PROCÉS PREINCRIPCIÓ ASSIGNATURES OPTATIVES
El procés de preinscripció de les assignatures optatives de tercer del grau d’Educació Social i de
quart dels graus de Primària, Infantil, Pedagogia i Educació Social es durà a terme en el segon
semestre del curs anterior en el que s’hagin de cursar les assignatures. Un cop finalitzat el
procés es publicaran les llistes dels admesos en cadascuna de les assignatures optatives i
s’obrirà un període de reclamacions.
Un cop finalitzat el període de reclamacions les assignatures sol·licitades en la preinscripció
quedaran reservades en la matrícula de cada estudiant i l’estudiant les haurà de validar en el
moment de formalitzar la matrícula. En el procés d’automatrícula l’estudiant no podrà canviar
d’optatives, ni demanar-ne de noves.
L’estudiant podrà sol·licitar matricular, anul·lar o canviar les assignatures optatives en el
termini de Modificació de Matrícula establert a tals efectes per la facultat.

PROPOSTA OPTATIVES QUART GRAU INFANTIL CURS 2012 / 2013
L’ESTUDIANT HA DE CURSAR 30 CRÈDITS (a no ser que ja tingui crèdits reconeguts o que no els
vulgui cursar tots) Es preguntarà als estudiants de quants crèdits optatius es volen
preinscriure.
En el procés de selecció l’estudiant ha de prioritzar les nou assignatures que s’ofereixen com
assignatures optatives. Les assignatures optatives tenen una capacitat de 45 places. El criteri
que s’utilitzarà per prioritzar la demanda (en el cas de que sigui necessari) és la nota mitja de
l’expedient acadèmic dels dos primers cursos. Es conservarà el torn (mati o tarda) que els
estudiants tenen assignat.
0
1
0
0
0
0

Acollida lingüística a l'escola
Art i llenguatges audiovisuals en educació infantil
Biblioteca escolar
Educació per a la ciutadania
Educació, sostenibilitat i consum
Estratègies de mediació

101999
101996
102002
101661
101639
101637

2

Joc i activitat matemàtica en educació infantil

101985

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

3

Joc i moviment en educació infantil

101998

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

4

La llengua estrangera en educació infantil

102010

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

5

L'activitat didàctica en el cicle 0-3

102009

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

6

L'experimentació en educació infantil

102004

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

7

Narrativa i poesia en educació infantil

102001

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

8

Projectes globalitzadors des de les CCSS en E. I.

102016

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

9

Projectes musicals en educació infantil
Religió, cultura i valors

102008
102017

4.2 M i T

2 GRUPS INFANTIL

0

4.2 M i T

Primària
2 GRUPS INFANTIL
No s’ofereix
Pedagogia i Ed. Social
Pedagogia i Ed. Social
Pedagogia i Ed. Social

Primària

PROPOSTA OPTATIVES QUART GRAU PRIMÀRIA
L’ESTUDIANT HA DE CURSAR 30 CRÈDITS (a no ser que ja tingui crèdits reconeguts o que no els
vulgui cursar tots) Es preguntarà als estudiants de quants crèdits optatius es volen
preinscriure.
L’estudiant té varies possibilitats optar per una menció en primera opció o desestimar fer
menció i triar aquelles assignatures que millor s’adaptin a les seves necessitats formatives. Els
estudiants que optin per fer una menció tindran prioritat a l’hora d’escollir les assignatures.
En el procés de selecció l’estudiant que vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar la
menció o mencions que vulgui realitzar. Un cop prioritzada la menció o mencions s’aconsella
prioritzar també 20 de les 36 assignatures optatives com a precaució davant la possibilitat de
no poder optar a la menció o mencions sol·licitades.
En el procés de selecció l’estudiant que NO vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar 20 de
les 36 assignatures que s’ofereixen com assignatures optatives. Les assignatures optatives
tenen una capacitat de 45 places. El criteri que s’utilitzarà per prioritzar la demanda (en el cas
de que sigui necessari) és la nota mitja de l’expedient acadèmic dels dos primers cursos.
CAL RECORDAR que per cursar les mencions de Llengua Anglesa i d’Educació Musical s’han de
complir uns prerequisits. Caldrà adjuntar en el procés de preinscripció el document escanejat
en format PDF que acrediti que l’estudiant compleix els prerequisits. Els estudiants que facin la
prova de Música a la facultat no caldrà que adjuntin cap document donat que a Gestió
Acadèmica ja disposarem d’aquesta informació.
L’estudiant que sense fer cap menció vol fer alguna assignatura optativa d’aquestes mencions
ha d’acreditar els mateixos prerequisits que es demanen per optar a la menció.
1
2
3
0
4
5
6
0
7
0
0
0
0
8
9
10
11
0
12
13
0
0
0

