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1. La Facultat
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Salutació del Deganat

La Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� organitza els estudis encaminats a la formaci� dels
professionals de lÕeducaci� en totes les seves modalitats. SÕhi imparteixen deu titulacions:
Educaci� Social, mestre especialista en Educaci� Infantil, en Educaci� Prim�ria, en Educaci�
Especial, en Educaci� F�sica, en Educaci� Musical i en Llengua Estrangera, Pedagogia,
Psicopedagogia i cursos de qualificaci� pedag�gica de professors de secund�ria. Hi participen
professors/es de vint-i-un departaments diferents, cinc dels quals estan adscrits a la Facultat,
ja que hi imparteixen majorit�riament la doc�ncia.

La Facultat es proposa preparar uns professionals de lÕeducaci� competents, motivats i
capa�os dÕintervenir en la transformaci� social. 

A trav�s de la doc�ncia cal facilitar la formaci� de compet�ncies cognitives, emocionals,
socials i morals dels estudiants, futurs professionals de lÕeducaci�. DÕacord amb les propostes
de lÕinforme Delors, cal que els estudiants aprenguin a con�ixer, a fer, a ser i a conviure.

La utilitzaci� de les noves tecnologies ha de permetre una doc�ncia m�s adequada i una
millor organitzaci� dÕaquesta. Per� tamb� es necessita una colálaboraci� interdisciplin�ria
de professionals procedents de diferents �rees de coneixement i de diversos departaments,
cadascun dels quals hi aportar� la seva especialitzaci�.

Una millora de la qualitat de la doc�ncia comporta una tasca dÕinvestigaci� que reverteixi
en aquella. En la doc�ncia hi ha dÕhaver aportacions interdisciplin�ries, que tamb� sÕhan de
trobar en la recerca, atesa la complexitat de la tasca del professional de lÕeducaci�.

La recerca en el camp de lÕeducaci� ha de respondre a les necessitats socials de la comunitat.
La Facultat ha de facilitar la coordinaci� entre les recerques dels diferents departaments que
configuren el centre.

�s cada cop m�s necessari realitzar, conjuntament amb lÕICE, activitats de formaci�
permanent i cursos de postgrau que possibilitin ampliar el nombre dÕestudiants i de
professionals vinculats a la Facultat, i ampliar el nombre dÕactivitats, cursos i seminaris que
donin resposta a les necessitats socials que es puguin plantejar.

Aix�, cal recon�ixer la import�ncia del fet de relacionar la teoria i la pr�ctica en la doc�ncia,
la doc�ncia amb la recerca, la formaci� inicial amb la permanent. 
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Les l�nies generals dÕactuaci� de lÕequip del Deganat durant el curs 1998-99 tenen com a
objectius:

1. Vetllar per la qualitat de la doc�ncia.
2. Afavorir les accions dels estudiants i les trobades entre aquests.
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3. Facilitar la coordinaci� dels camps de recerca que realitzen els diferents departaments
implicats en la Facultat.

4. Potenciar la projecci� internacional i institucional de la Facultat.
5. Plantejar un pla dÕactivitats de formaci� permanent
6. Continuar la millora dels serveis i dÕinfraestructura de la Facultat.
7. Continuar el progressiu proc�s de consolidaci� de la Facultat.

Esperem poder avan�ar en la construcci� de la Facultat gr�cies a la colálaboraci� de tots els
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colálectius del professorat, dels estudiants i del personal dÕadministraci� i serveis.

Us desitgem molt bona feina durant el curs 1998-99.

Carme Angel i Ferrer
Degana
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1.1 Com s’organitza

Els òrgans de govern

El govern de la Facultat
Segons els Estatuts de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci�, aprovats per la Junta de Govern
de la Universitat Aut�noma de Barcelona en la sessi� del 4 de juny de 1993, el govern de
la Facultat correspon als �rgans seg�ents:

El Claustre de Facultat
La Junta de Facultat
El deg� o la degana i lÕequip de deganat
Els coordinadors o coordinadores de Titulaci�
LÕadministrador o lÕadministradora de Centre

El Claustre de Facultat
El Claustre de Facultat es lÕ�rgan de m�xima representaci� de la Facultat. Es reunir�
preceptivament una vegada cada curs acad�mic. Les seves funcions s�n aprovar les l�nies
generals dÕactuaci� en tots els �mbits i controlar la gesti� dels c�rrecs i �rgans de la Facultat.

El Claustre est� integrat:
Ð Pel deg�, que el presideix.
Ð El secretari o secret�ria de la Facultat i la resta de membres de lÕequip de Deganat.
Ð Tot el professorat amb dedicaci� a temps complet a la UAB i que imparteixi doc�ncia al
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centre i un 50% del professorat amb dedicaci� a temps parcial.
Ð Una representaci� dels estudiants que tingui en compte els cicles, les titulacions i les

franges hor�ries, fins a un m�xim del 50% de la representaci� del professorat.
Ð Una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis, fins a un m�xim del 10% del

total del Claustre.
Ð LÕadministrador o administradora de Centre.
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La Junta de Facultat
La Junta de Facultat, delegada del Claustre, �s lÕ�rgan de govern ordinari de la Facultat.
Est� formada per:
Ð El deg� o la degana, que la presideix, i els membres del seu equip de govern.
Ð Els coordinadores i les coordinadores de titulaci�.
Ð Dos professors o dues professores per a cadascun dels departaments que exerceixen

majorit�riament la seva doc�ncia a la Facultat.
Ð Dos professors o dues professores per les �rees de Psicologia i Sociologia, dos professors

o dues professores per les �rees de Filologia i Comunicaci� Audiovisual i un professor o
una professora per les �rees de Ci�ncies Naturals i Socials, tots elegits pels colálectius
respectius.

Ð Una representaci�  dÕestudiants que tingui en compte els cicles, les titulacions i les franges
hor�ries, fins a un m�xim del 50% de la representaci� del professorat.

Ð Una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis igual al 10% del total de la Junta.
Ð LÕadministrador o lÕadministradora de Centre.

La Junta de Facultat es reuneix, com a m�nim, tres cops lÕany i funciona mitjan�ant unes
comissions, entre les quals hi ha la dÕOrdenaci� Acad�mica, la de Recerca i Innovaci� i la
dÕEconomia i Serveis.

A m�s dÕaquestes comissions, a la Facultat tamb� funcionen les seg�ents:
Ð del Pr�cticum.
Ð de Relacions Internacionals.
Ð de Representants dels Departaments per a lÕAdquisici� de Fons Bibliogr�fics.
Ð de Seguiment del Programa Residu M�nim.
Ð dÕUsuaris del Bar-Restaurant.
Ð dÕUsuaris del Servei dÕAplicacions Educatives.

El degà o la degana i l’equip de Deganat
El deg� o la degana, elegit pel Claustre de Facultat, �s nomenat o nomenada pel rector o la
rectora. El seu per�ode de mandat ser� el que estableixin els Estatuts de la UAB.

�s el o la representant de la Facultat i, en lÕexercici de les seves funcions, actua en nom
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dÕaquella. Presideix el Claustre i la Junta de Facultat i nÕexecuta els acords. A m�s, t� la
facultat de nomenar i cessar els vicedegans i els coordinadors i coordinadores de les
titulacions.

El deg� o la degana i els vicedegans formen lÕEquip de Govern de la Facultat. El deg� o la
degana poden delegar funcions en els vicedegans.
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Els coordinadors o coordinadores de Titulació
Els coordinadors o coordinadores de Titulaci�, els proposa al rector o la rectora el deg� o
la degana de la Facultat, feta pr�viament la consulta al professorat de la secci� corresponent
i als directors o directores dels departaments majorit�riament implicats en la doc�ncia de la
titulaci� de qu� es tracti.

Vetllaran per la millora de la qualitat de la doc�ncia des del punt de vista de les necessitats
de les titulacions i colálaboraran de com� acord amb els directors o directores de departaments
que s�n els responsables de la qualitat docent de les mat�ries pr�pies de les seves �rees de
coneixement.

La Facultat estructura i organitza la doc�ncia encaminada a lÕobtenci� dels t�tols seg�ents:

Ð Diplomatures de mestre en les especialitats de:
Ð Educaci� Infantil
Ð Educaci� Prim�ria
Ð Lleng�es Estrangeres
Ð Educaci� Musical
Ð Educaci� Especial
Ð Educaci� F�sica

Ð Diplomatura dÕEducaci� Social
Ð Llicenciatura de Pedagogia
Ð Llicenciatura de Psicopedagogia
Ð Formaci� Inicial del Professorat de Secund�ria

L’administrador o l’administradora de Centre
La Facultat comptar� amb un administrador o una administradora de Centre que actuar� per
delegaci� de la ger�ncia de la UAB.

Els estudiants

Consell d’Estudiants
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Els estudiants tenim moltes coses a dir, per� molt sovint no sabem ni com ni on fer-les
arribar.

Hi ha moltes coses en les quals ens podem implicar, per fer dels anys en qu� estem estudiant
un temps molt ric i que ens aporti molt com a persones.
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Com a estudiants �s molt el que podem fer: debatre com volem que siguin els nostres estudis,
dur a terme projectes de solidaritat, fer festes, plantejar com voldr�em que fos la Facultat i
la UAB... i �s per aix� que comptem amb les notres pr�pies formes dÕorganitzaci�: assemblees
de classe i de Facultat, representants als �rgans de govern (Claustre i Junta de Facultat i de
la UAB), el Consell dÕEstudiants...

No ho sentis lluny! S�, s�n moltes les coses, per� entre tots i totes podem treballar per all�
que volem.

Si tens iniciatives, queixes, propostes, inquietuds... no et quedis al marge: actua. Al teu
costat hi haur� m�s gent que tamb� t� ganes de moure coses i junts podrem fer-les.

A comen�ament de curs farem una primera assemblea de facultat, en la qual comen�arem
a parlar i, de cara a aquest curs, volem aconseguir que al Local dÕEstudiants hi hagi una
perman�ncia de gent. Tu ets molt important perqu� aix� funcioni. TÕesperem.

Dades:
El local dels estudiants est� a la cantonada de la pla�a de les Oliveres, enfront del m�dul 3.
Horari: de dilluns a divendres de 13.00 a 16.00 h
Tel�fon: 581 19 67
Fax: 581 20 07 (at. Consell dÕEstudiants)
E-mail: ced@blues.uab.es
Web: http://blues.uab.es/ced/

Col·lectiu d’Estudiants de Ciències de l’Educació
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Sota aquest nom ens trobem els i les estudiants dÕaquesta Facultat que creiem i volem treballar
per un projecte assamblear: informa-teÕn al local dÕestudiants.

Dades:
E-mail: ceced@blues.uab.es
Web: http://blues.uab.es/ceced/
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1.2 Els estudis

Com són:
Procediment, normativa, recomanacions de matr�cula

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1. Recolliu lÕimpr�s de matr�cula a Consergeria, dins dels terminis fixats.

En lÕimpr�s de matr�cula hi haur� enganxada una etiqueta que us indicar� el n�mero
dÕordre, aix� com el dia i lÕhora que heu de formalitzar la matr�cula a Secretaria.

2. Completeu lÕapartat de dades personals i assenyaleu les assignatures i els grups en el full
de matr�cula.
La informaci� necess�ria per omplir aquestes dades �s a la Guia de lÕestudiant de la
Facultat.

3. Tutories 
Les tutories no s�n obligat�ries per a la formalitzaci� de la matr�cula. (Vegeu calendari
de tutories.)
Durant els dies de matr�cula hi haur� uns tutors de gu�rdia per resoldre possibles
problem�tiques que es puguin produir en el moment de la formalitzaci� de la matr�cula.

4. Formalitzeu la matr�cula a la Secretaria de la Facultat  el dia i lÕhora indicats al sobre de
matr�cula.
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NOTA
LÕimpr�s dÕestad�stica que trobareu dins del sobre ha dÕestar emplenat.

Recordeu que per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a la Secretaria de la Facultat dins de
lÕhorari dÕatenci� al p�blic.
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DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Alumnes de nou ingrés
1. Impr�s de matr�cula (es recull a la Consergeria del Centre).

2. Original i fotoc�pia del DNI o passaport (alumnes estrangers).

3. Tres fotografies actuals.

4. Documentaci� dÕacc�s a la Universitat:

PAAU:
Ð Original de la targeta de selectivitat 

(exemplar per al centre universitari)

COU:
Ð Certificat de les notes de COU
Ð Resguard i fotoc�pia del t�tol de BUP

F. P. 2n grau
M�dul professional 3 (MP3)
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Ð Certificat de nota mitjana
Ð Resguard i fotoc�pia del t�tol

Prova de m�s grans de 25 anys:
Ð Original i fotoc�pia de la papereta de les proves.

5. Fitxa del Pr�cticum emplenada amb una fotografia enganxada. (Una de les tres fotografies
demanades)

6. Original i fotoc�pia del document que d�na dret a matr�cula bonificada o gratu�ta, si
escau:
Ð Fam�lia nombrosa de 1a i 2a categoria i dÕhonor.
Ð Funcionaris o personal laboral, fills i c�njuges dÕuniversitats p�bliques catalanes.
Ð Matr�cula dÕhonor global de COU (original i c�pia del llibre dÕescolaritat).
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7. Domiciliaci� banc�ria. Document de domiciliaci� banc�ria, segellat per lÕentitat banc�ria
(en el cas que demaneu el pagament ajornat).

