 hores 
Dates: 25 de febrer de 2017 
Horari: dissabte, de 9 a 13.30h i de 15.30 a 19.30h 
* (8.30 h Lliurament de documentació)

Lloc de realització
Universitat de Vic 
08500 Vic 

Coordinació 
Encarnació Mora 
Montserrat Rizo 

Informació i Matrícula 
Preu: 30€   
Places limitades. 

Matrícula online 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
Secretaria del Centre Internacional de Formació 
Contínua 
Campus Miramarges. Edifici F, planta baixa. 
C. Sagrada Família, 7. 08500 Vic
Tel. 93 881 55 16, 93 886 12 22
sfc@uvic.cat
Matins, de 10 a 13 h. Tardes, de dilluns a dijous
de 16 a 19 h, divendres, de 16 a 18 h.

L’organització es reserva el dret de suspendre la jornada si 
no s’arriba al nombre mínim d’inscrits 

https://uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/iii-jornada-de-psicomotricitat-la-psicomotricitat-lescola-ara-mes-que-mai