Acollida lingüística a l'escola
Activitat física, diversitat i salut
Adequació i fluïdesa en llengües estrangeres
Adequació i fluïdesa en llengües oficials
Anàlisi, audició i la seva didàctica
Aprenentatge de llengües estrangeres
Aprenentatge i desenvolupament motor
Biblioteca escolar
Comunicació, imatge i simulació a l'aula de
ciències socials
Connexions i contextos en matemàtiques
Desenvolupament cognitiu i pensament científic en
l'educació primària
Didàctica de la història, la geografia i altres
ciències socials I
Didàctica de la història, la geografia i altres
ciències socials II
Didàctica de la llengua i la literatura I
Didàctica de la llengua i la literatura II
Didàctica de la música I
Didàctica de la música II
Didàctica en institucions artístiques
Educació física i la seva didàctica II
Educació per a la ciutadania
Educació, sostenibilitat i consum
Estratègies de mediació
Estratègies didàctiques per a la formació de les
persones adultes

101999
102054
102082
102081
102040
102080
102053
102002

4.1 T
4.2 M
4.2 M

102045

4.2 M

4.2 M
4.1 M
4.2 M

M. Educació Inclusiva
M. Educació Física
M. Llengua Anglesa
No s’ofereix
M. Educació Musical
M. Llengua Anglesa
M. Educació Física
No s’ofereix
Optativa CCSS

102060

No s’ofereix

102090

No s’ofereix

102044

No s’ofereix

102043

No s’ofereix

102079
102078
102039
102038
102037
102050
101661
101639
101637
101659

4.1 T
4.2 T
4.1 M
4.2 M
4.1 M
4.1 M

Optativa Llengua
Optativa Llengua
M. Educació Musical
M. Educació Musical
No s’ofereix
M. Educació Física
Optativa CCSS
Pedagogia i Ed. Social
Pedagogia i Ed. Social
Pedagogia i Ed. Social

14 Expressió i comunicació corporal
15 Innovació didàctica en les arts visuals
Investigació i innovació en didàctica de les
16
ciències socials
Joc i activitats matemàtiques en l'educació
17
primària
18 Joc i iniciació esportiva
19 Laboratori i virtualitat en l'educació primària

102049
102034

4.1 M
4.1 T

M. Educació Física
Optativa Plàstica

102041

4.1 M

Optativa CCSS

102058

4.2 M

Optativa Matemàtiques

102048
102088

4.1 M
4.1 M

M. Educació Física
Optativa CCEE

0

102033

L'educació artística en l'atenció a la diversitat

No s’ofereix

20 Llenguatge musical

102032

4.1 M

M. Educació Musical

21 Llenguatges audiovisuals i expressió artística

102031

4.1 T

Optativa Plàstica

22 Matemàtiques en el centre escolar
23 Matemàtiques per a comprendre el món
Necessitats educatives específiques afectives,
24
emocionals i de conducta
Necessitats educatives específiques de caràcter
25
cognitiu
Necessitats educatives específiques en els
26
processos d'aprenentatge

102057
102056

4.1 M
4.1 M

Optativa Matemàtiques
Optativa Matemàtiques

102028

4.2 T

M. Educació Inclusiva

102027

4.2 T

M. Educació Inclusiva

102026

4.1 T

M. Educació Inclusiva

27 Necessitats educatives específiques sensorials

102025

4.1 T

M. Educació Inclusiva

28 Patrimoni lingüístic i literari
29 Projectes artístics
Recursos didàctics per a l'aprenentatge de les
30
llengües estrangeres
31 Religió, cultura i valors
Seqüenciació i avaluació de l'aprenentatge
32
cientificomatemàtic
Simulació i tecnologies en l'aprenentatge de les
33
llengües estrangeres