NOTA: Els que accedeixen per la via 7 o 8, hauran de portar el resguard dÕhaver abonat
les taxes de trasllat dÕexpedient al centre dÕorigen.
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Matrícules posteriors
1. Impr�s de matr�cula (que es recull a la Consergeria del Centre).

2. Una fotografia actual.

3. Original i fotoc�pia del document que d�na dret a matr�cula bonificada o gratu�ta, si
escau:
Ð Fam�lia nombrosa de 1a i 2a categoria i dÕhonor
Ð Funcionaris o personal laboral, fills i c�njuges dÕuniversitats p�bliques catalanes.

4. Domiciliaci� banc�ria
Document de domiciliaci� banc�ria, segellat per lÕentitat banc�ria (en el cas que demaneu
el pagament ajornat).

Nota molt important
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Per tal de formalitzar la matr�cula com a becari/�ria �s imprescindible entregar la
beca abans de la matr�cula.

Us recomanem que feu lÕentrega de la solálicitud abans del dia de matr�cula. La persona del
servei de beques us podr� atendre des del primer dia de matriculaci�.
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Recomanacions de matrícula
Assignatures de primer cicle de pedagogia recomanades per als qui desitgen continuar estudis
en el segon cicle de Pedagogia i que es poden matricular com a cr�dits de lliure elecci�.

* 23166 Biologia de lÕEducaci� 8 cr�dits
* 23170 Filosofia de lÕEducaci� 8 cr�dits
* 23171 Din�mica de Grups 8 cr�dits
* 23151 Tecnologia Educativa 8 cr�dits
* 23165 Estad�stica Aplicada a lÕEducaci� 8 cr�dits

Lliure elecció
�s recomanable als alumnes de primer cicle que no cursin assignatures de segon cicle,
com a assignatures de lliure elecci�.

Com a cr�dits de lliure elecci� es pot cursar qualsevol assignatura de qualsevol pla dÕestudis
de la UAB. Per tal de facilitar la matr�cula dÕaquests cr�dits, la Facultat de Ci�ncies de
lÕEducaci� ofereix, entre altres, les seg�ents assignatures en horaris combinats:

1r quadrimestre
Codi assignatura grup cr�dits horaris
Mat�
21908 Biologia 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
21906 Cos Hum� i Salut 47 4 dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.00
21906 Cos Hum� i Salut 48 4 dilluns 13.30-14.30 dimecres 14.00-15.30
21913 Fon�tica Llengua

Francesa 80 6 dilluns 11.30-13.30 dijous 11.00-13.00
21909 Geologia 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
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21978 La Comunicaci�
Oral i Escrita 47 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00

22026 Religi� I 49 4 dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.00

Tarda
22026 Religi� I 89 4 dilluns 19.30-21.00 dimecres 20.00-21.00
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2n quadrimestre
Codi Assignatura grup cr�dits horaris
Mat�
21978 La Comunicaci�

Oral i Escrita 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
22027 Religi� II 49 4 dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.00
21916 Morfosinatxi de 

la Ll. Francesa 81 4 dilluns 13.30-15.00 dijous 12.30-14.30

Tarda
22027 Religi� II 89 4 dimarts 20.00-21.00 dijous 19.30-21.00

Anual

21929 Did�ctica de la 
Ll. Francesa I 81 10 1r qm. dilluns 13.30-15.00 dimarts 10.30-12.00

2n qm. dimarts 13.30-15.30 dimecres 13.00-15.00

Si us matriculeu dÕassignatures de lliure elecci� i a fi dÕevitar alentir el proc�s, en el cas de
grups tancats �s recomanable que porteu algunes assignatures de reserva.

Pràcticum de la Facultat

1. LLICENCIATURA DE PEDAGOGIA
El pr�cticum de Pedagogia consisteix en un conjunt dÕactivitats aplicades, realitzades fora
del campus universitari i sota la supervisi� dÕun professor i dÕun tutor del centre o la instituci�
on es faci. Al llarg de quatre cursos acad�mics, els estudiants sÕinsereixen en lÕ�mbit laboral
com a preparaci� per al desenvolupament de la seva vida professional futura.

Aquesta titulaci� -i tamb� el pr�cticum- est� organitzada en dos cicles de dos cursos cadascun.
El primer cicle, que abasta els dos primers anys de carrera, pret�n que els estudiants coneguin
la tipologia de centres o institucions on podran desenvolupar la seva futura activitat
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professional. El segon cicle, els dos darrers anys de carrera, constitueix pr�piament
lÕespecialitzaci�. En aquests cursos, els estudiants han dÕaprofundir les l�nies fonamentals
de lÕactivitat pedag�gica en la qual es volen especialitzar.

El Pla dÕestudis de Pedagogia proporciona la formaci� necess�ria  per accedir a tot un seguit
de sortides professionals que abasten tant el camp de lÕeducaci� formal com el de lÕeducaci�
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no formal. Tenint en compte les sortides professionals, el pr�cticum sÕha estructurat en tres
possibles �rees dÕespecialitzaci� professional:

a) Organitzaci� i direcci� escolar.
b) Pedagogia social.
c) Formaci�, ocupaci� i empresa

OBJECTIUS GENERALS

Ð Con�ixer la realitat professional del pedagog en els diferents �mbits dÕintervenci�.
Ð Aplicar i aprofundir els coneixements te�rics i les t�cniques apreses en el curr�culum de

la titulaci�.
Ð Analitzar des dÕuna perspectiva cr�tica les pr�ctiques realitzades per tal de millorar la

futura inserci� i el desenvolupament professional.
Ð Potenciar la recerca com una de les activitats pr�pies del pedagog. 

ACTIVITATS

En cadascun dels nivells de pr�cticum (I, II, III i IV) els estudiants fan una estada en un
centre o una instituci� que pot variar segons lÕitinerari de lÕestudiant, amb aquest calendari:

I Cada divendres durant el segon quadrimestre.
II Cada divendres durant el segon quadrimestre.
III i IV Una setmana seguida i en horari complet durant la tercera setmana interquadrimestral,

i un dia a la setmana fins a finals de maig (divendres).

La Facultat compta amb una xarxa de centres on es ralitzen les estades de pr�cticum II, III
i IV. El treball que es du a terme a pr�cticum I sÕefectua en centres de documentaci� suggerits
per la Facultat.

DÕacord amb les sortides professionals de la diplomatura i amb els itineraris dels estudiants,
s�n centres de pr�cticum:

a) Serveis educatius: centres de recursos pedag�gics, instituts municipals dÕeducaci�,
editorials, gabinets privats dÕassessorament, etc.

b) Centres dÕensenyament reglat de les diferents etapes: infantil, prim�ria, secund�ria
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obligat�ria, secund�ria postobligat�ria, batxillerat, formaci� professional, universitat i
escoles dÕadults.

c) Centres de formaci� per al treball, centres de formaci� ocupacional i departaments de
formaci� dÕempresa, escoles taller...

d) Casals de cultura, ateneus populars, centres c�vics, associacions ciutadanes, �rees de
cultura, mitjans de comunicaci�...
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e) Ludoteques, esplais, escoltisme, casals de joves, biblioteques infantils, casals infantils,
albergs i cases de col�nies...

f) Casals dÕavis, centres de dia per a gent gran...
g) Escoles dÕadults, escoles taller, C�ritas, centres de formaci� ocupacional, centres

penitenciaris...
h) Centres oberts per a infants, Resid�ncies infantils, centres de Just�cia Juvenil, resid�ncies

juvenils...
i) Centres de formaci� de monitors de temps lliure, escoles de natura, serveis socials...

A cada esudiant, per a cada nivell de pr�cticum, se li assigna un Òprofessor tutorÓ que es fa
c�rrec dÕorientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les observacions i
tasques que desenvolupa lÕestudiant en relaci� amb la seva estada al centre de pr�cticum.

2. LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA
El pr�cticum de Psicopedagogia consisteix en un conjunt dÕactivitats aplicades, realitzades
fora del campus universitari sota la supervisi� dÕun professor i dÕun tutor del centre o la
instituci� on es faci. Al llarg de dos cursos acad�mics, els estudiants sÕinsereixen en lÕ�mbit
laboral com a preparaci� per al desenvolupament de la seva vida professional futura.

LÕactivitat professional del futur psicopedagog requereix que lÕexperi�ncia directa que
proporcionen les activitats pr�ctiques qualifiqui sobre els diversos aspectes de la intervenci�
psicopedag�gica i permeti resoldre els problemes pr�ctics de la vida a lÕaula i, en general,
en els diferents nivells educatius, com tamb� en els �mbits de formaci� on sÕincorpori el
proc�s dÕensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, les funcions de prevenci�, valoraci�
i orientaci�, assessorament i suport, seran els eixos sobre els quals es posar� lÕ�mfasi.

Des dÕaquesta perspectiva, el pr�cticum t� els objectius seg�ents:
¥ Adquirir un coneixement suficient, ampli i complet dels �mbits dÕactuaci� professional

de la psicopedagogia dins la pr�ctica educativa i poder emmarcar-lo en el si dels
plantejaments del sistema educatiu.

¥ Participar en les diferents activitats educatives dels centres i en el paper que pot
desenvolupar el psicopedagog. Aix� implica con�ixer els diferents sectors de la poblaci�
que assisteixen al centre, sigui a lÕaula ordin�ria i/o especial o a la instituci� formativa.

¥ Adquirir principis b�sics de planificaci�, aplicaci� i avaluaci� de programes de prevenci�,
dÕorientaci�, dÕajut i dÕassessorament psicopedag�gic.
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Son centres de pr�ctiques:

a) Serveis educatius: centres de recursos pedag�gics, gabinets privats dÕassessorament.
b) Centres dÕensenyament reglat: infantil, prim�ria i secund�ria, batxillerat i centres

dÕeducaci� especial.
c) Centres de formaci� per al treball, centres de formaci� ocupacional i escoles taller.
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FUNCIONAMENT

Els estudiants realitzaran el pr�cticum I (4 cr�dits) i el pr�cticum II (8 cr�dits), corresponents
a 40 hores i 80 hores dÕestada al centre, com a m�nim, respectivament.

Cada estudiant realitzar� el pr�cticum amb car�cter individual i ser� tutoritzat per professorat
de la Facultat i per professionals del centre (amb titulaci� de pedagog, psic�leg o
psicopedagog).

A lÕinici del semestre sÕestabliran els termes dels projectes concrets de pr�cticum amb el
tutor de la Facultat a partir de reunions generals i dÕentrevistes individuals.

Caldr� establir un calendari de pr�cticum que tindr� el vistiplau dels dos tutors.

Les estades al centre quedaran concretades al llarg de tot el semestre i durant un dia a la
setmana (preferentment divendres).
LÕavaluaci� final del pr�cticum considerar� les valoracions de:
¥ El professor tutor de la Facultat.
¥ El tutor del centre de pr�cticum.
¥ LÕestudiant mateix.

A cada pr�cticum sÕestabliran els dispositius adequats per recollir aquestes valoracions.

3. DIPLOMATURES DE MESTRE:
EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ FÍSICA,
EDUCACIÓ MUSICAL, LLENGÜES ESTRANGERES, EDUCACIÓ
ESPECIAL

El pr�cticum de la Formaci� de Mestres consisteix en un conjunt dÕactivitats, realitzades
fora del campus universitari, que tenen per objecte que els estudiants entrin en contacte
directe amb lÕ�mbit professional per al qual sÕestan preparant: lÕescola infantil i lÕescola
prim�ria. Constitueix una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pr�ctica Ðen realitats
concretesÐ les informacions, els conceptes, els procediments i les actituds que adquireixen
mitjant�ant els estudis a la Facultat.
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Per b� que cadascuna de les cinc especialitats que considera aquesta diplomatura confereix
al Pr�cticum matisos que li s�n propis, el fet que totes condueixin a lÕobtenci� del t�tol de
mestre fa que els continguts, els objectius, les activitats a realitzar i lÕorganitzaci� del
pr�cticum de totes responguin a uns criteris comuns i presentin unes caracter�stiques
semblants.
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OBJECTIUS GENERALS

¥ Propiciar una visi� de conjunt del fet educatiu que orienti i doni sentit a les actuacions
professionals futures.

¥ Oferir lÕoportunitat de con�ixer algunes mostres de com es concreten en la realitat els
plantejaments i les propostes del sistema educatiu vigent.

¥ Aproximar lÕalumnat al coneixement de la varietat, la diversitat i la complexitat de la
realitat educativa.

¥ Fomentar la concepci� dels centres educatius com a institucions inserides en la comunitat.
¥ Proporcionar una visi� de la funci� de lÕescola i dels mestres, com a copart�cips (dels

pares i dÕaltres agents educatius) en lÕeducaci� dels infants i joves.
¥ Promoure la conscienciaci� sobre el valor i la necessitat de les concepcions i explicacions

te�riques per analitzar i entendre la realitat educativa, com tamb� per dissenyar la
intervenci�, posar-la en pr�ctica i avaluar-la.

¥ Oferir lÕoportunitat de posar a prova les seves compet�ncies per dissenyar, posar en pr�ctica
i avaluar actuacions educatives.

