CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DOCENT PER EL CURS
2011/2012
Aprovat Comissió d’Ordenació Acadèmica, 17 de febrer de 2011
Facultat de Ciències de l’Educació

CRITERIS GRAUS
1.- CONSIDERACIONS GENERALS
La comptabilització de la càrrega docent del professorat de la facultat ha de cenyir-se al
document “Política de programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES
aprovat en el Consell de Govern del dia 21 d’abril del 2010”. (veure quadres resum)

Docència presencial

Tutorització, seguiment i
avaluació

Preparació

ECTS x 25 x % presencialitat

h. de docència presencial x 1

Treball fi de grau (TFG)

(ECTS / 6) x 1’5 x estudiants

Pràctiques externes i pràcticum

ECTS x 1’25 x núm. de treballs

Pràcticums I d’Infantil i Primària 3’25 hores x estudiant
Altres pràcticums 9’5 hores per estudiant

Atenent als criteris que marca el document es fixa el següent per la facultat:


El càlcul de temps total de cada assignatura inclou classes presencials, treball
dirigit i treball autònom. Segons directrius de la UAB 1 ECTS correspon a 25 hores
de treball de l’estudiant. A la Facultat de Ciències de l’Educació el 33% d’aquestes
hores tenen caràcter presencial.



Cada assignatura té una guia docent en la que s’especifica les tipologies d’activitat
presencial i la seva distribució horària. En general la distribució segueix el criteri del
quadre adjunt, tot i que hi ha algunes assignatures, que per la seva tipologia, tenen
una major proporció d’activitats en petit grup i una menor proporció d’activitats en
gran grup.



Una assignatura podrà desdoblar una part de la seva presencialitat en 2 grups
petits sempre que hi hagi més de 40 estudiants matriculats. Podrà desdoblar en
tres grups petits sempre que hi hagi més de 60 estudiants matriculats. Podrà
desdoblar en 4 seminaris a partir de 100 estudiants matriculats.

Crèdits
assignatura

Hores
Estudiant

4 ECTS

100

5 ECTS

125

6 ECTS

150

8 ECTS

200

9 ECTS

225

10 ECTS

250

12 ECTS

300

Hores Presencials
34 presencials
24 en gran grup
10 en petit grup
42 presencials
30 en gran grup
12 en petit grup
50 presencials
35 gran grup
15 petit grup
67 presencial
47 en gran grup
20 3n petit grup
75 presencials
53 en gran grup
22 en petit grup
84 presencials
58 en gran grup
25 en petit grup
100 presencials
70 en gran grup
30 en petit grup
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Les guies docents de totes les assignatures han d’estar actualitzades en l’aplicatiu
de la UAB abans que s’iniciï el període de matriculació. Tot i que l’aplicatiu no
permet introduir el model de cronograma, us preguem que envieu un primer model
del cronograma a la coordinació de la titulació en el moment que introduïu la
informació en l’aplicatiu. Aquest model de cronograma té per objectiu que el
professor responsable d’impartir l’assignatura tingui una idea de com s’ha pensat la
temporització en relació a la metodologia plantejada i per poder fer una primera
previsió per la reserva dels espais.



La guia docent té dues finalitats: informar als estudiants en relació a l’assignatura
de la que es matriculen i servir de referència per elaborar el programa al
professorat responsable d’impartir l’assignatura. S’ha de proporcionar el programa
de l’assignatura als estudiants (amb el cronograma concret per cada grup) la
primera setmana de classe a través del Campus Virtual o Moodel o en suport paper
si el professor no té per costum la utilització d’eines virtuals.



