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Raons per fer el curs
Aquest curs aporta una visió general i diversa de les diferents aportacions relacionades amb la conceptualització del joc i permet
reflexionar sobre el mateix des de l'observació i anàlisi del joc infantil.

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada
edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què s'inscriguin. És a dir, només es
podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.

Presentació
El joc és una activitat que apareix de forma espontània durant la infància, però que sorgeix i es desenvolupa a partir de la relació que
l'infant estableix amb els altres, les coses i amb ell mateix. Molts investigadors que han estudiat la funció del joc en el
desenvolupament infantil coincideixen en el fet que aquest contribueix al desenvolupament cognitiu i socioemocional de l'infant. En
aquest curs ens proposem estudiar les principals aportacions d'aquests investigadors al concepte i caracterització del joc en les
diferents etapes del desenvolupament, per posteriorment reflexionar en relació a com és i quin lloc ocupa avui el joc en la infància i
adolescència.

Objectius

Valorar la importància del joc en el desenvolupament evolutiu durant la infància i l'adolescència.
Conèixer les aportacions de les diferents teories psicològiques sobre el joc infantil.
Reflexionar sobre les característiques dels videojocs i la seva influència en la construcció de la subjectivitat.

A qui s' adreça
Estudiants, professionals (psicòlegs, mestres, psicopedagogs) i públic en general.

Pla d'estudis
La Importància del Joc en el Desenvolupament Infantil
Tema 1: Teories psicològiques sobre el joc.
Tema 2: Característiques del joc en les diferents etapes evolutives del desenvolupament.
Tema 3: El joc en l'actualitat.

Titulació
Curs d'Estiu: La Importància del Joc en el Desenvolupament Infantil, per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Metodologia
• Lliurament de materials en format PDF.
• Fòrums de discussió i reflexió relacionats amb articles i material audiovisual.
• Presència de la tutora com a mediadora en el procés d’aprenentatge, com acompanyant i copensant en les tasques a realitzar per part
de l'alumne.
• Atenció personalitzada de consultes per mail i mitjançant la plataforma.
• Avaluació mitjançant presentació d’un treball final.

Sistema avaluació
Participació activa al 60 % dels fòrums i entrega de treball final consistent en l’observació i anàlisi d’una sessió de joc.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.

Quadre docent
Direcció

Coordinació
Professorat
Ariadna Peña Medina
Llicenciat en Psicologia per la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) el 1995.
Màster en Investigació en Psicologia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el 2015.
Formació en clínica psicoanalítica infantil i juvenil.
Docent de cursos virtuals en www.psiquiatria.com (del 2012 al 2019).
Tutora de les assignatures: Psicologia de la memòria, Psicologia del pensament, Psicologia de les diferències individuals i Teràpia de
conducta en la infància, en el Centre Associat UNED—Girona.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.
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