¥ Propiciar lÕ�s rigor�s i pertinent de procediments i t�cniques de treball professional.
¥ Promoure actituds professionals �tils per al treball amb els infants, amb els familiars, amb

els equips pedag�gics, amb professionals externs i amb la comunitat.
¥ Conscienciar lÕalumnat de la necessitat de la formaci� permanent i de la participaci� dels

mestres en la recerca educativa.
¥ Facilitar ocasions de reflexi� i contrast amb la realitat, de les pr�pies idees i opcions de

formaci� professional.

ACTIVITATS

Estades en centres dÕeducaci� infantil i dÕeducaci� prim�ria.

En cadascun dels nivells del pr�cticum (I, II, III i IV), els estudiants fan una estada en un
centre dÕeducaci� infantil o dÕeducaci� prim�ria (dÕacord amb lÕespecialitat que cursen).

I Dues setmanes al mes de febrer.
II Un mes a lÕinici del segon quadrimestre.
III i IV Un mes a lÕinici de curs i un dia setmanal, divendres, tot el curs.

La Facultat compta amb una xarxa de centres de pr�cticum on es realitzen les estades dels
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pr�cticum II, III i IV. LÕestada del pr�cticum I sÕefectua en escoles no pertanyents a aquesta
xarxa.

Les estades dels pr�cticum III i IV es consideren com un bloc unitari, ra� per la qual es
realitzen en un mateix centre de pr�cticum, dins del mateix curs acad�mic i amb unes tasques
que mantenen una continu�tat.
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DÕacord amb les sortides professionals de les diplomatures, s�n centres de pr�cticum:
a) Les escoles bressol, els parvularis i les escoles dÕensenyament primari, siguin p�bliques,

municipals, privades, rurals, urbanes, graduades, semigraduades o unit�ries.
b) Les escoles dÕadults i els centres penitenciaris.
c) Les aules hospital�ries.

(Una part del pr�cticum tamb� pot consistir en viatges destinats a con�ixer experi�ncies
educatives que presentin algun inter�s particular, fora de lÕ�mbit m�s pr�xim.)

Els estudiants interessats a realitzar una de les seves estades en un centre dels tipus b o c,
cal que formulin la seva demanda argumentant-la per escrit dÕacord amb criteris de formaci�.
Per a totes les especialitats, una de les dues estades (pr�cticum II o pr�cticum III/IV) haur�
de ser necess�riament en una escola.

Els estudiants de lÕespecialitat dÕeducaci� infantil han de realitzar una de les estades
(pr�cticum II o pr�cticum III/IV) al cicle de 0 a 3 anys i lÕaltra, al cicle de 3 a 6 anys.
Els estudiants de lÕespecialitat dÕeducaci� especial han de realitzar el pr�cticum II
preferentment a prim�ria i el III, indistintament, a infantil o a prim�ria, a lÕaula dÕeducaci�
prim�ria, i el pr�cticum IV en un centre dÕeducaci� especial.

A cada estudiant, per a cada nivell del pr�cticum, se li assigna un professor tutor que es fa
c�rrec dÕorientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les observacions i
tasques que desenvolupa lÕestudiant en relaci� amb la seva estada al centre de pr�cticum.

4. DIPLOMATURA D’EDUCACIÓ SOCIAL
El pr�cticum dÕEducaci� Social consisteix en un conjunt dÕactivitats aplicades realitzades
fora del campus universitari i sota la supervisi� dÕun professor i dÕun tutor del centre o la
instituci� on es faci. Al llarg de tres cursos acad�mics, els estudiants sÕinsereixen en lÕ�mbit
laboral com a preparaci� per al desenvolupament de la seva vida professional futura.
Possibilitant la pr�ctica dÕaquest conjunt de tasques, el pr�cticum connecta lÕestudiant amb
la realitat i amb les problem�tiques espec�fiques del seu lloc de treball.

El pla dÕestudis dÕaquesta diplomatura proposa dos itineraris formatius que condueixen a
tres possibles especialitzacions professionals: animador sociocultural, educador dÕadults i
t�cnic en cultura. LÕassignaci� del centre de pr�cticum es far� segons lÕitinerari de lÕestudiant.
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OBJECTIUS GENERALS

¥ Con�ixer la realitat professional de lÕeducador social en els diferents �mbits dÕintervenci�.
¥ Aplicar els coneixements i les t�cniques apreses en els curr�culum de la titulaci�.
¥ Analitzar des dÕuna perspectiva cr�tica les pr�ctiques realitzades per tal de millorar la

inserci� i el desenvolupament professionals futurs.
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ACTIVITATS

En cadascun dels nivells de pr�cticum (I, II i III) els estudiants fan una estada en un centre
o una instituci� que pot variar segons lÕitinerari de lÕestudiant, amb aquest calendari:

I Cada divendres durant tot el curs.
II Cada divendres durant tot el curs.
III Dues setmanes seguides a comen�ament de curs en horari complet i un dia a la setmana

fins a finals de maig (divendres).

La Facultat compta amb una xarxa de centres on es ralitzen les estades de pr�cticum II i III.
El treball que es du a terme a pr�cticum I sÕefectua en centres no pertanyents a aquesta xarxa.

DÕacord amb les sortides professionals de la diplomatura i amb els itineraris dels estudiants,
s�n centres de pr�cticum:

a) Casals de cultura, ateneus populars, centres c�vics, associacions ciutadanes, �rees de
cultura, mitjans de comunicaci�...

b) Ludoteques, esplais, escoltismes, casals de joves, biblioteques infantils, casals infantils,
albergs i cases de col�nies...

c) Casals dÕavis, centres de dia per a gent gran...
d) Escoles dÕadults, escoles taller, C�ritas, centres de formaci� ocupacional, centres

penitenciaris...
e) Centres oberts per a infants, resid�ncies infantils, centres de Just�cia Juvenil, resid�ncies

juvenils.
f) Centres de formaci� de monitors de temps lliure, escoles de natura, serveis socials...

A cada esudiant, per a cada nivell de pr�cticum, se li assigna un professor tutor que es fa
c�rrec dÕorientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les observacions i
tasques que desenvolupa lÕestudiant en relaci� amb la seva estada al centre de pr�cticum.
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REALITZACIÓ DEL PRÀCTICUM SENSE AJUSTAR-SE ALS ESTÀNDARDS
HABITUALS 
La Facultat ha regulat uns criteris pedag�gics per a la realitzaci� del pr�cticum de cadascuna
de les especialitats.
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Normativa per a la presentaci� dÕinst�ncies

Aquells estudiants que per raons justificades necessitin fer el pr�cticum en uns horaris,
calendaris o zones particulars han de presentar una inst�ncia Ðdegudament emplenada,
argumentada i acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticionsÐ a
la Secretaria del pr�cticum. En principi, cal abstenir-se de presentar demandes basades en
raons de comoditat, com estalviar-se dÕhaver de fer un despla�ament racional des del lloc
de resid�ncia fins al centre de pr�cticum.

Les demandes justificables poden referir-se a aspectes com els que sÕanomenen a continuaci�:

* Raons laborals:
Ð possibilitats de fer un horari especial de pr�cticum per lÕencavalcament amb els horaris

de treball;
Ð necessitat dÕacumular o expandir els per�odes de pr�cticum per poder aconseguir el perm�s

de lÕempresa per realitzar-lo;
Ð possibilitats que el centre de pr�cticum no sigui massa lluny del lloc de treball i
Ð inter�s per realitzar el pr�cticum en el mateix centre on es treballa.

* Compaginaci� dÕestudis afins (com, per exemple, especialitat dÕEducaci� Musical i
estudis en un conservatori de m�sica):

Ð possibilitats de fer un horari especial de pr�cticum;
Ð necessitat dÕacumular o expandir els per�odes de pr�cticum.

* Interessos professionals:
Ð realitzaci� del pr�cticum en un centre espec�fic;
Ð realitzaci� dÕuna part del pr�cticum en altres pa�sos.

Atesa la complexitat dÕorganitzaci� de lÕassignaci� de centres, a finals de mar� sÕacaba el
termini de presentaci� de les inst�ncies regulars per al curs seg�ent, sÕestableixen els
terminis de presentaci� seg�ents: per al Pr�cticum I i el Pr�cticum II, el termini finalitza
el dia 31 dÕoctubre del mateix curs; per al Pr�cticum III i IV, el termini finalitza el
mes de mar� del curs seg�ent.
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Nom�s sÕadmetran fora dÕaquest termini aquelles inst�ncies motivades per situacions no
previsibles amb tanta antelaci�. Es tracta de fets com per exemple: malaltia personal o dÕun
familiar de qui es t� cura, embar�s, canvi de lloc de treball, variaci� del tipus de contracte
de treball. Quan es donin aquests tipus de circumst�ncies, caldr� parlar amb el coordinador
de pr�cticum de lÕ�rea corresponent i acordar la soluci� que permeti atendre la demanda
sense renunciar a la formaci� professional rigorosa de lÕestudiant.
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Les inst�ncies regulars seran resoltes per una comissi� formada per la persona encarregada
del pr�cticum de la titulaci� de lÕestudiant i el coordinador del pr�cticum corresponent.
Sempre que calgui es consultar� els departaments implicats.

Religió
Assignatures de religió als plans d’estudis de mestre (totes les especialitats)

La Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� ofereix, per a totes les titulacions noves de mestre:

Ð Educaci� Infantil
Ð Educaci� Prim�ria
Ð Educaci� F�sica
Ð Educaci� Musical
Ð Lleng�es Estrangeres
Ð Educaci� Especial

dues assignatures de religi�, en els espais dedicats a la lliure elecci�.

HORARIS

1r QUADRIMESTRE

22026 Religi� I Grup 49 dimarts 12.00 a 13.30 h
dijous 12.00 a 13.00 h

22026 Religi� I Grup 89 dilluns 19.30 a 21.00 h
dimecres 20.00 a 21.00 h
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2n QUADRIMESTRE

22027 Religi� II Grup 49 dimarts 12.00 a 13.30 h
dijous 12.00 a 13.00 h

22027 Religi� II Grup 89 dimarts 20.00 a 21.00 h
dijous 19.30 a 21.00 h
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Departaments que imparteixen docència a la Facultat 

Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials
El Departament de Did�ctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ci�ncies Socials est�
estructurat en dues unitats: Unitat de Did�ctica de la Llengua i de la Literatura i Unitat
de Did�ctica de les Ci�ncies Socials.

La funci� dÕaquest Departament �s organitzar i desenvolupar la recerca en les �rees abans
esmentades i programar i exercir la doc�ncia dÕaquestes mat�ries a la UAB.

Les l�nies de recerca dÕaquest departament s�n:

Unitat de Did�ctica de la Llengua i de la Literatura
Ð LÕeducaci� liter�ria a trav�s de la literatura infantil i juvenil.
Ð LÕelaboraci� dÕun nou model dÕensenyament de la literatura.
Ð LÕelaboraci� dÕun model dÕensenyament de la composici� escrita.
Ð El coneixement dels processos i els instruments dÕavaluaci� formativa en lÕensenyament-

aprenentatge de la composici� escrita.
Ð LÕactivitat metaling��stica en els processos dÕaprenentatge de la llengua escrita.
Ð LÕan�lisi del discurs a la classe de llengua estrangera.
Ð Intercultura i educaci�.
Ð LÕ�s de lÕordinador en lÕensenyament de lleng�es.
Ð La llengua en les diferents �rees curriculars.
Ð El tractament integrat de la llengua.

Unitat de Did�ctica de les Ci�ncies Socials
Ð Elaboraci� i an�lisi de materials curriculars en Ci�ncies Socials per a lÕensenyament

infantil, primari i secundari.
Ð Els conceptes clau en el curr�culum de ci�ncies socials.
Ð Disseny dÕestrat�gies per a la formaci� continuada de professors de ci�ncies socials

dÕensenyament primari i secundari.
Ð Elaboraci� de propostes i materials per a lÕeducaci� ambiental.
Ð Recerca en formaci� inicial del professorat de Did�ctica de les Ci�ncies Socials.
Ð Les relacions entre la transversalitat i el curr�culum de Ci�ncies Socials: lÕeducaci�
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vi�ria, lÕeducaci� ambiental...

Quant a la doc�ncia, aquest Departament imparteix assignatures de totes les especialitats
de mestre dÕEGB a les diplomatures dÕEducaci� Social i Logop�dia, i a les llicenciatures
de Pedagogia i Geografia, aix� com al Curs dÕAptitud Pedag�gic (CAP) i al Curs de
Qualificaci� del Professorat de Secund�ria (CQPS).
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El Departament organitza les seg�ents activitats de tercer cicle:
Ð Doctorat de Did�ctica de la Llengua i la Literatura.
Ð Doctorat de Did�ctica de les Ci�ncies Socials.

El Departament tamb� ofereix una diplomatura de postgrau:
Ð Curs de postgrau de Did�ctica de la Llengua Estrangera (Angl�s / Catal� / Espanyol /

Franc�s).

El Departament participa en lÕorganitzaci� dels simp�siums anuals de la Associaci�
Universit�ria del Professorat de Did�ctica de les Ci�ncies Socials.

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El Departament de Did�ctica de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal est� constitu�t per
tres unitats: Did�ctica de la M�sica, Did�ctica de les Arts Pl�stiques i Did�ctica de lÕEducaci�
Corporal.