Segons la normativa d’avaluació en els estudis de la UAB, aprovada pel Consell de
Govern el 30 de setembre de 2010, caldrà que cada grup de matrícula d’una
assignatura tingui assignat un professor responsable. Aquest professor responsable
haurà d’aplicar els criteris d’avaluació aprovats pel centre i recollits a la guia docent
(procés i activitats d’avaluació programades, amb indicació del valor assignat a
l’avaluació continuada i a les proves finals; criteris de qualificació; calendari
aproximat d’avaluació; procediment i període de publicació de reclamacions, i de
revisió de les qualificacions), haurà de donar la qualificació final als estudiants
matriculats, i deixarà constància de la mateixa en l’acta d’avaluació corresponent.

2.- CALENDARI I DE MÒDULS HORARIS
Els semestres tenen 19/20 setmanes d’activitat lectiva i avaluadora i cal programar la
docència dintre d’aquests períodes lectius (veure calendari hàbil al final del document):


1r semestre de 19 setmanes (12 de setembre de 2011 a 3 de febrer de 2012)



2n semestre de 20 setmanes (13 de febrer a 6 de juliol de 2012)



Setmana intersemestral (sense activitat lectiva) del 6 al 10 de febrer
Setmanes possibles de docència i avaluació per semstre
Curs/
Educació
Primària
Infantil
Pedagogia
Semestre
Social
1.1

19

19

19

19

1.2

20

20

20

20

2.1

18/19*

15**

19

19

2.2

18**

18**

20

20

3.1

15**

18**

19

19

3.2

18**

18**

20

20

*Els estudiants de segon primària fan una sortida de camp de dos dies vinculada a l’assignatura d’Ensenyament /
Aprenentatge del Coneixement del Medi Social i Natural. Les dates de la sortida són el 10 i 11 d’abril pels grups
21, 31 i 71. Els grup 41 farà la sortida els dies 12 i 13 d’abril.
** Veure calendari pràcticum punt 4 d’aquest document



Les dates de tancament d’actes són el 24 de febrer pel primer semestre i el 12 de
juliol pel segon semestre i les assignatures anuals. La data límit de tancament
d’actes de pràcticum i de treball fi d’estudis és el 20 de setembre.
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Les classes de la primera setmana del curs pels estudiants de PRIMER comencen a
les 11:30 hores pels del torn del matí i a les 19 hores pels del torns de tarda.



Les classes de la primera setmana pels estudiants de SEGON i TERCER començaran
a les 9 hores pels del torn de matí i a les 16 hores pels del torn de tarda.

3.-TORNS


La franja prevista per la programació de l’activitat presencial és de 8 a 13 hores
pels estudiants que fan torn de matí i de 16 a 21 hores pels que fan el torn de
tarda. Es reserva la franja de 13 a 14 i de 15 a 16 per les tutories pel torn de matí i
tarda respectivament.

Títol
Educació Social
Educació Infantil

Matí

Tarda

1r, 2on, 3r

-

2on (un grup)

1r (dos grups)

3r (un grup)

2on (un grup)
3r (un grup)

Educació Primària

Pedagogia

1r (dos grups)

1r (dos grups)

2on (tres grups)

2on (un grup)

3r (tres grups)

3r (un grup)

