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Matrícula 2019-2020
1. Sol·licitud d’elecció del mòdul optatiu no obligatori de l’especialitat
DNI/Passaport

Especialitat a cursar en el màster

Cognoms

Nom

Telèfon

Correu electrònic

Assenyaleu enumerant per ordre de preferència fins a 5 mòduls optatius dels que esteu interessats en cursar:
Codi

Mòdul

E1

Mòduls Especialitat
(específics)
Tendències de recerca en el
desenvolupament curricular i
processos d’innovació en
educació
Inclusió socioeducativa i
orientació al llarg de la vida:
aportacions des de la recerca
Recerca, formació i
tecnologies de l’aprenentatge
i el coneixement (TAC)
Mòduls Especialitat
(específics)
Tendències i enfocaments de
recerca en planificació i
gestió d’institucions
educatives
Recerca, canvi i innovació: el
desenvolupament
professional a les
organitzacions
Recerca, formació i
tecnologies de l’aprenentatge
i el coneixement (TAC)
Mòduls Especialitat
(específics)
Perspectives de recerca en
formació, avaluació i equitat
educativa
Sistemes educatius,
desigualtats i equitat:
aportacions de la literatura
científica
Comunitat, intervenció
socioeducativa i desigualtats:
tendències de recerca
actuals
Mòduls Especialitat
(específics)

43213

43201
43224

E2

43215

43204

43224
E3

43210

43212
43219

E4

43214
43208
43225

Indiqueu
Cr.
ordre
ECTS
preferència

Tendències de recerca en
l’ensenyament de l’escriptura
Perspectives de recerca en
educació literària
L’educació plurilingüe:
tendències i perspectives de
recerca

Codi

Mòdul

E5

Mòduls Especialitat (específics)

6

Perspectives i tendències en recerca
sobre la construcció del coneixement
social

6

6

43226

La recerca sobre l’ensenyament del
temps històric, l’espai geogràfic i la
formació del pensament social
La recerca en l’àmbit de l’educació
per a una ciutadania democràtica

E6

Mòduls Especialitat (específics)

43211
6
43205
6

6

6

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

6

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

6

6

E7

Experiència i recerca: espais de
creació i desenvolupament de la
persona
Mòduls Especialitat (específics)
Perspectives de recerca en
Educació Científica i Matemàtica

6

43928

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

6

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

6

43206
6
43216
6
43221

6

6
43929
6

Indiqueu
ordre
ECTS preferència
Cr.

43930

6
43223
6
43218

Mòduls optatius complementaris
d’oferta transversal
Recerca sobre educació ambiental i
del consum en un món globalitzat i
complex
Cartografies del gènere: transicions i
identitats en la recerca

6
6

6

Data de sol·licitud:_________________
______________________________________
(signatura de l’estudiant)
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2. Resolució d’assignació del mòdul optatiu no específic de l’especialitat a cursar
per l’estudiant*

Vista la sol·licitud presentada per l’estudiant _____________________________________ i d’acord amb els criteris
establerts pel centre per a l’assignació del mòdul optatiu no específic de l’especialitat a cursar per l’estudiant.
El coordinador del màster ha RESOLT autoritzar la matrícula de mòdul que s’indica a continuació:

Mòdul optatiu: __________________________________________________________________________

______________________________________
(signatura del coordinador del màster)

Bellaterra, _______ de _________________________ de 2019
*A emplenar pel coordinador

INFORMACIÓ IMPORTANT
-Aquest formulari és per sol·licitar l’optativa no específica de l’especialitat a cursar, amb la finalitat de completar els 24
crèdits optatius a cursar al màster: 18 crèdits optatius específics de l’especialitat (que no cal marcar en aquesta sol·licitud)
i 6 crèdits optatius no específics (que són els que s’han de marcar)
-Per l’elecció d’aquests 6 crèdits optatius no específics de l’especialitat s’ha de tenir en compte que s’ha d’escollir entre
l’oferta de:
o

Mòduls optatius complementaris d’oferta transversal

o

Mòduls optatius que configuren les altres especialitats.
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