�s funci� dÕaquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les �rees de coneixement
que li s�n pr�pies, aix� com programar i exercir la doc�ncia dÕaquestes mat�ries a la UAB.

La doc�ncia sÕimparteix a totes les diplomatures de mestre dÕEGB, a la diplomatura
dÕEducaci� Social i a la llicenciatura de Comunicaci� audiovisual.

Les l�nies de recerca dÕaquest Departament s�n:

Didàctica de la Música
Ð La formaci� musical i did�ctica dels mestres.
Ð LÕaplicaci� de la inform�tica dins de lÕensenyament musical.
Ð La m�sica a lÕescola bressol.

Didàctica de les Arts Plàstiques
Ð Estrat�gies did�ctiques a lÕescola infantil.
Ð LÕart i lÕeducaci� especial.
Ð Teoria i metodologia de les arts pl�stiques.
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Didàctica de l’Educació Corporal
Ð Teoria i metodologia de lÕeducaci� f�sica.
Ð Formaci� del professorat.

Estudis propis
Ð Did�ctica de les Arts Pl�stiques.
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Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals
El Departament de Did�ctica de la Matem�tica i de les Ci�ncies Experimentals est� estructurat
en dues �rees de coneixement: Did�ctica de la Matem�tica i Did�ctica de les Ci�ncies
Experimentals.
La funci� dÕaquest Departament �s organitzar i desenvolupar la recerca en les �rees abans
esmentades i programar i exercir la doc�ncia a la UAB de les mat�ries adscrites a les aquestes
�rees.

Les l�nies de recerca dÕaquest Departament s�n:

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals (conjuntament)
Ð Propostes dÕatenci� a la diversitat de les necessitats dels alumnes dÕESO a les �rees de

Ci�ncies i Matem�tiques.

Didàctica de la Matemàtica
Ð LÕordinador a lÕaula.
Ð ÒCabriÓ i geometria.
Ð Investigaci� sobre la dinamitzaci� de lÕaprenentatge de la geometria centrada en la

utilitzaci� de lÕordinador.
Ð Estudi dels aspectes gr�fics i figuratius en lÕensenyament-aprenentatge de les matem�tiques:

Bases per a una an�lisi comparativa.
Ð Pensament matem�tic avan�at: introducci� al c�lcul infinitesimal.
Ð La resoluci� de problemes: creences dels alumnes i estrat�gies de resoluci�.

Didàctica de les Ciències Experimentals
Ð An�lisi dels conceptes i de la pr�ctica en relaci� amb lÕeducaci� ambiental.
Ð Eixos transversals: educaci� ambiental i educaci� del consum a lÕescola.
Ð An�lisi de lÕevoluci� de les concepcions dels alumnes en utilitzar sensors i interf�cies

acoblats a lÕordinador del laboratori per al treball experimental.
Ð Sistemes experts. Representaci� dels coneixements i les implicacions did�ctiques.
Ð La narrativa dels experiments.
Ð Energies renovables. Relacions energia-entorn-societat.

Quant a la doc�ncia, aquest Departament imparteix assignatures de totes les especialitats
de mestre dÕEGB, a la diplomatura dÕEducaci� Social i a la llicenciatura de Pedagogia, aix�
com al Curs de Qualificaci� del Professorat de Secund�ria (CQPS).
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El Departament imparteix tamb� els programes seg�ents:
Ð Doctorat de Did�ctica de les Ci�ncies i de les Matem�tiques.
Ð Diploma de postgrau: Did�ctica de la Resoluci� de Problemes de Matem�tiques a

lÕEnsenyament Secundari.
Ð Diploma de postgrau: Did�ctica de la Geometria a lÕEducaci� Prim�ria.
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Ð Curs Internacional per al perfeccionament de Professors dÕEnsenyament Mitj� en les
Ërees de Ci�ncies i Matem�tiques (amb la Universidad Cat�lica i el Ministerio de
Educaci�n de Chile)

Aix� mateix, el Departament d�na assessorament a grups de professors o a centres que
solálicitin suport en el seu inter�s per la innovaci� did�ctica.

Per a m�s informaci� podeu consultar el web del Departament: http://bues.uab.es/~ipdm4

Departament de Pedagogia Aplicada
El Departament de Pedagogia Aplicada est� constitu�t per dues �rees de coneixement:
Did�ctica i Organizaci� Escolar i M�todes dÕInvestigaci� i Diagn�stic en Educaci�.

Imparteix doc�ncia a la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� en les noves titulacions de
llicenciatura en Pedagogia i Psicopedagogia i en les diplomatures dÕEducaci� Social i t�tols
docents (Educaci� Especial, Infantil, Prim�ria, Educaci� Musical, Educaci� F�sica).

Imparteix dos cursos de doctorat: Innovaci� Educativa i Pedagogia Aplicada, i un mestratge
de Metodologia de la Investigaci� Educativa, en colálaboraci� amb la Universitat Aut�noma
de Nicaragua-Managua.

Imparteix un mestratge de Formaci� de Formadors en lÕËmbit Ocupacional. Postgraus de:
Intervenci� Psicopedag�gica i Necessitats Educatives, Planificaci� i Gesti� dels Curr�culums
Professionals en Centres de Formaci� Agr�ria, Organitzaci� i Gesti� de Centres Educatius,
Formaci� de T�cnic dÕArxiu i Educaci� Vi�ria.

Les principals l�nies de recerca estan relacionades amb els camps de la formaci� ocupacional,
la formaci� del professorat, la did�ctica, lÕorganitzaci� escolar, lÕorientaci�, lÕeducaci� vi�ria
i la inform�tica i la multim�dia aplicades a lÕeducaci�.

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El Departament de Pedagogia Sistem�tica i Social est� integrat per lÕËrea de Teoria i Hist�ria
de lÕEducaci� i el componen un total de vint professors. 

Facultat de Ciències de l’Educació 29
Les l�nies de recerca que t� en marxa corresponen als �mbits de la pedagogia social, la
formaci� laboral, lÕeducaci� intercultural, lÕeducaci� dÕadults, lÕetologia de lÕeducaci�, la
hist�ria de lÕeducaci� catalana i lÕepistemologia educativa, evoluci� i comportament, lÕan�lisi
comparada de lÕAdministraci� i la gesti� dels sistemes educatius, els estudis internacionals
sobre la universitat a Europa, els sistemes dÕacc�s, lÕantropologia de lÕeducaci�, la hist�ria
de lÕeducaci� informal: associacionisme i participaci�, les fonts per a la hist�ria de lÕeducaci�
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informal: la constituci� i lÕorganitzaci� del Centre de Documentaci� dÕHist�ria Educativa
de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci�.

El Departament t� signats convenis amb m�ltiples organismes per a la realitzaci� de pr�ctiques
de les diverses titulacions.

A m�s de la participaci� en les diplomatures i llicenciatures que imparteix la Facultat de
Ci�ncies de lÕEducaci�, el Departament ofereix un doctorat de Teoria de lÕEducaci� i
Pedagogia Social.

T� la responsabilitat de lÕespecialitzaci� en pedagogia social, en el t�tol actual de la
llicenciatura de Pedagogia i en la del pla antic de Ci�ncies de lÕEducaci�.

Unitats departamentals
A m�s dels cinc departaments amb doc�ncia majorit�ria, a la Facultat hi ha setze unitats
departamentals, amb un total de vuitanta-quatre professors que imparteixen doc�ncia al
centre.

Biologia Animal i Vegetal i Ecologia
Comunicaci� Audiovisual, Publicitat i Documentaci�
Dret P�blic i Ci�ncies Historicojur�diques
Economia Aplicada
Filologia Anglesa i German�stica
Filologia Catalana
Filologia Espanyola
Filologia Francesa i Rom�nica
Geografia
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Geologia
Hist�ria Moderna i Contempor�nia
Psicobiologia i Metodologia de les Ci�ncies de la Salut
Psicologia de lÕEducaci�
Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Qu�mica
Sociologia
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Programa Tutoresport curs acadèmic 1998-99
La nostra Facultat participa en el programa Tutoresport, de suport acad�mic als esportites
dÕalt nivell que cursen els seus estudis universitaris a la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Per nomenament del/de la deg� /degana, el/la professor/a coordinador/a de lÕespecialitat

Facultat de Ciències de l’Educació 31
dÕEducaci� F�sica sÕencarrega del seguiment acad�mic dels estudiants, de la coordinaci�
dels tutors i de la relaci� insitucional amb el Vicerectorat dÕOrdenaci� Acad�mica i amb el
Servei dÕActivitat F�sica.

Per a m�s informaci�, cal adre�ar-se al despatx de la Coordinaci� dÕEducaci� F�sica, edifici
G, m�dul 2, al tel�fon 93-581 26 76 o al fax 93-581 20 07.
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Els nostres estudis

Plans d’estudis i horaris
PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir:

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 36 26 8 70
1r 2 40 16 4 *
1r 3 56 6 *

TOTALS 132 48 12 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
21960 Did�ctica de les Arts Pl�stiques I 8
21984 M�sica i la Seva Did�ctica 8
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21945 Inform�tica Educativa 3
22041 Pr�ctiques I 2
21933 Did�ctica de la Llengua I 4

Mat�ries obligat�ries
21976 Llengua Castellana 4
21910 Temes B�sics de Ci�ncies 4
21892 Textos Literaris Catalans 4
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22713 Matem�tiques I 4
21949 Did�ctica de la Matem�tica I 4
21997 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada 2
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4
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Mat�ries optatives segons itinerari

ITINERARI 1. Ci�ncies Experimentals i Matem�tiques (nom�s sÕofereix en horari
de mat�)

*Cal escollir-ne dues dÕentre les assignatures seg�ents:
21908* Biologia 4
21950* Matem�tiques II 4
21952* F�sica 4
21909* Geologia 4
21907* Qu�mica 4

ITINERARI 2. Ci�ncies Socials (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
*Cal escollir-ne dues dÕentre les assignatures seg�ents:
21900* Hist�ria I 4
21902* Geografia I 4
21903* Geografia II 4
21901* Hist�ria II 4

Assignatures recomanades
Hist�ria I
Geografia I

ITINERARI 3. Llengua i Literatura 
*Cal escollir-ne dues dÕentre les assignatures seg�ents:
22858* Literatura Castellana: An�lisi i Selecci� de Textos I 4
22859* Literatura Castellana: An�lisi i Selecci� de Textos II 4
22856* Literatura Catalana I 4
22857* Literatura Catalana II 4

ITINERARI 4. Educaci� Art�stica 
*Cal escollir-ne dues dÕentre les assignatures seg�ents:
21953* An�lisi de la Forma en Dues Dimensions : Dibuix 4
21956* An�lisi de la Forma de Tres Dimensions : Escultura 4

Facultat de Ciències de l’Educació 33
21955* An�lisi de la Forma en Dues Dimensions : Pintura 4
21957* Sistemes de Representaci� 4

Assignatures recomanades
An�lisi de la Forma en Dues Dimensions: Dibuix 
Sistemes de Representaci�
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ITINERARI 6. Expressi� Pl�stica, Corporal i Musical
22028 Educaci� Corporal 4
21979 Expressi� Musical 4

ITINERARI 7. Intervenci� Educativa
22007 Intervenci� Educativa a lÕEducaci� Infantil I 4
22008 Intervenci� Educativa a lÕEducaci� Infantil II 4

Curs: segon
Codi Assignatura
Mat�ries troncals
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
21934 Did�ctica de la Llengua II 4
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
21928 Literatura Infantil 4
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4
22042 Pr�ctiques II 10
21948 Did�ctica de la Matem�tica II 6

Mat�ries obligat�ries
21906 Cos Hum� i Salut 4
21896 Llengua Catalana 8
21899 Temes B�sics de Ci�ncies Socials 4

Mat�ries optatives segons itinerari

ITINERARI 1. Ci�ncies Experimentals i Matem�tiques 
21939 Interdisciplinarietat Ci�ncies-Matem�tiques 4

ITINERARI 2. Ci�ncies Socials
21904 El M�n Actual (1945-1990) 4
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ITINERARI 3. Llengua i Literatura (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
*Cal escollir-ne una dÕentre les assignatures seg�ents:
21893 Aspectes de Llengua Catalana 4
21978 La Comunicaci� Oral i Escrita 4
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ITINERARI 4. Educaci� Art�stica (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
21954 Did�ctica de les Arts Pl�stiques II 4

ITINERARI 6. Expressi� Pl�stica, Corporal i Musical
21959 Educaci� Visual i Pl�stica 4

ITINERARI 7. Intervenci� Educativa
22009 Intervenci� Educativa a lÕEducaci� Infantil III 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22049 Pr�ctiques III 10
21940 Did�ctica de les Ci�ncies 6
22002 Did�ctica del Coneixement del Medi Social i Cultural 6
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedag�giques 

per a lÕEducaci� en la Diversitat 8
22034 Desenvolupament Psicomotor 8
23333 Pr�ctiques IV 10
21925 Did�ctica de la Segona Llengua 4
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Mat�ries obligat�ries
22017 Atenci� a la Primera Inf�ncia 6

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 32 22 16 70
1r 2 44 12 4 *
1r 3 54 4 4 *

TOTALS 130 38 24 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21945 Inform�tica Educativa 3
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
21961 Did�ctica de les Arts Pl�stiques I 8
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
21923 Did�ctica de la Llengua i la Literatura I 4
22041 Pr�ctiques I 2
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Espec�fiques 4
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Espec�fiques 4