1r, 2on, 3r

-

4.- CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AL CALENDARI I A L’ORGANITZACIÓ DEL
PRACTICUM
Cal tenir present el calendari de pràcticum en el moment de planificar la docència i fer els
cronogrames de les assignatures. No es poden programar activitats lectives en aquestes
períodes.
EDUCACIÓ INFANTIL
PRACTICUM I
Del 6 al 10 de febrer en horari de 9 a 17 hores . A partir del 13 de febrer un dia a la
setmana (els dimarts) en horari de 9 a 17 hores (fins a completar les hores, veure guia
de l’assignatura). Aquest Pràcticum ha d’estar a càrrec del professorat que fa
l’assignatura de Context Social i Gestió Escolar.
PRACTICUM II
Del 9 de gener al 24 de febrer en horari de 9 a 17 hores. Hi ha 8 unitats responsables en
la docència d’aquesta assignatura, és altament recomanable que cada unitat destini un
únic professor com a tutor d’aquest pràcticum. L’assignatura de Processos Educatius i
d’Aprenentatge cedeix dos dies del primer semestre (al voltant del 15 de novembre i al
voltant del 15 de desembre) i dos del segon (març i maig) per fer les tutories d’aquests
pràcticum.
PRACTICUM III
Dos períodes intensius que van del 30 de gener al 10 de febrer i del 7 al 19 de maig en
horari de 9 a 17 hores.
Dos períodes d’un dia a la setmana (dimecres) del 13 de febrer al 4 de maig i del 21 de
maig al 22 de juny.
Hi ha 9 unitats responsables en la docència d’aquesta assignatura, és altament
recomanable que cada unitat destini un únic professor com a tutor d’aquest pràcticum.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRACTICUM I
Del 13 al 24 de febrer. Aquest Pràcticum ha d’estar a càrrec del professorat que fa
l’assignatura de Context Social i Gestió Escolar. L’assignatura d’Educació Musical i Visual
cedeix un dia (al voltant del 15 de novembre) per fer la tutoria d’aquest pràcticum.
PRACTICUM III
Del 9 de gener al 24 de febrer en horari de 9 a 17 hores.
Els tutors d’aquest pràcticum són el professors responsables de les assignatures:
Aprenentatge i desenvolupament II; Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques i
Llengües i aprenentatge. En el cas excepcional que un professor no pugui assumir tots
els crèdits de pràcticum es pot incorporar un altre professor de la seva àrea de
coneixement.
EDUCACIÓ SOCIAL
PRACTICUM I
Es realitza al llarg de tot el curs 1 dia a la setmana (dimecres) i es divideix en dos
períodes: del 14 de setembre al 3 de febrer i del 13 de febrer al 29 de juny.
En cada semestre l’estudiant estarà a la institució un període no inferior a 17 setmanes.
L’horari del pràcticum vindrà determinat per l’horari de la institució de pràctiques. La
jornada de pràcticum és de 6 hores.
Aquest pràcticum necessariament haurà d’estar vinculat a les assignatures de tercer del
grau d’educació social. En aquest sentit, l’equip docent d’aquest pràcticum estarà format
pel professorat que faci la docència a les assignatures de tercer.
Hi ha 3 unitats responsables en la docència d’aquesta assignatura, és altament
recomanable que cada unitat hi destini com a màxim 3 professors tutors.
PEDAGOGIA
PRACTICUM I
Es realitza al llarg de tot el curs 1 dia a la setmana (dimecres) i es divideix en dos
períodes: del 14 de setembre al 3 de febrer i del 13 de febrer al 29 de juny.
En cada semestre l’estudiant estarà a la institució un període no inferior a 17 setmanes.
L’horari del pràcticum vindrà determinat per l’horari de la institució de pràctiques. La
jornada de pràcticum és de 6 hores.
Aquest pràcticum necessariament haurà d’estar vinculat a les assignatures de tercer del
grau de pedagogia. En aquest sentit, l’equip docent d’aquest pràcticum estarà format pel
professorat que faci la docència a les assignatures de tercer.
Hi ha 3 unitats responsables en la docència d’aquesta assignatura, és altament
recomanable que cada unitat hi destini com a màxim 3 professors tutors.
4.- RECOMANACIONS ALS DEPARTAMENTS PER A LA CONFECCIÓ DEL PLA DOCENT


Recordar que en les assignatures assignades a més d’un professor cal una
coordinació estreta entre tot el professorat que intervé i cal pensar en l’assignatura
com en una unitat.



Procurar que el professorat concentri la seva dedicació preferentment en una
titulació i assegurar, quan s'estimi convenient, la continuïtat dels professors en la
mateixa titulació durant més d’un curs.



Cal considerar les especificacions de les guies de les assignatures a l’hora de fer les
assignacions de professorat.



Els professorat que fa de tutor de Pràcticum han d'estar vinculats a la titulació en la
que imparteixen les classes.



Cada titulació adjuntarà a la proposta d’horaris les recomanacions que li són
específiques per a l’assignació de docència al professorat.