102074
102030

4.1 T
4.2 T

Optativa Llengua
Optativa Plàstica

102072

4.1 M

M. Llengua Anglesa

102017

4.1 M

Optativa

102087

4.1 M

Optativa CCEE

102071

4.2 M

M. Llengua Anglesa

0

Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement

101656

34

Usos professionals i acadèmics de les llengües
estrangeres

102070

4.1 M

M. Llengua Anglesa

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

102086

4.2 M

Optativa CCEE

36 Veu, direcció, cançó i la seva didàctica

102029

4.1 M

M. Educació Musical

Pedagogia i Ed. Social

PROPOSTA DE TORNS DE LES MENCIONS DEL GRAU DE PRIMARIA






Alternar anualment la proposta tot contemplant el nombre d’estudiants matriculats inicialment en cada torn i els horaris
dels itineraris del màster de secundària. Especialment les ciències experimentals per la utilització del laboratori
Mantenir ciències Experimentals i matemàtiques sempre juntes
Mantenir Llengües i Educació inclusiva sempre juntes
Mantenir Ed. Física sempre al matí per l’espai del SAF

CURS 2012 - 2013
MATI
Optatives
CCEE
TARDA
Optatives
Llengües

Optatives
Matemàtiques

Optatives
CC SS

Optatives
Plàstica

Menció
Ed. Inclusiva

Menció
Ll. Anglesa

Menció
Ed. Musical

Menció
Ed. Física

PROPOSTA OPTATIVES TERCER GRAU EDUCACIÓ SOCIAL CURS
2012 / 2013
L’ESTUDIANT HA DE CURSAR 18 CRÈDITS (a no ser que ja tingui crèdits reconeguts o que no els
vulgui cursar tots) Es preguntarà als estudiants de quants crèdits optatius es volen
preinscriure.
En el procés de selecció l’estudiant ha de prioritzar les 6 assignatures que s’ofereixen com
assignatures optatives. Les assignatures optatives tenen una capacitat de 45 places. El criteri
que s’utilitzarà per prioritzar la demanda (en el cas de que sigui necessari) és la nota mitja de
l’expedient acadèmic del primer curs.

1

Alfabetització funcional i aprenentatge de segones
llengües

101674

3.2 M

Optativa

2

Desenvolupament cultural comunitari

101665

3.2 M

Optativa

3

Educació per a la salut

101664

3.2 M

Optativa

4

Infància i adolescència en risc

101682

3.2 M

Optativa

5

Inserció social de les persones amb discapacitat

101670

3.2 M

Optativa

6

Treball social i discriminació

101667

3.2 M

Optativa

PROPOSTA OPTATIVES QUART GRAU EDUCACIÓ SOCIAL CURS
2012 / 2013
L’ESTUDIANT HA DE CURSAR 36 CRÈDITS (a no ser que ja tingui crèdits reconeguts o que no els
vulgui cursar tots) Es preguntarà als estudiants de quants crèdits optatius es volen
preinscriure.
L’estudiant té varies possibilitats optar per una menció en primera opció o desestimar fer
menció i triar aquelles assignatures que millor s’adaptin a les seves necessitats formatives. Els
estudiants que optin per fer una menció tindran prioritat a l’hora d’escollir les assignatures.
En el procés de selecció l’estudiant que vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar la
menció o mencions que vulgui realitzar. Un cop prioritzada la menció o mencions s’aconsella
prioritzar també un mínim de 7 (de les 9 assignatures optatives que s’ofereixen) com a
precaució davant la possibilitat de no poder optar a la menció o mencions sol·licitades. A més a
més aquesta priorització servirà per escollir l’assignatura que falta per poder completar els 36
ECTS.
En el procés de selecció l’estudiant que NO vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar les 9
assignatures que s’ofereixen com assignatures optatives. Les assignatures optatives tenen una
capacitat de 45 places. El criteri que s’utilitzarà per prioritzar la demanda (en el cas de que
sigui necessari) és la nota mitja de l’expedient acadèmic dels dos primers cursos.
1
0
0
0

Acollida i inclusió de les persones immigrants
Anàlisi de recerques aplicades a l'educació social
Debats oberts d'educació
Educació social comparada

101671
101679
101677
101676

4.1 M

Optativa
No s’ofereix
No s’ofereix
No s’ofereix

2

Democràcia i participació social

101666

4.1 M

Optativa

3

Institucions de justícia i reeducació

101669

4.1 M

Optativa

4

Orientació i inserció sociolaboral

101668

4.1 M

Optativa

5
6

7
8
9

Educació en el temps lliure de nens i joves

101683

4.1 M

Optativa

Educació i cooperació per al desenvolupament

101646

4.1 M

Optativa compartida Ped.