Mat�ries obligat�ries
21997 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada 2
21976 Llengua Castellana 4
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22713 Matem�tiques I 4
21910 Temes B�sics de Ci�ncies 4
21892 Textos Literaris Catalans 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4
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Mat�ries optatives segons itinerari

ITINERARI 1. Ci�ncies Experimentals i Matem�tiques 
(nom�s sÕofereix en horari de mat�)

*Cal escollir-ne quatre dÕentre les assignatures seg�ents:
21908* Biologia 4
21952* F�sica 4
21909* Geologia 4
21950* Matem�tiques II 4
21907* Qu�mica 4

ITINERARI 2. Ci�ncies Socials (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
21900 Hist�ria I 4
21902 Geografia I 4
21903 Geografia II 4
21901 Hist�ria II 4

ITINERARI 3. Llengua i Literatura 
22858 Literatura Castellana: An�lisi i Selecci� de Textos I 4
22859 Literatura Castellana: An�lisi i Selecci� de Textos II 4
22856 Literatura Catalana I 4
22857 Literatura Catalana II 4

ITINERARI 4. Educaci� Art�stica 
21953 An�lisi de la Forma en Dues Dimensions: Dibuix 4
21955 An�lisi de la Forma en Dues Dimensions: Pintura 4
21956 An�lisi de la Forma en Tres Dimensions: Escultura 4
21957 Sistemes de Representaci� 4

Facultat de Ciències de l’Educació 45
ITINERARI 5. Ci�ncies de lÕEducaci�
22012 Identitat Individual i Social 4
22010 Intervenci� Educativa a Educaci� Prim�ria I 4
22011 Intervenci� Educativa a Educaci� Prim�ria II 4
22006 Sociologia de lÕEducaci� Informal 4



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:34  P�gina 46
Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22001 Ci�ncies Socials i la Seva Did�ctica I 4
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
21946 Did�ctica del C�lcul 6
22004 Ci�ncies Socials i la seva Did�ctica II 4
21924 Did�ctica de la Llengua i la Literatura II 4
22042 Pr�ctiques II 10
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4

Mat�ries obligat�ries
21899 Temes B�sics de Ci�ncies Socials 4
21896 Llengua Catalana 8

Mat�ries optatives segons itinerari

ITINERARI 1. Ci�ncies Experimentals i Matem�tiques
21939 Interdisciplinarietat Ci�ncies-Matem�tiques 4

ITINERARI 2. Ci�ncies Socials 
21904 El M�n Actual (1945-1990) 4

ITINERARI 3. Llengua i Literatura (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
*Cal escollir-ne una dÕentre les assignatures seg�ents:
21893* Aspectes de Llengua Catalana 4
21978* Comunicaci� Oral i Escrita 4

ITINERARI 4. Educaci� Art�stica (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
21954 Did�ctica de les Arts Pl�stiques II 4
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ITINERARI 5. Ci�ncies de lÕEducaci�
21972 La Renovaci� Educativa a Catalunya 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21947 Did�ctica de la Geometria 6
22047 Pr�ctiques III 10
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedag�giques per a

lÕEducaci� en la Diversitat 8
21942 Did�ctica de les Ci�ncies 8
23330 Pr�ctiques IV 10
21925 Did�ctica de la Segona Llengua 4
22033 Educaci� F�sica i la Seva Did�ctica 4

Mat�ries obligat�ries
21994 M�sica i la Seva Did�ctica 4

Mat�ries optatives segons itinerari

ITINERARI 1. Ci�ncies Experimentals i Matem�tiques 
(nom�s sÕofereix en horari de mat�)

21951 Did�ctica de les Matem�tiques II 4

ITINERARI 2. Ci�ncies Socials (nom�s sÕofereix en horari de mat�)
21999 Did�ctica de les Ci�ncies Socials 4

ITINERARI 3. Llengua i Literatura
21937 Did�ctica de la Llengua i la Literatura III 4

ITINERARI 4. Educaci� Art�stica
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21958 Did�ctica de lÕArt 4

ITINERARI 5. Ci�ncies de lÕEducaci�
22714 Educaci� Multicultural 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:34  P�gina 48
48 La guia de l'estudiant 1998-1999



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:35  P�gina 49
Facultat de Ciències de l’Educació 49



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:35  P�gina 50
50 La guia de l'estudiant 1998-1999



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:35  P�gina 51
Facultat de Ciències de l’Educació 51



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:36  P�gina 52
52 La guia de l'estudiant 1998-1999



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:36  P�gina 53
Facultat de Ciències de l’Educació 53



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:36  P�gina 54
54 La guia de l'estudiant 1998-1999



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:36  P�gina 55
PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 46 24 70
1r 2 42 20 *
1r 3 46 6 8 *

TOTALS 134 50 8 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21905 Bases Biol�giques i Fisiol�giques del Moviment 6
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21945 Inform�tica Educativa 3
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
22031 Teoria de lÕEducaci� F�sica 8
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
22003 Ci�ncies Socials i la Seva Did�ctica 3
21944 Did�ctica de la Matem�tica 6
21941 Did�ctica de les Ci�ncies 3
22041 Pr�ctiques I 2
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Espec�fiques 4
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Espec�fiques 4

Mat�ries obligat�ries
21997 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada 2
22713 Matem�tiques I 4
21976 Llengua Castellana 4
22039 Iniciaci� Esportiva I 6
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
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21910* Temes B�sics de Ci�ncies 4
21899* Temes B�sics de Ci�ncies Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21898* Llengua Oral 4
21897* Llengua Escrita 4
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Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21926 Did�ctica de la Llengua i de la Literatura 6
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
21962 Did�ctica de les Arts Pl�stiques I 4
22042 Pr�ctiques II 10
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4

Mat�ries obligat�ries
22037 Expressi� Corporal I 6
21896 Llengua Catalana 8
22040 Iniciaci� Esportiva II 6

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22046 Pr�ctiques III 10
22035 Teoria i Pr�ctica del Condicionament F�sic 6
22014 Bases Psicopedag. per a lÕEduc. en la Diversitat 8
22032 Did�ctica i Organitzaci� de lÕEducaci� F�sica 8
22051 Pr�ctiques IV 10
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4

Mat�ries obligat�ries
22038 Expressi� Corporal II 6
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Mat�ries optatives
22030 Expressi� Corporal III 8
22029 Iniciaci� Esportiva III 8

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 42 30 72
1r 2 48 12 *
1r 3 52 8 *

TOTALS 142 42 8 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21962 Did�ctica de les Arts Pl�stiques I 4
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21945 Inform�tica Educativa 3
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
22003 Ci�ncies Socials i la Seva Did�ctica 3
21944 Did�ctica de la Matem�tica 6
21941 Did�ctica de les Ci�ncies 3
22033 Educaci� F�sica i la Seva Did�ctica 4
22041 Pr�ctiques I 2
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21913* Fon�tica de la Llengua Francesa 6
21965* Fon�tica de la Llengua Anglesa 6

Mat�ries obligat�ries 
21997 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada 2
22713 Matem�tiques I 4
21969 Llengua Anglesa 8
21915 Llengua Francesa 8
*Cal escollir-ne una dÕentre les tres assignatures seg�ents:

Facultat de Ciències de l’Educació 61
21910* Temes B�sics de Ci�ncies 4
21899* Temes B�sics de Ci�ncies Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:38  P�gina 62
62 La guia de l'estudiant 1998-1999

Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals 
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
21927 Did�ctica de la Llengua 8
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
22042 Pr�ctiques II 10
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21929* Did�ctica de la Llengua Francesa I 10
21931* Did�ctica de la Llengua Anglesa I 10
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21916* Morfosintaxi de la Llengua Francesa 4
21966* Morfosintaxi de la Llengua Anglesa 4

Mat�ries obligat�ries
21976 Llengua Castellana 4
21896 Llengua Catalana 8

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22048 Pr�ctiques III 10
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedag. per a lÕEduc. en la Diversitat 8
23332 Pr�ctiques IV 10
21895 Introducci� a la Ling��stica 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21930* Did�ctica de la Llengua Francesa II 10
21932* Did�ctica de la Llengua Anglesa II 10
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21917* Sem�ntica i Pragm�tica de la Llengua Francesa 6
21967* Sem�ntica i Pragm�tica de la Llengua Anglesa 6

Mat�ries optatives
21922 An�lisi del Discurs a Classe (Franc�s) 4
21918 An�lisi Ling��stica de Documents Orals i Visuals 4

21921 Cultura, Intercultura i Ensenyament (Franc�s) 4
21919 Folklore i Cultura Infantil (Angl�s) 4
21964 Interling��stica i Angl�s Internacional 4
21920 T�cniques Dram�tiques i dÕAnimaci� (Angl�s) 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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INCOMPATIBILITATS

Per cursar assignatura Assignatura aprovada
21916 Morfol. Llengua Francesa 21915 Llengua Francesa
21917 Sem. i Prag. Llengua Francesa 21916 Morfol. Llengua Francesa

Facultat de Ciències de l’Educació 63
21929 Did�ct. Llengua Francesa I 21915 Llengua Francesa
21930 Did�ct. Llengua Francesa II 21929 Did�ct. Llengua Francesa I
21931 Did�ct. Llengua Anglesa I 21969 Llengua Anglesa
21932 Did�ct. Llengua Anglesa II 21931 Did�ct. Llengua Anglesa I
21966 Morfol. Llengua Anglesa 21969 Llengua Anglesa
21967 Sem. i Prag. Llengua Anglesa 21966 Morfol. Llengua Anglesa
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PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ MUSICAL

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 48 24 72
1r 2 38 12 8 *
1r 3 62 *

TOTALS 148 36 8 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21987 Can�� I 4
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21945 Inform�tica Educativa 3
21986 Llenguatge Musical I 4
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
22003 Ci�ncies Socials i la seva Did�ctica 3
21988 Dansa 4
21944 Did�ctica de la Matem�tica 6
21941 Did�ctica de les Ci�ncies 3
22033 Educaci� F�sica i la Seva Did�ctica 4
22041 Pr�ctiques I 2
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Espec�fiques 4
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Espec�fiques 4

Mat�ries obligat�ries
21976 Llengua Castellana 4
22713 Matem�tiques I 4
21996 LÕAudici� Musical i la Seva Did�ctica I 4
21995 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada I 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:

21910* Temes B�sics de Ci�ncies 4
21899* Temes B�sics de Ci�ncies Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
*Cal escollir-ne una dÕentre les dues assignatures seg�ents:
21898* Llengua Oral 4
21897* Llengua Escrita 4



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:39  P�gina 69
Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals 
21991 Did�ctica de la M�sica I 4
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
21993 An�lisi i Audici� 4
21981 Llenguatge Musical II 4
22042 Pr�ctiques II 10
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4

Mat�ries obligat�ries
21896 Llengua Catalana 8
22791 LÕAudici� Musical i la Seva Did�ctica II 4

Mat�ries optatives
21982 Can�� II 4
21980 Did�ctica de la M�sica a lÕEtapa Infantil 4
21983 Educaci� de la Veu i Foniatria Aplicada II 4
22792 Inform�tica Musical 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21926 Did�ctica de la Llengua i la Literatura 6
23327 Pr�ctiques III 10
21990 Conjunt Instrumental 2
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedag�giques per a lÕEduc. en la Diversitat 8

Facultat de Ciències de l’Educació 69
21992 Did�ctica de la M�sica II 8
21985 Formaci� Instrumental 8
23329 Pr�ctiques IV 10
21989 Direcci� 6

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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INCOMPATIBILITATS

Per cursar assignatura Assignatura aprovada
21981 Llenguatge Musical II 21986 Llenguatge Musical I
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21982 Can�� II 21987 Can�� I
21985 Formaci� Instrumental 21986 Llenguatge Musical I
21992 Did�ctica de la M�sica II 21991 Did�ctica de la M�sica I
22791 LÕAudici� Musical i la Seva 21996 LÕAudici� Musical i la Seva

Did�ctica II Did�ctica I
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PLA D’ESTUDIS DE MESTRE, ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 58 10 4 72
1r 2 33 26 *
1r 3 49 12 *

TOTALS 140 48 4 22* 214

*Els 22 cr�dits de lliure elecci� sÕhauran dÕassolir entre segon i tercer curs.