Els horaris d’atenció als estudiants s’han de situar de 13 a 14 en el torn de matí. Si
es dóna el cas de que l’activitat lectiva de l’assignatura s’acaba a les 12 es poden
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avançar les tutories una hora. També es poden oferir tutories de 12 a 14 quan el
professorat les programa en dies diferents a l’horari lectiu de l’assignatura que és
responsable i no es solapen amb activitats lectives d’altres assignatures.


Els horaris d’atenció als estudiants s’han de situar de 15 a 16 en el torn de tarda.
Si es dóna el cas de que l’activitat lectiva de l’assignatura s’acaba a les 20 es poden
oferir les tutories en aquesta hora. També es poden oferir tutories de 20 a 21 quan
el professorat les programa en dies diferents a l’horari lectiu de l’assignatura que és
responsable i no es solapen amb activitats lectives d’altres assignatures.



Tal com marca la normativa d’avaluació de la UAB, cal que cada grup de matrícula
tingui assignat un professor responsable. De cara a l’assignació dels grups a
Sigm@-CDS, seria necessari disposar d’aquesta dada al més aviat possible. Per
tant, es demana, en la mesura del possible, que els departaments comuniquin
quins professors són responsables de grup, en el moment de fer la resposta a la
petició de docència que els hi fa el centre. La Gestió Acadèmica indicarà la manera
de fer-ho en el moment de realitzar la petició de docència.



Es desprogramaran les assignatures optatives que tinguin menys de 10 estudiants
matriculats.
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CRITERIS LLICENCIATURES DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOIA I
DIPLOMATURES DE MESTRA I EDUCACIÓ SOCIAL
Aprovat Comissió d’Ordenació Acadèmica, 17 de febrer de 2011
Facultat de Ciències de l’Educació

CAL CONSIGNAR EN CADA ASSIGNATURA LA LLENGUA EN QUE S’IMPARTIRÀ
ES FACILITARÀ EL LLISTAT D’ASSIGNATURES QUE S’HAURAN D’OFERIR EN FORMAT
TUTORITZAT. CAL CONSIGNAR EL NOM DEL PROFESSOR QUE ES RESPONSABILITZARÀ DE
LES TUTORIES.

Les assignatures de segon i de tercer curs s’oferiran al 2011/12 en format tutoritzat. En el
cas de que hi hagi algun estudiant amb assignatures pendents de primer se li oferirà la
possibilitat d’avaluar l’assignatura que matriculi.
La fórmula que s’utilitza per calcular la càrrega docent de les assignatures tutoritzades és
la següent:
Núm. de crèdits x estudiants x 0,05 = crèdits LRU (multiplicat per 10 seran hores LRU i
multiplicat per 2,333 seran hores Graus)
Excepcionalment quan la metodologia de l’assignatura així ho requereixi i sempre que els
departaments disposin dels recursos suficients es podrien oferir aquestes assignatures en
format de presencialitat o de docència alternativa.
Les assignatures que s’ofereixin en docència alternativa tindran l’horari i el calendari de
l’assignatura de pla d’estudis que l’ofereix.
El calendari de les assignatures presencials és de 19 de setembre a 28 d’octubre i de 28
de novembre a 3 de febrer el primer semestre i de 13 de febrer a 1 de juny el segon
semestre.
El calendari de les assignatures tutoritzades és el següent:
o

1er semestre del 03 d’octubre al 23 de desembre

o

2on semestre de 13 de febrer al 1 de juny

CALENDARI ESPECÍFIC LLICENCIATURA DE PEDAGOGIA


1r quadrimestre de 17 setmanes (del 19 de setembre al 27 de gener de 2012)



2n quadrimestre de 17 setmanes (del 13 de febrer al 15 de juny de 2012)

crèdits
plans 92-93

hores /setmana en
qm 17 setmanes

màxim de
presencialitat per qm

hores /setmana en
qm 15 setmanes

màxim de
presencialitat per qm

6

3 h.

