SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA DE MÀSTER
UNIVERSITARI
2019/2020
FACULTAT: Ciències de l’Educació
MÀSTER: Recerca en Educació

PLA D’ESTUDIS: 1169

DNI/Passaport

Sexe (M = masculí / F = femení)

Cognoms

Nom

Adreça familiar
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça durant el curs
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Data de naixement

Lloc de naixement

Codi postal del lloc de naixement

Nacionalitat

Pagament ajornat

Sí

No

Becari/ària (*)

Sí

No

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària o amb
targeta de crèdit o dèbit. Cal lliurar les dades bancàries a la
Gestió Acadèmica si no s’ha fet amb anterioritat. Els becaris
poden ajornar el pagament.
* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri.

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)

Classe de liquidació:
0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semigratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
90. Gratuïta: discapacitat
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004

Cal presentar el document acreditatiu de gratuïtat o descompte a
la Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula.

Vull abonar-me al SAF des de la matrícula acadèmica
fins el 20/09/2020 pagant 275 €.
Aquest preu pot arribar a representar fins un 40 % de descompte
sobre el preu habitual per als i les estudiants de la UAB.
Has de passar pel taulell d’atenció al públic del SAF amb
l’original i una còpia del comprovant de matrícula acadèmica per
poder accedir als serveis o per comunicar el canvi de quota en cas
d’estar ja abonat/da al servei.

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

Fundació Autònoma Solidària
Aporto voluntàriament 15 € per a accions de solidaritat,
cooperació i educació per al desenvolupament. Podeu consultar
més informació sobre els projectes subvencionats al web de la
Fundació Autònoma Solidària: www.uab.cat/fas

Facultat: Ciències de l’Educació

Titulació: Màster universitari en
Recerca en Educació

El Màster contempla 7 especialitats:
E1 – Currículum i processos d’innovació en educació
E2 – Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
E3 – Desigualtats, recerca i acció educativa
E4 – Didàctica de la llengua i la literatura
E5 – Didàctica de les ciències socials
E6 – Art, cos i moviment
E7 – Educació científica i matemàtica
Assenyaleu amb una “X” els mòduls dels quals us matriculeu:
X

Codi

Mòdul

Cr. ECTS Q*

X

Codi

Mòduls obligatoris (comuns)
43199
43227

Recerca en educació I: epistemologia,
fonamentació i disseny
Recerca en educació II: metodologies,
instruments i estratègies de recollida i
anàlisi de dades

Mòdul

Cr.
ECTS

Q*

Mòduls obligatoris (comuns)
6

1r

43200

Recerca en educació III: Eines TIC en
el procés de recerca

6

2n

9

1r i

43217

Treball fi de màster

15

2n

E5

Mòduls Especialitat (específics)

43211

Perspectives i tendències en recerca
sobre la construcció del coneixement
social

6

1r

43205

La recerca sobre l’ensenyament del
temps històric, l’espai geogràfic i la
formació del pensament social

6

1r

43226

La recerca en l’àmbit de l’educació per
a una ciutadania democràtica

6

2n

E6

Mòduls Especialitat (específics)

43206

Perspectives actuals de recerca: de
l’acció a la creació

6

1r

43216

Valors i diversitat a l’escola: investigar
des de l’art i l’educació física

6

1r

43221

Experiència i recerca: espais de
creació i desenvolupament de la
persona

6

2n

E7

Mòduls Especialitat (específics)

43928

Perspectives de recerca en Educació
Científica i Matemàtica

6

1r

43929

Recerca en àmbits específics de la
Didàctica de les Ciències i les
Matemàtiques

6

1r

El context en la recerca en
l’ensenyament i l’aprenentatge de les
Ciències i de les Matemàtiques

6

2n

2n

E1

Mòduls Especialitat (específics)

43213

Tendències de recerca en el
desenvolupament curricular i
processos d’innovació en educació

6

1r

43201

Inclusió socioeducativa i orientació al
llarg de la vida: aportacions des de la
recerca

6

1r

43224

Recerca, formació i tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

6

2n

E2

Mòduls Especialitat (específics)

43215

Tendències i enfocaments de recerca
en planificació i gestió d’institucions
educatives

6

1r

43204

Recerca, canvi i innovació: el
desenvolupament professional a les
organitzacions

6

1r

43224

Recerca, formació i tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

6

2n

E3

Mòduls Especialitat (específics)

43210

Perspectives de recerca en formació,
avaluació i equitat educativa

6

1r

43212

Sistemes educatius, desigualtats i
equitat: aportacions de la literatura
científica

6

1r

43219

Comunitat, intervenció socioeducativa
i desigualtats: tendències de recerca
actuals

6

2n

E4

Mòduls Especialitat (específics)

43214

Tendències de recerca en
l’ensenyament de l’escriptura

6

1r

43208

Perspectives de recerca en educació
literària

6

1r

43225

L’educació plurilingüe: tendències i
perspectives de recerca

6

2n

43930

Mòduls transversals
43223

Recerca sobre educació ambiental i
del consum en un món globalitzat i
complex

6

2n

43218

Cartografies del gènere: transicions i
identitats en la recerca

6

2n

Mòduls optatius
El mòdul optatiu que resta per matricular serà l’especificat al formulari de sol·licitud/assignació d’optativa que s’adjuntarà a aquest formulari i que
anirà degudament omplert i signat tant per l’estudiant com pel coordinador del màster.

Facultat: Ciències de l’Educació

Titulació: Màster universitari en
Recerca en Educació

*Llegenda:
Q: quadrimestre (primer, segon o anual)

Complements de formació: els alumnes que hagin de fer-ne els hauran de matricular obligatòriament el primer any de
matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

X

Codi

Mòdul

Cr
ECTS Q*

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ______________________________

Signatura del coordinador o tutor
del màster

Signatura de l’alumne/a