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21970 Teoria i Hist�ria de les Institucions Educatives 4
22005 Sociologia de lÕEducaci� 4
21945 Inform�tica Educativa 3
22036 Educaci� F�sica dels Alumnes amb Caracter�stiques 

Educatives Especials 6
21998 M�sica i la Seva Did�ctica 6
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
22013 Psicologia Evolutiva i de lÕEducaci� 8
21963 Did�ctica de les arts Pl�stiques a lÕEducaci� Especial 6
21974 Introducci� a la Did�ctica 4
22041 Pr�ctiques I 2
22021 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

de la Motricitat 6
22022 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

de la Visi� 6

Mat�ries obligat�ries
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22713 Matem�tiques I 4
22025 Educaci� Multicultural 6

Mat�ries optatives
21897 Llengua Escrita 4
21898 Llengua Oral 4
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Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
21973 Did�ctica i Desenvolupament Curricular 4
22024 Aspectes Evolutius i Educatius en Dificultats 

dÕAprenentatge de la Llengua Escrita 9
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
22042 Pr�ctiques II 10
22019 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

de lÕAudici� 6

Mat�ries obligat�ries
22000 Did�ctica de les Ci�ncies Socials 6
21896 Llengua Catalana 8
21936 Did�ctica de la Llengua 8
21976 Llengua Castellana 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23328 Pr�ctiques III 10
22023 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

del Comportament i la Personalitat 6
22014 Bases Psicopedag�giques per a lÕEducaci�

en la Diversitat 8
22020 Aspectes Evolutius i Educatius en les Dificultats

dÕOrdre Cognitiu 9
23331 Pr�ctiques IV 10
22018 Aspectes Did�ctics i Organitzatius per a lÕEducaci�

en la Diversitat 6
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Mat�ries obligat�ries
21943 Did�ctica de la Matem�tica 6
21938 Did�ctica de les Ci�ncies Naturals 6

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�
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PLA D’ESTUDIS DE LA DIPLOMATURA D’EDUCACIÓ SOCIAL

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTAL

1r 1 26,5 26 12 64,5
1r 2 29 20 8 8 65
1r 3 34,5 20 16 70,5

TOTALS 90 66 24 20 200

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22802 Psicologia del Desenvolupament

en les Persones Adultes I 4,5
22803 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions 6
22801 Teories i Institucions Contempor�nies 4
22804 Pr�ctiques I 6
22807 Introducci� a la Sociologia 6

Mat�ries obligat�ries
22806 Hist�ria de la Cultura Contempor�nia 4
22805 Pedagogia Social 6
22811 Antropologia Pedag�gica 4
22810 Metodologia de la Investigaci� Social 4
22809 Organitzaci� dÕInstitucions dÕEducaci� No Formal 4
22808 Pol�tica i Legislaci� en Educaci� Social 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
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22812 Introducci� a la Did�ctica 4
22813 Psicologia del Desenvolupament

en les Persones Adultes II 4,5
22814 Pr�ctiques II 10
22818 La Intervenci� Eductiva en lÕEducaci� Social 4,5
22819 Programes dÕAnimaci� Sociocultural 6
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Mat�ries obligat�ries
22816 Dret Administratiu 4
22817 Hist�ria dels Moviments Socials 4
22815 Sistemes i Programes dÕEducaci� No Formal 4
22821 Avaluaci� i Diagn�stic de la Realitat Social 4
22820 Elaboraci� de Projectes i Programes

dÕEducaci� No Formal 4

Mat�ries optatives segons itinerari 

ITINERARI 1. Animaci� Sociocultural
22823 Moviments Socials i Associacions 4
22822 Orientaci� Comunit�ria 4

ITINERARI 2. Educaci� dÕAdults
22824 Disseny Curricular de lÕEducaci� dÕAdults 4
22825 Expressi� i Promoci� Participativa Cultural 4

Cr�dits per assignatures de lliure elecci�

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
22827 Educaci� Permanent 6
22826 Projectes Did�ctics 4
22828 Pr�ctiques III 16
22831 Intervenci� Educativa en les

Situacions de Desadaptaci� 4,5
22832 Noves Tecnologies Aplicades a lÕEducaci� 4

Mat�ries obligat�ries
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22830 Economia Aplicada 4
22829 Educaci� i Grup: T�cniques dÕAn�lisi 4
22834 Biologia, Comportament Social i Educaci� 4
22835 Gesti� dÕInstitucions dÕEducaci� Social 4
22833 Avaluaci� de Programes en Educaci� No Formal 4
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Mat�ries optatives segons itinerari 

ITINERARI 1. Animaci� Sociocultural
22837 Did�ctica per a la Intervenci� Social 4
22836 Ecologia Urbana i Educaci� Multicultural 6
22838 Pedagogia del Lleure 6
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ITINERARI 2. Educaci� dÕAdults
22840 Did�ctica de la Ci�ncia i la Matem�tica 4
22839 Did�ctica de la Llengua 4
22842 Orientaci� Laboral 4
22841 Plans i Programes de Formaci� Ocupacional 4
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PLA D’ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA DE PEDAGOGIA

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTALS

1r 84 44 28 4 160
2n 64 28 40 28 160

TOTALS 148 72 68 32 320

PRIMER CICLE

Curs: primer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23142 Processos Psicol�gics B�sics 8
23145 Bases Metodol�giques de la Investigaci� Educativa I 4
23143 Antropologia de lÕEducaci� 4
23144 Teoria de lÕEducaci� 8
23148 Hist�ria de lÕEducaci� 8
23147 Psicologia del Desenvolupament i de lÕEducaci� 8
23149 Sociologia de lÕEducaci� 8
23146 Bases Metodol�giques de la Investigaci� Educativa II 4
23153 Pr�cticum I 4

Mat�ries obligat�ries
23165 Estad�stica Aplicada a lÕEducaci� 8
23166 Biologia de lÕEducaci� 8

Curs: segon
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23150 Did�ctica General 8
23151 Tecnologia Educativa 8
23152 Organitzaci� i Gesti� de Centres Educatius 8
23154 Pr�cticum II 4
Mat�ries obligat�ries
23167 Avaluaci� Educativa 4
23169 Aspectes Diferencials de lÕEducaci� 4
23170 Filosofia de lÕEducaci� 8
23171 Din�mica de Grups 8
23172 Noves Tecnologies Aplicades a lÕEducaci� 4
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Mat�ries optatives del primer cicle
Cal cursar les necess�ries, de les exposades a continuaci�, per obtenir 28 cr�dits.

Codi Assignatura Cr�dits
21945 Inform�tica Educativa 3
22003 Ci�ncies Socials i la Seva Did�ctica 3
21944 Did�ctica de la Matem�tica 6
22053 Comunicaci� Audiovisual i Educaci� 3
21969 Llengua Anglesa 8
21927 Did�ctica de la Llengua 8
21941 Did�ctica de les Ci�ncies 3
22014 Bases Psicopedag�giques 

per a lÕEducaci� en la Diversitat 8
22823 Moviments Socials i Associacions 4

SEGON CICLE

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23159 Disseny, Desenvolupament i Innovaci� dels

Curr�culums 8
23157 Formaci� i Actualitzaci� de la Funci� Pedag�gica 4
23160 Pedagogia Social 8
23155 Economia de lÕEducaci� 6
23156 Pol�tica i Legislaci� Educatives 6
23158 La Funci� Docent 4
23163 Pr�cticum III 6

Mat�ries obligat�ries
23173 An�lisi Qualitativa en Investigaci� Educativa 4
23174 Models i Sistemes Did�ctics 4
23175 Organitzaci� dÕInstitucions dÕEducaci� No formal 4
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Curs: quart
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23161 Educaci� Comparada 8
23162 Avaluaci� de Programes, Centres i Professors 8
23164 Pr�cticum IV 6
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Mat�ries obligat�ries
23176 Supervisi� dÕInstitucions Educatives 4
23177 Orientaci� Professional 4
23178 Desenvolupament Organitzacional 4
23179 Planificaci� i Supervisi� del Sistema Educatiu 4

Mat�ries optatives del segon cicle
Cal cursar les necess�ries, de les exposades a continuaci�, per obtenir 40 cr�dits.

Codi Assignatura Cr�dits
23180 Hist�ria de lÕEducaci� Social 4
23182 Educaci� Intercultural 4
23183 T�cniques i Recursos de Diagn�stic en Educaci� 4
23185 Educaci� a Dist�ncia 4
23186 T�cniques de Direcci�. Lideratge Educatiu:

Teories, T�cniques i Pr�ctiques 4
23187 Formaci� Ocupacional i Professional 4
23188 Gesti� de Recursos en Institucions Educatives 4
23189 Orientaci� Ocupacional 4
23190 Psicologia de lÕEducaci� Est�tica 4
23191 Educaci� Ambiental i per a la Salut 4
23192 Pedagogia Laboral 4
23193 Organitzaci� Escolar i Atenci� a la Diversitat 4
23194 Integraci� Educativa i Sociolaboral 4
23336 Hist�ria de lÕEducaci� a Catalunya 3

INCOMPATIBILITATS

Per cursar assignatura Assignatura aprovada
23150 Did�ctica General 23142 Processos Piscol�gics B�sics

23147 Psicologia del Desenvolupament i de
lÕEducaci�

23167 Avaluaci� Educativa 23165 Estad�stica Aplicada a lÕEducaci�
23170 Filosofia de lÕEducaci� 23143 Antropologia de lÕEducaci�
23160 Pedagogia Social 23149 Sociologia de lÕEducaci�

23144 Teoria de lÕEducaci�
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23162 Avaluaci� de Programes, 23159 Disseny, Desenvolupament i Inn. dels
Centres i Professors Curr�culums

23178 Desenvolupament 23175 Org. dÕInstitucions dÕEducaci� No formal
Organitzacional

23179 Planificaci� i Supervisi� del 23156 Pol�tica i Legislaci� Educatives
Sistema Educatiu
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COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER CURSAR PEDAGOGIA

ACC�S AL SEGON CICLE
Al segon cicle dÕaquesta carrera hi poden accedir, amb complements de formaci�, els
estudiants que estiguin en possessi� del t�tol de mestre, en qualsevol de les seves especialitats,
i els diplomats en Educaci� Social.

Assignatura Cr�dits
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23903 Processos Psicol�gics B�sics 4
23901 Bases Metodol�giques de la Investigaci� Educativa 4
23902 Organitzaci� i Gesti� de Centres Educatius 4
23143 Antropologia de lÕEducaci� 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matr�cula.
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PLA D’ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA (2n cicle)

Distribuci� aproximada per cicle i curs dels cr�dits que cal assolir

Cicle Curs Mat�ries Mat�ries Mat�ries Cr�dits
troncals obligat�ries optatives lliures TOTALS

2n 3 52 20 8 80
2n 4 32 16 16 16 80

TOTALS 84 36 24 16 160

ACCÉS
A aquesta carrera de segon cicle hi poden accedir, amb complements de formaci�, els
estudiants que estiguin en possessi� del t�tol de mestre, en qualsevol de les seves especialitats,
els diplomats en Educaci� Social o els que hagin cursat el primer cicle de les llicenciatures
de Pedagogia o de Psicologia.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A DIPLOMATS DE MESTRE

Assignatures Cr�dits
23480 M�todes, Disseny i T�cniques dÕInvestigaci� Psicol�gica 6
23482 Psicologia de la Personalitat 6
23481 Processos Psicol�gics B�sics 6
23483 Psicologia Social 6

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matr�cula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A DIPLOMATS EN EDUCACIÓ SOCIAL

Assignatures Cr�dits
23480 M�todes, Disseny i T�cniques dÕInvestigaci� Psicol�gica 6
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23482 Psicologia de la Personalitat 6
23481 Processos Psicol�gics B�sics 6
23487 Psicologia de lÕEducaci� 4
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matr�cula.
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COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER AL PRIMER CICLE DE PEDAGOGIA

Assignatures Cr�dits
23480 M�todes, Disseny i T�cniques dÕInvestigaci� Psicol�gica 6
23482 Psicologia de la Personalitat 6
23483 Psicologia Social 6

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matr�cula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER AL PRIMER CICLE DE PSICOLOGIA

Assignatures Cr�dits
23484 Did�ctica General 6
22801 Teoria i Institucions Contempor�nies en Educaci� 4
21975 Organitzaci� del Centre Escolar 4
23487 Psicologia de lÕEducaci� 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matr�cula.

SEGON CICLE

Curs: tercer
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23195 Diagn�stic en Educaci� 8
23196 Educaci� Especial 8
23197 M�todes dÕInvestigaci� en Educaci� 8
23159 Disseny, Desenvolupament i Innovaci� dels

Curr�culums 8
23198 Models dÕOrientaci� i Intervenci� Psicopedag�gica 8
23199 Psicologia de la Instrucci� 8
23203 Pr�cticum I 4
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Mat�ries obligat�ries
23221 Did�ctica Diferencial 4
23223 Did�ctiques Especials 4
23226 El Sistema Educatiu i les Funcions del Psicopedagog 4
23231 Psicologia Escolar 4
23319 Factors Condicionants del Desenvolupament 4
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Curs: quart
Codi Assignatura Cr�dits
Mat�ries troncals
23200 Dificultats dÕAprenentatge 8
23201 Orientaci� Professional 8
23202 Intervenci� Psicopedag�gica 8
23220 Pr�cticum II 8

Mat�ries obligat�ries
23182 Educaci� Intercultural 4
23193 Organitzaci� Escolar i Atenci� a la Diversitat 4
23227 Orientaci� Escolar 4
23318 LÕAprenentatge Escolar de la Llengua

i les Seves Dificultats 4 

Mat�ries optatives
Cal cursar les necess�ries, de les exposades a continuaci�, per obtenir 24 cr�dits.