51

3,5 h.

52,5

4

2 h.

34

2,5 h.

37,5

3

1,5 h.

25,5

2 h.

30
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CALENDARI ESPECÍFIC LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA
1r quadrimestre de 14 setmanes (del 19 de setembre al 23 de desembre de 2011)
2n quadrimestre de 14 setmanes (del 13 de febrer al 1 de juny de 2012)
Barem d’hores segons quadrimestre i nombre de crèdits
Crèdits

Hores /setmana
en qm 13 ó 14 setmanes

Hores
totals qm

Hores /setmana
en qm 12 setmanes

Hores
totals qm

6

4 h.

52 - 56

4 h 30’

54

5

3 h.

39 - 42

4 h.

48

4

2 h. 30'

32,5 - 35

3 h.

36

3

2 h.

26 - 28

2 h 30’

30

2

1 h.

13 - 14

1 h 30’

18

Les dates de tancament de les actes són el 24 de febrer pel primer semestre; el 12 de
juliol pel segon semestre, segones convocatòries de primer semestre i les assignatures
anuals i 13 de setembre per segones convocatòries de les assignatures anuals i de segon
semestre.
Atenció: Les optatives que no arribin a un mínim de 10 estudiants matriculats
s’hauran de tancar.

QUALSEVOL CANVI EN RELACIÓ A LA PROPOSTA HORÀRIA S’HA DE
CONSULTAT ALS I A LES COORDINADORS / COORDINADORES DE TITULACIÓ I
PER ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE LA PETICIÓ. NO ES FARAN CANVIS EN ELS
HORARIS UN COP AQUESTS ESTIGUIN PUBLICATS I ELS ESTUDIANTS HAGIN
INICIAT EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ
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CRITERIS MÀSTERS1
Aprovat per la Comissió de Màsters, 17 de març de 2011
Facultat de Ciències de l’Educació

Atenent al document “Política de programació docent en els nous títols de grau i
postgrau dins l’EEES aprovat en el Consell de Govern del dia 21 d’abril del 2010, es
fixa el següent:
1. Tipologies d’activitats docents
Activitat dirigida
1. Teoria,
2. Pràctiques d’aula
3. Pràctiques de
laboratori
4. Pràctiques clíniques
5. Seminaris
6. Pràctiques de camp
dirigides

Activitat supervisada
7. Pràcticum
8. Pràctiques externes
9. Pràctiques de camp
supervisades
10. Classes virtuals
11. Treball fi de grau
12. Treball fi de màster
13. Direcció de tesi

Activitat de seguiment i
d’avaluació
14. Tutoria
15. Avaluació final /
continuada

2. Presencialitat
-

En els màsters de la Facultat de Ciències de l’Educació es proposa que la
presencialitat sigui la preferent de la UAB: 25%

3. Dedicació docent als Màsters
-

Límit de la dedicació docent al postgrau oficial (màsters i tesis doctorals) dels
departaments: 20% de la seva capacitat docent total (70% al grau i 10%
minors).

-

Límit de la dedicació individual del professorat a docència de postgrau oficial:
50% de la seva dedicació docent total.

4. Desprogramació de mòduls optatius amb escassa demanda.
-

1

S’hauran de desprogramar els mòduls optatius que en els darrers dos anys
hagin tingut un nombre insuficient de matriculats indicat per la normativa vigent
(menys de 5 matriculats de nou accés).

