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POSTGRAU D’ESPECIALITZACIÓ EN PSICOTERÀPIA CORPORAL INTEGRADORA
HUMANISTA

SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL POSTGRADO
L’avaluació del Màster pot dividir-se en qüestionaris, examen i treball final.
Els qüestionaris influeixen en un 25% en la qualificació de l’assignatura i, per norma
general, es realitzen durant la trobada presencial de l’assignatura corresponent. Amb
aquests qüestionaris es pretén avaluar, acreditar i facilitar l’assimilació del material de
cada assignatura.
IMPORTANT: per l’estudi a distància els alumnes hauran de llegir el material d’estudi
obligatori per cada trobada. En el cas que sorgeixin dubtes es poden enviar per correu
electrònic a la secretaria del postgrau, des d’on es respondran a aquests dubtes. El tutor
dedica un dia a la setmana a respondre les consultes i a respondre a tots els alumnes
per tal que tothom tingui la mateixa informació.
En relació a l’examen i al treball final, es realitzarà un examen després de les tres
primeres assignatures que avaluarà els temes tractats a distància i presencialment.
L’examen no és memorístic, així que la persona pot utilitzar els llibres i el material
didàctic que desitgi durant la realització d’aquest. Les preguntes es refereixen,
generalment, a com aplicar a un cas real els coneixements adquirits. El treball final
consistirà en la realització d’una memòria personal en la qual l’alumne pot fer un estudi
psicocorporal d’un cas (pot ser d’un mateix) que inclogui allò après. La memòria es pot
començar a fer a partir de la tercera trobada presencial i tindrà un seguiment tutoritzat
en el qual l’alumne podrà plantejar dubtes i resoldre qüestions que vagin sorgint.
La tutoria de les memòries està a càrrec de la Maria Beltrán i es farà a través de correu
electrònic.

Com es recupera una matèria?
Al final del postgrau hi haurà un examen de recuperació en el qual l’alumne podrà
presentar-se a qualsevol qüestionari no presentat o suspès, així com a l’examen.
Per obtenir el Diploma de Postgrau d’especialització en Psicoteràpia Corporal
Integradora Humanista, l’alumne haurà de superar l’examen i el treball final, i haver
entregar almenys el 80% dels qüestionaris.
L’assistència a les trobades presencials del postgrau és obligatòria.