Codi Assignatura Cr�dits
23173 An�lisi Qualitativa en Investigaci� Educativa 4
23191 Educaci� Ambiental i per a la Salut 4
23194 Integraci� Educativa i Sociolaboral 4
23229 M�todes de Simulaci�. Problemes Psicopedag�gics 4
23230 Orientaci� Personal 8
23232 Intelálig�ncia i Aprenentatge en Entorns Instruccionals 4
23233 Psicologia del Professor 4
23234 Psicopedagogia de lÕArt 4
23235 Estrat�gies dÕAprenentatge 4
23236 Biling�isme i Educaci� 4
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23237 Etologia i Educaci� 4
23238 Pedagogia Tecnol�gica 4
23239 Noves Tecnologies Aplicades a lÕEducaci� Especial 4
23240 Estrat�gies de Prevenci� del Frac�s Acad�mic 4
23224 Integraci� Educativa 4
23225 Avaluaci� de Variables Psicol�giques 4
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PLA D’ESTUDIS ANTIC DE LA LLICENCIATURA DE FILOSOFIA I LLETRES
(Secció de Ciències de l’Educació)

QUADRE D’EXTINCIÓ DEL SEGON CICLE

Codi Assignatura òltim curs de doc�ncia Cursos amb tutories

11560 Investigaci� Educativa 1995-96 1996-97 i 1997-98
11561 Pedagogia Diferencial 1995-96 1996-97 i 1997-98
11563 Educaci� Comparada 1996-97 1997-98 i 1998-99
11564 Sociologia de lÕEducaci� 1996-97 1997-98 i 1998-99
11580 Condicionaments Bi�logics

del Nen Deficient 1995-96 1996-97 i 1997-98
11659 Did�ctica Diferencial 1995-96 1996-97 i 1997-98
11567 Din�mica de Grups 1995-96 1996-97 i 1997-98
11568 Educaci� Permanent i dÕAdults 1995-96 1996-97 i 1997-98
11571 Hist�ria de lÕEducaci� a Catalunya 1995-96 1996-97 i 1997-98
11565 Organitzaci� Escolar I 1995-96 1996-97 i 1997-98
11671 Orientaci� Ocupacional 1995-96 1996-97 i 1997-98
11656 Orientaci� Vocacional 1995-96 1996-97 i 1997-98
11599 Pedagogia Laboral 1995-96 1996-97 i 1997-98
11646 Pedagogia Social 1995-96 1996-97 i 1997-98
11613 Pedagogia Terap�utica I 1995-96 1996-97 i 1997-98
11573 Pol�tica dÕEducaci� 1995-96 1996-97 i 1997-98
11658 T�cniques dÕInnovaci� Did�ctica 1995-96 1996-97 i 1997-98
11660 Did�ctiques Especials 1996-97 1997-98 i 1998-99
11611 Dificultats dÕAprenentatge 1996-97 1997-98 i 1998-99
11663 Organitzaci� Escolar II 1996-97 1997-98 i 1998-99
11575 Orientaci� Educativa I 1996-97 1997-98 i 1998-99
11649 Pedagogia Terap�utica II 1996-97 1997-98 i 1998-99
11661 Sistemes dÕEducaci� No Formal 1996-97 1997-98 i 1998-99

En el cas de no superar les assignatures en els cursos acad�mics en qu� sÕofereixen
tutories i dÕacord amb el que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre,
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modificat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny,  els alumnes que desitgin continuar
els estudis sÕhauran dÕadaptar al pla dÕestudis nou de Pedagogia.

Nom�s es podran matricular de les assignatures ofertes al curs 1998-99 mitjan�ant
tutories els estudiants que pr�viament hagin formalitzat la matr�cula de les assignatures
esmentades en anys acad�mics anteriors.
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QUADRE D’EQUIPARACIONS DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Quadre dÕequiparaci� dels estudis fets a Filosofia i Lletres, secci� de Ci�ncies de

lÕEducaci�, per als equivalents a la llicenciatura de Pedagogia

Pla antic Pla nou
Codi Assignatura Codi Assignatura Cr�dits
12097 Psicologia General 23142 Processos Psicol�gics B�sics 8
11550 Int. Ci�ncies de lÕEducaci� 23144 Teoria de lÕEducaci� 8
11560 Investigaci� Educativa 23145 Bases Metod. Innv. Educativa I 4
11560 Investigaci� Educativa 23146 Bases Metod. Innv. Educativa II 4
11556 Psicologia Educativa 23147 Psicologia Disseny i Educaci� 8
11553 Hist�ria de lÕEducaci� 23148 Hist�ria de lÕEducaci� 8
11564 Sociologia de lÕEducaci� 23149 Sociologia de lÕEducaci� 8
11554 Did�ctica 23150 Did�ctica General 8
11677 Aplicaci� Did�ct. Inform�tica 

i Med. Audi. 23151 Tecnologia Educativa 8
11657 Models i Sistemes Did�ctics 23151 Tecnologia Educativa 8
11565 Organitzaci� Escolar 23152 Org. i Gesti� de Centres Educatius 8
11573 Pol�tica de lÕEducaci� 23156 Pol�tica i Legislaci� Educatives 6
11658 T�c. Innovaci� Did�ctica 23159 Disseny, Desenv. i Innov. Curr. 8
11646 Pedagogia Social 23160 Pedagogia Social 8
11563 Educaci� Comparada 23161 Educaci� Comparada 8
11552 Estad�stica Aplicada a

lÕEducaci� 23165 Estad�stica Aplicada a lÕEducaci� 8
11557 Biologia de lÕEducaci� 23166 Biologia de lÕEducaci� 8
11561 Pedagogia Diferencial 23169 Aspectes Diferencials de lÕEduc. 4
11555 Teories de lÕEducaci� 23170 Filosofia de lÕEducaci� 8
11567 Din�mica de Grups 23171 Din�mica de Grups 8
11657 Models i Sistemes Did�ctics 23174 Models i Sistemes Did�ctics 4
11663 Organitzaci� Escolar II 23175 Org. dÕInstitucions dÕEducaci� 4
11656 Orientaci� Vocacional 23177 Orientaci� Professional 4
11665 Diagn�stic Pedag�gic 23183 Tec. i Recursos Diagn�stics en Educ. 4
11671 Orientaci� Ocupacional 23189 Orientaci� Ocupacional 4
11599 Pedagogia Laboral 23192 Pedagogia Laboral 4
11575 Orientaci� Educativa 23194 Integraci� Ed. i Sociolaboral 4
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Ampliaci� del quadre dÕequiparacions del pla antic de Ci�ncies de lÕEducaci� al pla
nou de Pedagogia

Els procediments seg�ents han estat aprovats per la Junta de Facultat, en sessi� ordin�ria,
en data 26 de maig de 1995.
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Situacions possibles i resolucions corresponents

1r cas
Primer cicle de Ci�ncies de lÕEducaci� aprovat: es procedir� a equiparar-lo pel primer cicle
de Pedagogia.

2n cas
Primer cicle de Ci�ncies de lÕEducaci� amb un m�xim de tres assignatures no superades:
es procedir� a equiparar-lo pel primer cicle de Pedagogia, havent de superar tres assignatures
en les seves equiparacions amb el nou t�tol.

¥ Si s�n assignatures obligat�ries de pla antic, les equiparacions corresponen a assignatures
de pla nou de 1r cicle de Pedagogia en tots els casos.

¥ Si s�n assignatures optatives de pla antic, les equiparacions corresponen a assignatures
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del pla nou dels t�tols impartits per la Facultat de Filosofia i Lletres, i es comptabilitzaran
com a cr�dits de lliure elecci� del t�tol nou de Pedagogia.

3r cas
Primer cicle de Ci�ncies de lÕEducaci� amb m�s de tres assignatures no superades: sÕaplicar�
la taula dÕequiparacions dÕassignatures publicades al pla dÕestudis.
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1.3 Les beques i els programes d’intercanvi

Programes d’intercanvi
Els canvis produ�ts a Europa en els darrers deu anys plantegen el repte de formar uns ciutadans
amb capacitat de viure i treballar en un context plurinacional on la mobilitat, lÕadaptabilitat
i la facilitat de comunicaci� s�n aptituds fonamentals. 

La dimensi� europea �s, per tant, un context indefugible per als professionals que es formen
a la Facultat, at�s que tots hauran de moureÕs en aquest marc i en aquesta perspectiva. La
possiblitat de cursar una part del curr�culum universitari en un altre pa�s �s un element molt
positiu en la formaci� acad�mica i personal dels professionals de lÕeducaci� i la formaci�.
LÕexperi�ncia adquirida en els nombrosos projectes intereuropeus en els quals participa la
Facultat ha fet possible tamb� un gran increment del programa ERASMUS, el qual ofereix
la possibilitat als estudiants de cursar una part de la carrera en universitats i centres superiors
dels pa�sos seg�ents: Ëustria, B�lgica, Dinamarca, Finl�ndia, Fran�a, Holanda, Irlanda,
It�lia, Portugal, el Regne Unit i Su�cia. Per participar-hi cal posar-se en contacte amb
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lÕOficina dÕIntercanvi (tel�fon 93 581 17 84).

DÕaltra banda, la Facultat ofereix tamb� la possibilitat de participar en altres programes
internacionals que permeten estades de formaci� en universitats del Canad�, els Estats Units
i diversos pa�sos de lÕAm�rica Llatina. La informaci� pot trobar-se igualment a lÕOficina
dÕIntercanvi.
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1.4 Els serveis

Gestió acadèmica (Secretaria)
Tel�fon: 93 581 26 83
Adre�a electr�nica / e-mail: sced2@cc.uab.es
La Secretaria del Centre t� cura de les tasques relatives a les q�estions administratives i
acad�miques que pertanyin a professors i a alumnes.

El servei resta obert amb lÕhorari seg�ent:
De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h (mat�) i de 17.00 a 20.00 h (tarda).

Horari dÕestiu (juliol i agost):
De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h.

Adreceu-vos a la Secretaria per a les q�estions seg�ents:
Ð Informaci�
Ð Matriculaci�
Ð Tramitaci� de t�tols
Ð Compulsa de documents
Ð Certificacions
Ð Convalidacions dÕestudis
Ð Solálicituds de trasllats dÕexpedients
Ð Anulálaci� de convocat�ries

Consergeria
Tel�fon: 93 581 18 34
Adre�a electr�nica / e-mail: sedg2@cc.uab.es

La consergeria de la Facultat t� dues seus, una a lÕedifici G5 i una altra a lÕedifici G6. Els
serveis que ofereixen als estudiants s�n els seg�ents:
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Ð Informaci� general de la Facultat
Ð Informaci� de les aules i altres depend�ncies de la Facultat
Ð Informaci� general de la Universitat (ubicaci� dÕedificis, serveis, etc.)
Ð Recollida de treballs i correspond�ncia per als professors
Ð Recollida i entrega dÕobjetes perduts
Ð Farmaciola
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Servei d’aplicacions educatives
El Servei dÕAplicacions Educatives de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� agrupa els
serveis audiovisuals i inform�tics i est� destinat tant a proporcionar amb criteri unitari suport
a la doc�ncia i la investigaci� en els estudis propis de la Facultat, com a donar serveis
especialitzats a institucions externes a la Facultat.

Aula d’Informàtica
Tel�fon: 93 581 14 32
Adre�a electr�nica / e-mail: ipai0@cc.uab.es

LÕAula dÕInform�tica de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� disposa de quatre aules, totes
amb dotacions pr�pies de material.

Aula 1 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (Edifici G6)
Espai equipat amb 25 ordinadors i 1 impressora ImageWriter II.

Aula 2 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (Edifici G6)
Espai equipat amb 25 ordinadors,1 impressora  ImageWriter II i projector de v�deo.

Aula 3 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (Edifici G6)
Espai equipat amb 30 ordinadors, pantalla de cristall l�quid i retroprojector.

Aula 4 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (Edifici G6)
Espai dotat amb 25 ordinadors, 1 impressora  ImageWriter II, pantalla de cristall l�quid i
retroprojector.

Aquests quatre espais s�n utilitzats tant per a la doc�ncia (alumnes, professors de la UAB,
mestres, PAS, postgraus...) com per a les pr�ctiques demanades des de les assignatures, o
com a sala dÕusuaris a les hores lliures.

Sala  de serveis generals i d’ajut a la recerca (Edifici G6)
Aquesta sala de serveis generals est� dotada de tres estacions multim�dia (un PowerPC
8500AV, un Power 8100 AV, un Quadra 840 AV) amb monitors de  17Ó, un Performa 630
TV-in amb CD, un Macintosh CI i un Pentium 133Mhz. Disposa tamb� dÕesc�ner ner color,
laserdisc, tres impressores l�ser, impressora dÕinjecci� color, unitats externes de CD-ROM,
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discos �ptics de 230Mb i 650Mb, esc�nner de diapositives, gravadora de CD-ROM.

Dins de la sala de serveis generals existeix un espai per a autoservei dÕesc�nner, impressions
amb l�ser i consultes de CD pel professorat. Aquest espai est� dotat dÕun ordinador Macintosh
Performa 630CD i un esc�nner b/n, un ordinador Macintosh 7200CD i un ordinador PC
Pentium de 133Mhz.
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Tots els ordinadors estan connectats a la xarxa de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� i a
la xarxa general de la UAB.

