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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 
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Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han 

fet estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Educació Primària 

Educació Primària + Infantil 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS    9,208 / 7,930* 

Proves per a més grans de 25 anys    5,000 / 5,000* 

 

*Educació Primària / Educació Primària en Anglès            Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



La nota que necessites 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical 0.2 

 Biologia 0.2 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient 0.2 

 Cultura Audiovisual 0.1 

 Dibuix Artístic 0.2 

 Dibuix Tècnic 0.1 

 Disseny 0.1 

 Economia de l’Empresa 0.1 

 Física 0.2 

 Geografia 0.2 

 Grec 0.2 

 



La nota que necessites 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Història de l’Art 0.2 

 Literatura Catalana 0.2 

 Literatura Castellana 0.2 

 Llatí 0.2 

 Matemàtiques 0.2 

 Matemàtiques Aplicades a les CC.SS 0.2 

 Química 0.2 

 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

 



El grau d’Educació Primària a la UAB 

 Es pot configurar el títol en funció d’una orientació més generalista o especialista. 

 

 Fins a nou mencions definides que responen als àmbits curriculars de l’educació 

dels infants. 

 

 Pràcticum a partir de segon curs. 
 

 Intercanvis i estades en altres universitats 



Què necessites per estudiar Educació Primària? 

 Capacitat d’atendre, de percebre i de persuadir 
 

 Intuïció per a comprendre a la gent 
 

 Creativitat, flexibilitat, paciència i responsabilitat 
 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi 
 

 Inquietud interdisciplinària i gust per la docència 
 

 Motivació per al treball humanitari 
 

 És important tenir un alt coneixement del català i del castellà. 
 

 És recomanable tenir un bon nivell de coneixements en els àmbits científics (social i natural) i 

matemàtic.  



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 180 docència en català i 75 docència en anglès 

 

Horari:  

Torn de matí o tarda 

Torn de tarda per Educació Primària en anglès 

8-14h / 8-13h classes en horari variable.  

15-16h. Tutories / 16.00-21.00h. classes en horari variable 

 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 180 docència en català i 75 docència en anglès 

 

Horari: Torn de matí o tarda 

 Torn de tarda per Educació Primària en anglès 

 8-14h / 8-13h classes en horari variable.  

 15-16h tutories  

 16-21h classes en horari variable 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

144 

30 

6 



Quines mencions podràs fer? 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  

 

Menció en Educació Física 

Menció en Llengües Estrangeres: Anglès 

Menció en Llengües Estrangeres: Francès 

Menció en Necessitats Educatives Específiques 

Menció en Educació Musical 

Menció en Llengua i Literatura 

Menció en Matemàtiques 



Menció en Ciències Socials 

Menció en Ciències Experimentals 

Menció en Educació Visual i Plàstica 

Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals 

Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos 

Multimedia 

Menció en Llengua i Estudis Socials 

 

 Les pràctiques professionals obligatòries d’una durada de quatre mesos, que s’han 

de fer durant el primer o el segon semestre del 4rt curs.  

Quines mencions podràs fer? 



Què aprendràs 

1r: Curs de formació bàsica 

 Garanteixen una formació comuna a tots els futurs mestres independentment de la modalitat 

de batxillerat. 

 Assignatures de continguts (geologia, història, llengües, matemàtiques, art, literatura, història 

de l’educació...)  

 

2n: Primera aproximació al currículum 

 Predominen les didàctiques específiques 

 Psicologia i pedagogia 

 Primeres pràctiques escolars (Pràcticum I: 2 setmanes) 



Què aprendràs 

3r: Aproximació a l’aula  

 Predominen les didàctiques específiques 

 Psicologia i pedagogia 

 Pràctiques escolars  

(Pràcticum II: 7 setmanes + Pràcticum III) 
 

4rt: Fer de mestre: Optativitat (Mencions / No mencions) 

 100% optativitat 

 Pràctiques (Pràcticum IV + V: unes 400 hores) 

 TFG (treball final de grau) 
 

I després ... ? >> Pla d’Orientació Professional (de 1r a 4t) 



Pràctiques 

 2n curs; Pràcticum 1: 70 hores d’estada en escoles de primària, en grup. 
 

 3r curs; Pràcticum 2: 203 hores d’estada en escoles de primària. 
 

 3r curs; Pràcticum 3: Pràcticum de desenvolupament d’innovació. 
 

 4t curs; Pràcticum 4: 203 hores d’estada en escoles de primària. 
 

 4t curs; Pràcticum 5: 203 hores d’estada en escoles de primària. 



Tria on vols anar 

Pràctiques al estranger 
 

 Bèlgica - Ecole Européenne de Bruxelles I Uccle 
 

 Itàlia - Sardenya 
 

 Munic - Estada de pràctiques en escoles públiques de 0-12 anys de la ciutat de Munic. 
 

 Regne Unit - Richmond-Upon-Thames (Londres) 

 

Més detalls  

 

http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi/erasmus-practiques/destinacions-/educacio-primaria-1345670895122.html


Aspectes recomanables 

 Nivell de les llengües:  
 

Català (C2) / Anglès (B2) / altres!!! 
 

 Programes de mobilitat 3r-4t (erasmus, latinoamèrica, canadà, noruega, eua...)  – 

informació a 1r. 



Sortides professionals 

 Escoles d’ensenyament general 
 

 Centres d’educació per a adults 
 
 

 Mestre en centres hospitalaris i penitenciaris 
 

 Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració 



El doble grau d’Educació Infantil-Primària a la UAB 

 La possibilitat de cursar de manera simultània els graus d'Educació Infantil i 

d'Educació Primària  

 

 Cinc cursos acadèmics (doble titulació Infantil + Primària). 

 

 Amb aquests estudis combinats, els estudiants adquireixen les competències 

professionals necessàries per treballar a l'escola bressol (de 0 a 3 anys), al parvulari 

(de 3 a 6 anys) i a l'etapa d'educació primària (de 6 a 12 anys) com a mestres 

generalistes.  
 

 L'itinerari curricular està organitzat de manera que les assignatures del grau 

d'Educació Primària es cursen al matí i les del grau d'Educació Infantil a la tarda.  



El doble grau d’Educació Infantil-Primària a la UAB 

 L'itinerari curricular està organitzat de manera que les assignatures del grau 

d'Educació Primària es cursen al matí i les del grau d'Educació Infantil a la tarda.  

 

 Les pràctiques professionalitzadores ocupen una part important dels estudis i es 

duen a terme en escoles bressol i escoles d'educació infantil i primària.  



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat/

guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