Educació per a la ciutadania

101661

4.1 M

Optativa compartida Ped.

Educació en contextos de diversitat

101636

4.1 M

Optativa compartida Ped.

Educació, sostenibilitat i consum

101639

4.1 M

Optativa compartida Ped.

Estratègies de mediació
Estratègies didàctiques per a l'educació de les
persones adultes
Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
(TAC)

101637

4.1 M

Optativa compartida Ped.

101659

4.1 M

Optativa compartida Ped.

101656

4.1 M

Optativa compartida Ped.

MENCIONS: Per poder reconèixer una menció s’han d’escollir totes les assignatures que ofereix
la menció.




Educació de Nens i Joves: 101683 + 101656 + 101637 + 101669 + 101636
Educació d’Adults: 101659 + 101637 + 101668 + 101671 + 101669
Educació Sociocomunitària: 101666 + 101646 + 101637 + 101639 + 101661

PROPOSTA OPTATIVES QUART GRAU PEDAGOGIA CURS 2012 /
2013
L’ESTUDIANT HA DE CURSAR 30 CRÈDITS (a no ser que ja tingui crèdits reconeguts o que no els
vulgui cursar tots). Es preguntarà als estudiants de quants crèdits optatius es volen
preinscriure.
L’estudiant té varies possibilitats optar per una menció en primera opció o desestimar fer
menció i triar aquelles assignatures que millor s’adaptin a les seves necessitats formatives. Els
estudiants que optin per fer una menció tindran prioritat a l’hora d’escollir les assignatures.
En el procés de selecció l’estudiant que vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar la
menció o mencions que vulgui realitzar.
Un cop prioritzada la menció o mencions ha de prioritzar un mínim de 7 (de les 9 assignatures
optatives que s’ofereixen) per tal de complementar els 30 crèdits optatius prescriptius que
contempla la titulació i com a precaució davant la possibilitat de no poder optar a la menció o
mencions sol·licitades.
En el procés de selecció l’estudiant que NO vulgui optar per una MENCIÓ ha de prioritzar les 9
assignatures que s’ofereixen com assignatures optatives. Les assignatures optatives tenen una
capacitat de 45 places. El criteri que s’utilitzarà per prioritzar la demanda (en el cas de que
sigui necessari) és la nota mitja de l’expedient acadèmic dels dos primers cursos.
1
2
0
0
3
4
5
0
6
7

8

9

Assessorament pedagògic
Avaluació de centres i professors
Deontologia i desenvolupament professional del
personal pedagog
Educació en entorns virtuals (e-learning)

101648
101660

4.1 M
4.1 M

Formació per a la feina
Gestió i desenvolupament dels recursos humans
en les organitzacions

101631

4.1 M

Optativa

101635

4.1 M

Optativa

Models internacionals de qualitat
Supervisió i inspecció educativa

101640

4.1 M

Optativa
No s’ofereix

Estratègies de mediació
Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
(TAC)
Educació en contextos de diversitat

101637

4.1 M

Optativa compartida amb ES

101656

4.1 M

101636

4.1 M

Optativa compartida amb ES
Optativa compartida amb ES

Educació i cooperació per al desenvolupament

101646

4.1 M

Optativa compartida amb ES

Educació per a la ciutadania

101661

4.1 M

Optativa compartida amb ES

Educació, sostenibilitat i consum
Estratègies didàctiques per a la formació de les
persones adultes

101639

4.1 M

Optativa compartida amb ES

101659

4.1 M

Optativa compartida amb ES

Optativa
Optativa

101630

No s’ofereix
No s’ofereix

101629

101643

MENCIONS: Per poder reconèixer una menció s’han d’escollir un mínim de dues de les tres
assignatures que ofereix la menció i s’han de fer les practiques en una institució relacionada.
(quan demanen la menció cal preguntar si volen fer les tres assignatures de la menció o només
dues).




Gestor de la Formació a les Organitzacions: 101656 + 101631 + 101659
Orientació Educativa: 101637 + 101648 + 101636
Gestió d’Institucions Educatives: 101660 + 101635 + 101640

