FORMULARI D’AUTOMATRÍCULA
CURS 2022/2023
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
TITULACIÓ Grau en Educació Primària
Pagament fraccionat Sí
en tres terminis
Becari/ària (*)

Sí

PLA D’ESTUDIS: 896/1140
No

Classe de liquidació:
No

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària. Cal lliurar el
document SEPA 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)
Vull fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB, apuntant-me al SAF des del
moment de la matrícula acadèmica fins al 30/9/2023, pagant 120€ (al voltant dels 10€/mes si
m’inscric abans de l’1 d’octubre).
Per poder accedir a les instal·lacions i serveis esportius finalitzaré el tràmit sol·licitant cita
prèvia a través del web uab.cat/saf i portaré l'original del comprovant de la matrícula
acadèmica al taulell d'atenció al públic del SAF el dia convingut.
Adreçat a persones interessades en fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB que no
són residents de Vila 2 ni abonades al SAF amb pagament mensual. El fet de pagar aquest
import via Matrícula Acadèmica implica que acceptes totes les Normatives del SAF. Tingues en
compte que no es realitzarà cap devolució de l’import pagat excepte si és per causes
imputables al SAF o en compliment del dret de desistiment legal. Consulta al web uab.cat/saf
les condicions de la contractació i de desistiment.
Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semigratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
6. Gratuïta: matrícula d’honor o premi extraordinari batxillerat
LOGSE
90. Gratuïta: discapacitat
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004

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

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/fa

PER A QUALSEVOL DUBTE I/O ACLARIMENT SOBRE

93 581 26 85

LA VOSTRA AUTOMATRÍCULA, PODEU TRUCAR AL TELÈFON:
NOTA: NO CAL QUE FEU ARRIBAR AQUEST FULL A LA VOSTRA GESTIÓ ACADÈMICA.
Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos al WEB www.uab.cat (a l’apartat de MATRÍCULA), o bé al WEB del centre

AVIS IMPORTANT: És obligatori contractar l’assegurança complementària en el moment de fer la matrícula
en el cas de que seleccionis alguna assignatura de pràcticum, excepte en el cas del Pràcticum III.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

TITULACIÓ Grau en Educació Primària

Relació d’assignatures
X Codi

Assignatura

Crèd Grup

Primer curs

X Codi

Assignatura

Crèdit Grup

Tercer curs

Teories i pràctiques contemporànies
102011 en educació

6

102089 Didàctica de les ciències experimentals

5

102055 Matemàtiques per a mestres

6

102084 Aprenentatge i desenvolupament II

4

103699 Llenguatges i contextos I

6

Gestió i innovació a l'aula de
102059 matemàtiques

5

Habilitats comunicatives en l’àmbit
106733 educatiu

6

102035 Educació musical, visual i aprenentatge

5

102075 Llengües i aprenentatge

5

101644 Educació i Contextos educatius

12

106734 Educació digital i socioemocional

6

102051 Educació física i la seva didàctica I

4

103700 Llenguatges i contextos II

6

Projecte lingüístic de centres i
102073 plurilingüisme

5

102042 Didàctica de les ciències socials

5

102083 Diferències i inclusió

5

Mirem el món: projectes
105045 transdisciplinaris

12

Segon curs
Didàctica i desenvolupament
102068 curricular

6

102067 Planificació, investigació i innovació

3

Aprenentatge de les matemàtiques i
102061 currículum

6

103702 Pràctiques III

2

102085 Aprenentatge i desenvolupament I

6

103701 Pràcticum II

12

102069 Context social i gestió escolar

6

102052 Educació física en educació primària

5

102076 Llenguatges i currículums

6

Ensenyament i aprenentatge del
coneixement del medi natural, social
102046 i cultural

10

102036 Educació musical i visual

9

102065 Pràctiques I

6
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X Codi

Assignatura

TITULACIÓ Grau en Educació Primària

Crèdit

Quart curs

Grup

X Codi

Assignatura

Crèdit

102057 Matemàtiques en el centre escolar

6

102062 Pràcticum IV

12

Matemàtiques per a comprendre el
102056 món

6

103505 Pràcticum V

12

Necessitats educatives específiques
102027 de caràcter cognitiu

6

6

Necessitats educatives específiques
102026 en els processos d'aprenentatge

6

Necessitats educatives específiques
102025 sensorials

6

Necessitats educatives específiques
102028 afectives, emocionals i de conducta

6

102047 Treball fi de grau

Optatives de quart curs
101999 Acollida lingüística a l'escola

6

102074 Patrimoni lingüístic i literari

6

102002 Biblioteca escolar

6

102030 Projectes artístics

6

102054 Activitat física, diversitat i salut

6

Recursos per a l'ensenyament
aprenentatge de la llengua anglesa
103579 en l'educació infantil i primària

6

106076 Anàlisi, audició i creació

3

Valors educatius de la ciència dins i
102086 fora de l'aula

6

Aprenentatge i desenvolupament
102053 motor

6

106075 Veu, direcció i cançó

6

Connexions i contextos en
102060 matemàtiques

6

Usos professionals i acadèmics de la
103582 llengua anglesa

6

102039 Didàctica de la música I

6

Projectes per ensenyar i aprendre
103536 llengua

6

106079 Didàctica de la música II

3

102017 Religió, cultura i valors

6

6

L'aprenentatge de la llengua
estrangera (anglès) en l'educació
103580 primària mitjançant les TIC

6

102049 Expressió i comunicació corporal

6

Aprenentatge integrat de continguts i
llengua (AICLE) en l'educació
103578 primària

6

Innovació didàctica en les arts
102034 visuals

6

La llengua anglesa en el món
103581 contemporani: pràctiques i contextos

6

Investigació i innovació en
102041 didàctica de les ciències socials

6

Disseny de projectes STEM per a
105055 l'aula de Primària

6

Jocs i activitats matemàtiques en
102058 educació primària

6

Infanteses: narratives inclusives a
106073 través de les arts

6

102048 Joc i iniciació esportiva

6

Territoris d'art contemporani com
106074 espais d'aprenentatge

6

Laboratori i virtualitat en educació
102088 primària

6

L'actualitat i les ciències socials en
106078 educació primària

6

103537 Literatura infantil

6

Ensenyar ciències socials amb
106077 perspectiva de gènere

6

Llenguatges audiovisuals i
102031 expressió artística

6

Planificació, criteris i pràctica musical
106080 a l'escola actual

6

102032 Llenguatge musical

6

102050 Educació física i la seva didàctica II

Grup

RELACIÓ D’ASSIGNATURES QUE HAN CANVIAT
A partir del curs 2022-2023

Codi i nom de l’assignatura antic
103682

Comunicació i interacció educativa I

103683

Comunicació i interacció educativa II

Codi i nom de l’assignatura actual
106733

Habilitats comunicatives en l’àmbit educatiu

106734

Educació digital i socioemocional

Si en anteriors cursos has matriculat alguna de les assignatures de la columna esquerra i no l’has superat, caldrà
que aquest curs la tornis a matricular (amb el mateix codi i nom) però les classes les hauràs de fer a l’assignatura
corresponent de la columna dreta.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), _____________________

Signatura de l’alumne/a