Aquests criteris no s’apliquen al Màster de Formació del Professorat de Secundària que en té uns de propis.
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5. Càlcul d’hores docents del professorat
Màsters Universitaris:
Docència presencial

Preparació

ECTS x 25 x %
presencialitat

hores de docència
presencial x 1,5 h

Tutorització, seguiment i
avaluació
(ECTS / 6) x 2h x n.
estudiants

ECTS x 25 x 0,25
ECTS x 6,25
1 ECTS:
1 ECTS:

6,25

hores de docència
presencial x 1,5 h
9,375
6,25 + 9.375 = 15,625

Treball fi de màster (TFM)

(ECTS / 3) x n estudiants
0,33 x n estudiants

Pràctiques externes i pràcticum

Per als primers 10 ECTS: 10 x 2 h x n.
treballs presentats;
ECTS / 3 x n. estudiants tutoritzats
Per als ECTS restants: ECTS x1,25 h x
n. treballs presentats.
6. Resum hores estudiant / hores classe presencial / hores pla docent professor
-

Per facilitar els càlculs de cada Departament o Unitat Departamental es facilita
la següent taula:

Crèdits

Hores

Hores professor

Hores Presencials de

assignatura/mòdul

estudiant

Pla Docent

classe

1 ECTS

25

15,625 + 0,33x n
estudiants

6,25

2 ECTS

50

31,25 + 0,66x n estudiants

12,5

3 ECTS

75

46,875+ 1x n estudiants

18,75

4 ECTS

100

62,5+ 1,33x n estudiants

25

5 ECTS

125

78,125+ 1,66x n estudiants

31,25

6 ECTS

150

93,75+ 2x n estudiants

37,5

7 ECTS

175

109,375+ 2,33x n
estudiants

43,75

8 ECTS

200

125+ 2,66x n estudiants

50

9 ECTS

225

140,625+ 3x n estudiants

56,25

9

10 ECTS

250

156,25+ 3,33x n estudiants

62,5

11 ECTS

275

171,875 + 3,66x n
estudiants

68,75

12 ECTS

300

187,5 + 4x n estudiants

75

13 ECTS

325

203,125+ 4,33x n
estudiants

81,25

14 ECTS

350

218,75+ 4,66x n estudiants

87,5

15 ECTS

375

234,375+ 5x n estudiants

93,75

7. Calendari
Els semestres tenen 19/20 setmanes d’activitat lectiva i avaluadora i cal programar la
docència dintre d’aquests períodes lectius (veure calendari hàbil al final del
document):



1r semestre de 19 setmanes (12 de setembre de 2011 a 3 de febrer de 2012).
2n semestre de 20 setmanes (13 de febrer a 6 de juliol de 2012).



Les dates de tancament de les actes són el 24 de febrer pel primer semestre i el
12 de juliol pel segon semestre i les assignatures anuals. Pel practicum i treball
fi de màster o de recerca el tancament serà o el 12 de juliol o el 20 de setembre.

8. Horaris
-

Els coordinadors de cada Màster han de lliurar a la Gestió acadèmica
(miguelangel.ruiz@uab.cat),
amb
còpia
al
vicedegà
de
màsters
(enric.roca@uab.cat), els horaris previstos per a tots els mòduls del Màster
abans del 18 de febrer per tal de poder fer la programació adient d’espais.

9. Guies docents
-

Cada mòdul del màster ha de tenir la seva guia docent seguint el model UAB.

-

Totes les guies docents han d’estar actualitzades a la pàgina web de la Facultat
abans que s’iniciï el període de matriculació.

10. Pràcticum
- El Pràcticum de cada màster s’organitzará en funció de les característiques
pròpies del mateix que hauran de quedar recollides a la guia docent.
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CRITERIS MASTER DE SECUNDÀRIA
Aprovat per la Comissió de Màsters, 17 de març de 2011
Facultat de Ciències de l’Educació
1.- CONSIDERACIONS GENERALS
El Màster de Secundària es computa seguint els barems establerts pel GRAU amb un
26% de presencialitat, la comptabilització de la càrrega docent del professorat és per
tant la següent:
MODULS ACADÈMICS (mòdul genèric o comú i mòduls específics)
Docència presencial
ECTS x 25 x % presencialitat
(26%)

Preparació
h. de docència presencial. x 1

Tutorització, seguiment i
avaluació
(ECTS / 6) x 1’5 x num.
estudiants

MÒDUL PRÀCTICUM I TREBALL FI DE MASTER
Treball fi de grau (TFG)
ECTS 6 x 1,25 x núm. de treballs, és
a dir: 7,5 h per treball

Pràctiques externes i pràcticum
(12 ECTS) 9,5 hores per estudiant

Atenent als criteris que marca la normativa actual de la UAB es fixa el següent:


El càlcul de temps total de cada assignatura inclou classes presencials, treball
dirigit i treball autònom (1 ECTS correspon a 25 hores de treball de l’estudiant).



