
L’objectiu del Màster és el d’impartir els coneixements teòrics, les actituds personals i les compe-
tències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit 
preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents 
etapes del cicle vital. 

Adreçat a Sortides professionals

Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicope-
dagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, 
Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorit-
zació. Podran accedir-hi també persones que hagin 
cursat postgraus anteriors (especialista universitari i 
diploma d'especialització) en psicomotricitat, prèvia 
convalidació dels crèdits corresponents i, si cal, 
cursant crèdits complementaris, segons la formació 
prèvia. Els estudiants que cursin el darrer curs de 
llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la 
finalització del màster, poden cursar el màster, prèvia 
entrevista amb les directores del curs. 

- Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics...

- Centres d’Estimulació Primerenca

- Col·legis d’Educació Especial

- Centres Cívics

- Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària

- Serveis socials.

MÀSTER INTERNACIONAL EN 
EDUCACIÓ I TERÀPIA PSICOMOTRIU 

Segueix 
avançant

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 966 · susana.paxton@fundacio.urv.cat

Coordinació acadèmica

Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez

Direcció acadèmica

Misericòrdia Camps Llauradó 

Nota

Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés 
Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la 
Generalitat de Catalunya.

ON
URV. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia 
(Campus Sescelades - Tarragona)

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
60 ECTS
Del 05/10/2018 al 02/10/2020 

HORARI
Presencial
Divendres de 18 a 21 h 
Dissabtes de 9 a 14 h

POSTGRAUS
2018-2019 



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centre de formació Permanent
susana.paxton@fundacio.urv.cat · 977 779 966

www.fundacio.urv.cat/formacio

Educació i Teràpia Psicomotriu

Pràctiques formatives en Intervenció Psicomotriu

Formació personal i vivencial en Psicomotricitat

Elaboració del projecte: treball d'aprofitament i aprofundiment

Projecte final de Màster

Crèdits

21

7

17

9

6

3.900 € 

Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.

Preu

Itinerari formatiu:

Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic 

Cursos de formació contínua:

Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat

Psicomotricidad y Atención a la Diversidad


