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Àmbit o línia de treball

Temàtica

Grup o línia de
recerca vinculada

Aprenentatge cooperatiu a Educació Física

Recerca

Metodologia inclusiva

Educació Física

Raons per a dedicar-se a la docència en EF: una anàlisi de la tipologia motivacional
dels futurs ensenyants

Recerca

Analitzar la tipologia motivacional de
l’alumnat que cursa estudis
universitaris en educació física
Recurs de pràctica esportiva,

Educació Física

Nom del TFM

Temps de joc caps de setmana

Innovació

Prevenció i resolució de conflictes en E. Física

Innovació

E. Física i Salut

Recerca

Desarrollo integral y motricidad/actividad física

Recerca

Amb l’alimentació Sí que s’hi juga” Projecte de promoció de l’alimentació saludable

Programa AXENROOS en EF para el desarrollo de habilidades sociales en el juego
motor competitivo
Qualitat de l’Educació Física ; aspectes curriculars de l’Educació Física a l’ESO i
aspectes relacionats amb la gestió del Departament d’Educació Física
Influencia del cambio de normes de los deportes colectivos en los valores sociales del
alumnado de primaria

Innovació

Recerca
Innovació
Recerca

Resolució de conflictes des d’una
concepció integradora
Promoció de la salut, hàbits
alimentessis,
activitat física,
Psicomotricitat: Estudi de casos en
tres escoles de
Educació
Infantil de Barcelona
Gamificació com a estratègia i
mètode d’aprenentatge pel
desenvolupament i la promoció
d’hàbits i conductes saludables
Resolució de conflictes, mediació i
conductes disruptives a EF
La transició de primària a secundaria
en EF
Jocs col·lectius, normes i valors
socials

AF al medi natural i geolocalització

Innovació

Lectors de codis QR

Proyecto de iniciación en el bàsquet sobre silla de ruedas

Innovació

Organització de l’esport adaptat

Prevenció i resolució de conflictes (agressions verbals y físiques)

Innovació

Metodologia cooperativa

Como trabajar los diferentes roles del balonmano para enriquecer el aprendizaje
significativo para alumnos de 4º del a ESO

Innovació

Pas d’activitat competitives a
cooperatives

Educació Física

Educació Física

Educació Física
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Nom del TFM

Àmbit o línia de treball

Temàtica

Innovació
Recerca

Intervenció social mitjançant el joc
motriu
Esport inclusiu

El gènere en l’educació física

Innovació

Dona i activitat física

Els jocs i els esports alternatius a l’àmbit escolar (tchoukball)

Innovació

Activitats físiques al medi natural

Actividad física en un centro penitenciario
Dona i esport adaptat
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Grup o línia de
recerca vinculada

Educació Física
adaptada