La guia docent de cada assignatura ha d’especificar l’activitat presencial i la seva
distribució horària. També ha d’informar del cronograma de l’assignatura.



Totes les guies docents han d’estar actualitzades i penjades a la pàgina web de la
UAB abans que s’iniciï el període de matriculació (setembre 2011).



Cada grup de matrícula d’un mòdul ha de tenir assignat un professor
responsable. Aquest haurà d’aplicar els criteris d’avaluació aprovats pel centre i
recollits a la guia docent (procés i activitats d’avaluació programades, amb indicació
del valor assignat a l’avaluació continuada i a les proves finals; criteris de
qualificació; calendari aproximat d’avaluació; procediment i període de publicació de
reclamacions, i de revisió de les qualificacions), haurà de donar la qualificació final
als estudiants matriculats, i deixarà constància de la mateixa en l’acta d’avaluació
corresponent.

2.- OFERTA D’ESPECIALITATS I CALENDARI DELS MÒDULS
- Tots els mòduls del màster són anuals
-

Mòdul comú (o genèric) : 15 ECTS
Mòdul específic : 27 ECTS (12 complements formació, 15 didàctica específica)
Mòdul pràcticum i TFM: 18 ECTS (12 pràcticum, 6 treball fi de màster)

- Hi haurà un grup de cada especialitat (30 alumnes) pel mòdul específic i 5 grups pel
mòdul comú (50 alumnes): 3 grups al matí i 2 grups a la tarda.
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Especialitats i torns horaris curs 2011-12
Torn matí (9-14h)
Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia i Història
Filosofia
Matemàtiques

Torn tarda (15:30 – 20:30h)
Anglès
Català – Castellà
Llengües Estrangeres
Música

Calendari curs 2011-12
Fase I: Classes a la universitat
Fase II: Practicum d’observació
Fase III: Classes a la universitat
Fase IV: Pràcticum d’intervenció
Fase V: Classes a la universitat
Presentació del treball fi de màster

Del 3-10-11 al 18-11-11
Del 21-11-11 al 2-12-11
Del 12-12-11 al 17-02-12
Del 20-02-12 al 30-03-12
Del 10-04-12 al 25-05-12
15 de juny / 3 de setembre de 2012

Tancament d’actes curs 2011-12
Assignatures del primer semestre
Assignatures segon semestre i assignatures
anuals
Pràcticum i de treball fi de màster

24 de febrer
12 de juliol
12 de juliol / 20 de setembre

HORARI MARC (FASES I, III i V)
MATÍ

DILLUNS
Mòdul comú

DIMARTS
Mòdul comú

DIMECRES
Mòdul
específic:
Didàctica

DIJOUS
Mòdul
específic:
Didàctica

Descans

Descans

Descans

Descans

DIVENDRES
Mòdul
específic:
Complement
s
de
Formació
Descans

Mòdul comú

Mòdul comú

Mòdul
específic:
Didàctica

Mòdul
específic:
Didàctica o
Seminari
Pràcticum

Mòdul
específic:
Complement
s de
Formació

DILLUNS
Mòdul comú

DIMARTS
Mòdul comú

DIMECRES
Mòdul
específic:
Didàctica

DIJOUS
Mòdul
específic:
Didàctica

Descans

Descans

Descans

Descans

DIVENDRES
Mòdul
específic:
Complement
s
de
Formació
Descans

Mòdul comú

Mòdul comú

Mòdul
específic:
Didàctica

Mòdul
específic:
Didàctica
Seminari
Pràcticum

Mòdul
específic:
Complement
s
de
Formació
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11:15
11:15
11:45
11:45
14h

