LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I
PREVENTIVA A L’ESCOLA (Nivell inicial)
MODALITAT: CURS

ACTIVITAT: 440152

ESDEVENIMENT: 4611

CLAU: V014

Hi ha una etapa del desenvolupament del nin en la que es
forma el seu pensament, no només cognitiu, sinó el seu
pensament profund, incoscient i fantàstic a partir de la
motricitat…
Bernard Aucouturier

Destinataris
1.Mestres d’Educació
Infantil
0-3 i 3-6 de centres públics
i concertats.
2. Mestres d’Educació
Física o Primària que facin
Psicomotricitat al seu
centre.
3.Professorat de FP de
CFGS d’Educació Infantil.

OBJECTIUS
.Conèixer les bases teòriques que fonamenten la Pràctica Psicomotriu
Aucouturier educativa i preventiva.
. Reconèixer i treballar procediments fonamentals d’observació i
comprensió de l’expressivitat psicomotora dels infants.
. Realitzar pràctiques d’observació de l’expressivitat de l’infant sobre
sessions reals de 0-3 i de 3-6 anys.
. Aprendre a situar-se com a referent de seguretat física i afectiva en
relació al grup i a l’infant.

CONTINGUTS

Durada: 30 hores
Places: 25
Àmbit: Illa
Lloc: Cep de Palma

C/ Gregorio Marañón, s/n

. Bases teòriques i conceptuals de la pràctica psicomotriu en els dos
cicles d’Educació infantil.
. L’observació en la pràctica psicomotriu.
.Estratègies metodològiques bàsiques d’intervenció en els dos cicles
d’educació infantil.
. El treball corporal: capacitat d’escolta, relació d’ajuda, consciència
corporal.

07007 – Palma – Illes Balears
cprpalma@caib.es

Telèfon: 971 420748

Fax: 971 249532

CALENDARI SESSIONS
FORMACIÓ

DIES

HORES

PONENT

Formació Personal

8 novembre
20 desembre

De 9’00 a 14’00h.

Katty Homar
Cecília Zamorano

11 novembre
18 novembre

De 17’00 a 20’30h.

24 novembre

De 17’00 a 20’00h.

27 novembre

De 17’00 a 20’30h.

1 desembre

De 17’00 a 20’30h.

Formació Teòrica

Formació Pràctica

15 desembre

De 17’00 a 20’00h.

Isabel Sánchez
Maria Jose Elías
Bàrbara Nicolau
Margalida Gelabert
Cecília Zamorano

INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA
INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. Fins dia 26 d’octubre. Recordau que
podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol·licitud.




LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 29 d’ctubre. Podreu consultar si heu estat admesos/es o esteu en llista
d’espera a ”Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat i seleccioneu CEP de Palma.
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos/es us cal confirmar la vostra assistència fins a dia 2 de novembre a l’apartat
”Confirma cursos”, dins el menú “ Formació del Professorat”.La no confirmació implicarà la pèrdua de plaça.
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que estiguin a la llista
d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació hauran d’enviar un correu electrònic del 29 d’ctubre al
2 de novembre a l’adreça ceciliazamorano@ceppalma.net posant com a assumpte “Seminari ambients”. Al cos del
missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase “ESTIC INTERESSAT EN PARTICIPAR”.
Aquells correus electrònics que no compleixin amb aquestes indicacions no es tindran en compte. Totes les persones de
la llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant-ne l’ordre d’arribada i el màxim de places disponibles,
s’incorporaran a la llista definitiva.








CERTIFICACIÓ
Per obtenir-la els participants hauran de:



CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
1. Es seguirà el mateix ordre de preferència
que figura a l’apartat

1-Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB núm. 8-17/01/02, 
LLISTAT D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat
el termini de confirmació, seran admeses
Ordre deldel
2/01/02).

DESTINATARIS
persones
llistat d’espera.
2-Participar activament a les sessions teòriques, pràctiques i
virtuals.



2.En igualtat de condicions, es seguirà
l’ordre d’inscripció.

3- Presentar un producte final.

Coordinació: Cecília Zamorano Terrasa, assessora educació infantil del CEP de Palma
ceciliazamorano@ceppalma.net
Telf. 971 420748 ext. 205

C/ Gregorio Marañón, s/n

07007 – Palma – Illes Balears
cprpalma@caib.es

Telèfon: 971 420748

Fax: 971 249532