TARDA
15:30
17:45
17:45
18:15
18:15
20:30
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CALENDARI HÀBIL CURS 2011 / 2012 PRIMER SEMESTRE
Setembre
1ª setmana
12, 13, 14, 15, 16
2ª setmana
19, 20, 21, 22, 23
3ª setmana
26, 27, 28, 29, 30
Octubre
4ª setmana
3, 4, 5, 6, 7
5ª setmana
10, 11, 13, 14
6ª setmana
17, 18, 19, 20, 21
7ª setmana
24, 25, 26, 27, 28
Novembre
8ª setmana
2, 3, 4
9ª setmana
7, 8, 9, 10, 11
10ª setmana
14, 15, 16, 17, 18
11ª setmana
21, 22, 23, 24, 25
12ª setmana
28, 29, 30, 1, 2
Desembre
13ª setmana
5, 7
14ª setmana
12, 13, 14, 15, 16
15ª setmana
19, 20, 21, 22,23
Gener
16ª setmana
9, 10, 11, 12, 13
17ª setmana
16, 17, 18, 19, 20
18ª setmana
23, 24, 25, 26, 27
19ª setmana
30, 31, 1, 2, 3

dies no lectius

Dimecres 12 d’octubre festiu (Pilar)

Dilluns 31 d’octubre pont
Dimarts 1 de novembre festiu (tots sants)

Dimarts 6 de desembre festiu (constitució)
Dijous 8 de desembre festiu (puríssima)
Divendres 9 de desembre pont

El semestre té 19 setmanes que amb les festes es converteixen amb 17 setmanes pels dimarts i amb 18 setmanes pels dilluns,
dimecres, dijous i divendres. També cal considerar els calendaris de pràcticum pels diferents grups i nivells.
Setmana intersemestral del 6 al 12 de febrer de 2012
CALENDARI HÀBIL CURS 2011 / 2012 SEGON SEMESTRE
Febrer
1ª setmana
13, 14, 15, 16, 17
2ª setmana
20, 21, 22, 23, 24
3ª setmana
27, 28, 29, 1, 2
Març
4ª setmana
5, 6, 7, 8, 9
5ª setmana
12, 13, 14, 15, 16
6ª setmana
19, 20, 21, 22, 23
7ª setmana
26, 27, 28, 29, 30
Abril
Setmana Santa
Dilluns 9 d’abril festiu setmana santa
8ª setmana
10, 11, 12, 13
9ª setmana
16, 17, 18, 19, 20
10ª setmana
23,24, 25, 26, 27
Maig
11ª setmana
2, 3, 4
Dilluns 30 d’abril pont en substitució de
Sant Jordi
12ª setmana
7, 8, 9, 10, 11
Dimarts 1 de maig festiu (festa treball)
13ª setmana
14, 15, 16, 17, 18
Dilluns 28 de maig festiu (segona pasqua)
14ª setmana
21, 22, 23, 24, 25
15ª setmana
29, 30, 31, 1
Juny
16ª setmana
4, 5, 6, 7, 8
Setmana 17 de PAUS. Potser es necessita
alguna aula per fer les proves
17ª setmana
11, 12, 13, 14, 15
18ª setmana
18, 19, 20, 21, 22
19ª setmana
25, 26, 27, 28, 29
Juliol
20ª setmana
2, 3, 4, 5, 6
El semestre té 20 setmanes que amb les festes es converteixen amb 17 setmanes pels dilluns, 19 setmanes pels dimarts i 20
setmanes pels dimecres, dijous i divendres. També cal considerar els calendaris de pràcticum pels diferents grups i nivells.
Seria recomanable deixar les dues últimes setmanes per exàmens i/o lliuraments de treballs.
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