Activitats del servei
Les activitats que es desenvolupen a lÕAula dÕInform�tica s�n:
1. Doc�ncia:

Ð Alumnes de la Faculat de Ci�ncies de lÕEducaci�:
Assignatures de les llicenciatures i diplomatures que utilitzen el servei
¥ Assignatura: Noves Tecnologies
¥ Assignatures de did�ctica
¥ Estad�stica Aplicada
¥ Bases Metodol�giques. Investigaci� Educativa
¥ Avaluaci� Educativa
¥ M�todes dÕInvestigaci� en Educaci�
¥ An�lisi qualitativa en Investigaci� Educativa
¥ M�todes dÕInvestigaci� Social
¥ Investigaci� Educativa

Ð Cursos de formaci� per al professorat de la UAB
Ð Cursos de postgrau
Ð Cursos de doctorat
Ð Cursos de formaci� per al personal dÕadministraci� i serveis

2. Suport  inform�tic a la recerca. El servei participa directament o indirectament en projectes
dÕinvestigaci�.

3. Creaci� de programari (software), especialment en productes multim�dia i de car�cter
educatiu.

4. Serveis generals per al professorat, alumnes i administraci�. El servei disposa dÕun material
que permet oferir un conjunt de serveis a tota la comunitat universit�ria.
Impressions de documents en l�ser, color i matricials
¥ Esc�nners color i blanc/negre dÕimatges
¥ Esc�nners de textos i reconeixement de documents amb OCR
¥ Esc�nners de diapositives
¥ Captura dÕimatges fixes o en moviment, amb magnetoscopis o c�meres de v�deo

connectades a lÕordinador.
¥ Captura i manipulaci� de so
¥ Conversi� de fitxers en els entorns Mac-PC, PC-Mac

Facultat de Ciències de l’Educació 109
¥ C�pies de seguretat en discos �ptics
¥ Gravaci� en CD-ROM
¥ Connexi� als ordinadors del Centre de C�lcul, VAX-UNIX
¥ Connexi� a Internet
¥ Consultes de CD-ROM (Mac-PC)
¥ Consultes de manuals i revistes
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Horari del servei
Sales dÕusuaris per a alumnes: de 8.30 a 20.30 h (excepte hores de cursos).
Sala de servei al professorat i sala de serveis generals: de 9 a 20.30 h.
Autoservei per al professorat: de 9 h a 20.30 h.

Aula d’Audiovisuals
Tel�fon: 93-581.22.60
Adre�a electr�nica / e-mail: sae.av@cc.uab.es

Mem�ria de la Secci� de Mitjans Audiovisuals del Servei dÕAplicacions Educatives de la
Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� de la UAB.

La Secci� de Mitjans Audiovisuals t� per objectius:
¥ Donar suport a la recerca dels departaments de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� i a

la recerca de qualsevol departament de la UAB que aix� ho soláliciti, que necessiti utilitzar
mitjans t�cnics audiovisuals per tal de desenvolupar-la.

¥ Oferir els seus serveis t�cnics audiovisuals a totes les entitats universit�ries que aix� ho
solálicitin, tant dÕassessorament t�cnic com de producci� audiovisual, de documents
cient�fics, did�ctics, institucionals, etc...

¥ Donar suport a la doc�ncia de les assignatures de les titulacions de la Facultat de Ci�ncies
de lÕEducaci�, o de qualsevol facultat, departament o instituci� de la UAB que aix� ho
soláliciti, que necessiti utilitzar mitjans t�cnics audiovisuals per tal de desenvolupar la
seva doc�ncia.

La Secci� de Mitjans Audiovisuals est� ubicada al m�dul 4 de la Facultat de Ci�ncies de
lÕEducaci�. Per accedir-hi consulteu els vostres professors o directament els responsables
de la secci�.

Aula de Didàctica i Recerca Educativa
Tel�fon: 93 581 32 59
Adre�a electr�nica / e-mail: sae.adre@blues.uab.es

LÕAula de Did�ctica i Recerca Educativa �s un espai on sÕaplega, es cataloga  i es consulta
material did�ctic de diversa mena.
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La funci� dÕaquest  servei �s donar suport tant a la doc�ncia dÕaquesta Facultat com a la
recerca en innovaci� educativa.

Els materials de lÕAula sÕapleguen en quatre grans blocs:
¥ Materials manipulatius: puzzles, �bacs, geoplans, etc.
¥ Materials suport paper: llibres, guies did�ctiques, etc.



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:46  P�gina 111
¥ Materials audiovisuals: cintes de v�deo, cintes dÕ�udio, etc.
¥ Material software: CD-ROM.

Els colálectius que actualment estan implicats en aquest servei s�n:

¥ Did�ctica de la Matem�tica
¥ Did�ctica de les Ci�ncies Experimentals
¥ Did�ctica de la Llengua i la Literatura
¥ Did�ctica de les Ci�ncies Socials
¥ Mestre, Especialitat en Educaci� Infantil
¥ Mestre, Especialitat en Llengua Estrangera

S�n usuaris dÕaquest servei tant el professorat de la Facultat com lÕestudiantat de primer,
segon i tercer cicle de la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci�.

El servei tamb� pot ser utilitzat per altres persones o entitats, si aix� ho soláliciten.

Horari del servei:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 15 a 16.30 hores. 

Laboratoris
Tel�fon: 93-581.13.33
Adre�a electr�nica / e-mail: iplb2@cc.uab.es

Laboratoris de Ciències Experimentals
La Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� disposa de tres laboratoris dedicats a la doc�ncia de
les assignatures ofertes per la Facultat i relacionades amb les ci�ncies experimentals.

Els laboratoris de Ci�ncies Experimentals tenen com a missi� principal esdevenir espais de
qualitat per a la doc�ncia experimental de les assignatures ofertes per la Facultat i que aix�
ho requereixin

Per utilitzar els laboratoris �s indispensable con�ixer i respectar les normes de funcionament,
seguretat i higiene. Per accedir-hi, consulteu els vostres professors o adreceu-vos directament
als t�cnics dels laboratoris.
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a. Equipaments dels laboratoris de Ciències Experimentals

Laboratori 1
32 places, distribu�des en quatre taules.
Sortides de gas, aigua i electricitat.
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Campanes de gasos.
Utillatge de vidre, ferro i pl�stic.
Maquetes del cos hum�.
Negatoscopi.
Magatzem de productes qu�mics.
Sala de balances i altres aparells de mesura.
Arxiu de consulta bibliogr�fica.

Laboratori 2
32 places, distribu�des en quatre taules.
Sortides dÕaigua i electricitat.
Microscopis, lupes binoculars i telescopi.
Estaci� meteorol�gica amb buidat inform�tic i sortida per a impressora.
Quatre PC i una impressora preparats per a experi�ncies assistides per ordinador.
Coláleccions de roques i minerals.
Coláleccions de mapes topogr�fics i geol�gics.
Equips experimentals dÕ�ptica, calor, electricitat, ones, mec�nica, meteorologia i energia
solar.
Equip experimental del Projecte Ci�ncia 6/12.

Aquests dos laboratoris ocupen un m�dul de la Facultat i estan dotats de les mesures de
seguretat i higiene necess�ries: extintors, sortides dÕemerg�ncia, dutxa, bany dÕulls,
farmaciola, indicadors de perillositat, recollida selectiva de residus.

Laboratori 3
32 places, distribu�des en quatre taules.
Sortides de gas, aigua i electricitat.
Utillatge de vidre, ferro i pl�stic.
Recull de maquetes did�ctiques.
Equip experimental del Projecte Descoberta 3/6.
Hivernacle per a la cria de cargols.
Bancs de llum per al cultiu de plantes petites.
Serveis b�sics, similars als que es poden trobar en un laboratori escolar.

Aquest laboratori es troba ubicat en el m�dul III de la Facultat.
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Els materials dels laboratoris (utillatge, productes...) es troben a disposici� dels alumnes,
sota les indicacions dels professors de les diferents mat�ries.

Responsables del servei
Coordinador docent: Joan Franch
T�cnic de laboratori: Jos� Manuel Mart�nez
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b. Docència als laboratoris de Ciències Experimentals

En aquests laboratoris sÕimparteix la doc�ncia experimental dels �mbits acad�mics seg�ents:

1. Doc�ncia de les assignatures seg�ents de les llicenciatures i diplomatures de la nostra
Facultat:
a) Temes B�sics de Ci�ncies
b) Cos Hum� i Salut
c) Bases Biol�giques i Fisiol�giques del Moviment
d) Did�ctica de les Ci�ncies
e) Did�ctica de la Ci�ncia i la Matem�tica
f) Interdisciplinarietat Ci�ncies-Matem�tiques
g) Biologia
h) Geologia
i) F�sica
j) Qu�mica

2. Cursos de postgrau

3. Cursos de doctorat

Biblioteca d’Humanitats
La Biblioteca dÕHumanitats est� destinada al suport de la doc�ncia i la investigaci� en els
camps seg�ents: art, antropologia, educaci�, geografia, hist�ria, filologia, filosofia, literatura,
psicologia, traducci� i interpretaci�.

Adreça
Biblioteca dÕHumanitats
Universitat Aut�noma de Barcelona
08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vall�s)

Telèfons
Edifici L
93 581 29 92 (pr�stec)
93 581 29 72 (informaci�)
93 581 25 85 (mediateca)

93 581 21 84 (informaci� electr�nica)
Edifici B 
93 581 13 44 (informaci�)

Fax
93 581 29 00
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Correu electrònic
iybl2@cc.uab.es

Espais i horaris

La Biblioteca dÕHumanitats t� dos edificis:

¥ Edifici L cont� les monografies, els documents audiovisuals, les microformes i les bases
de dades en suport inform�tic. En aquest edifici  tamb� podeu trobar la Cartoteca General
de la UAB, el Servei de Documentaci� dÕHist�ria Local de Catalunya i la Sala
dÕInstruments dÕAvaluaci� Psicol�gica.

Sala de Lectura: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h.
Pr�stec: de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h.
Mediateca: de dilluns a divendres de 9.30 a 20.30 h.
Sala dÕInformaci� Electr�nica: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. i de 14.30 a 21 h.

¥ Edifici B cont� les publicacions peri�diques
Sala de Lectura: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h.

Durant els per�odes de vacances lÕhorari es modifica.

Serveis

¥ Consulta
Tot el fons documental de la Biblioteca dÕHumanitats �s de lliure acc�s a les sales de
Lectura, llevat del material que es troba al Dip�sit i a la Mediateca. La seva ordenaci� �s
segons la classificaci� decimal universal (CDU), que lÕagrupa per temes. 

¥ Cat�leg
Per localitzar els documents que us interessin, podeu consultar el cat�leg colálectiu
informatitzat des dels diferents ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB,
i tamb� des de casa si disposeu dÕun ordinador connectat a la xarxa inform�tica de la UAB
o des dÕInternet ( http://www.bib.uab.es/ ). Les cerques es poden fer per: autors, mat�ries,
t�tols, topogr�fics, paraules clau, combinacions de paraules. 
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Tamb� es poden consultar els cat�legs de les biblioteques de les universitats p�bliques
catalanes des dels ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB o des dÕInternet
(http://www.cbuc.es/).

¥ Pr�stec
Es considera usuari de pr�stec tota persona que sigui membre de la comunitat universit�ria. 
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¥ Informaci�
Per a qualsevol consulta o per demanar ajuda, adreceu-vos al personal de la Biblioteca
que trobareu als taulells dÕinformaci�. 

¥ Sessions informatives
Durant els mesos dÕoctubre i novembre es fan sessions informatives sobre el funcionament
de la Biblioteca i del cat�leg automatitzat, en horaris de mat� i tarda. 
Cada dimecres de 12 a 13 h i de 16 a17 h, durant tot el curs, es fan sessions sobre els
diferents serveis de la biblioteca i sobre la consulta del cat�leg.
Per a m�s informaci� sobre els diferents cursos us podeu dirigir al taulell dÕinformaci�
de la planta baixa de la Biblioteca.

¥ Sala dÕInformaci� Electr�nica
Permet la connexi� i la consulta dÕinformaci� en suport inform�tic (bases de dades en
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CD-ROM, Internet, etc.). Tamb� permet la consulta directa de les bases de dades en CD-
ROM que estan en xarxa.

Si voleu m�s informaci� podeu consultar la web de la biblioteca: http://www.bib.uab.es

SÕhi informa de q�estions relacionades amb la Biblioteca, els seus serveis i el seu fons.
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1.5 L’Agenda
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Dies de classe

Setmana pr�via als ex�mens

Ex�mens

Festius i vacances, inclosa la festa patronal

Negreta

Calendari acad�mic

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DESEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAR�

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNY

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GENER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABRIL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULIOL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

NOVEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

FEBRER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAIG

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AGOST

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
¥ Festa patronal: el 23 d'abril
¥ Ex�mens primera convocat�ria, primer semestre: del 25 de gener al 12 de febrer
¥ Ex�mens primera convocat�ria, segon semestre: del 7 de juny al 25 de juny
¥ Ex�mens segona convocat�ria, primer semestre: del 28 de juny al 9 de juliol
¥ Ex�mens segona convocat�ria, segon semestre: de l'1 al 13 de setembre

27 28 29 30
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Calendari acadèmic 
El curs acad�mic 1998-99 comen�ar� el dia 1 (dt) de setembre de 1998 i sÕacabar� el dia 30
(dv) de juliol de 1999.

Per al curs 1998-99 es consideraran per�odes h�bils des dÕun punt de vista acad�mic els
seg�ents:
Primer per�ode Des de lÕ1 (dt) de setembre de 1998 fins al 23 (dc) de desembre de 1999.
Segon per�ode Des del 7 (dj) de gener fins al 26 (dv) de mar� de 1999.
Tercer per�ode Des del 6 (dt) dÕabril al 30 (dv) de juliol de 1999.

Dins dÕaquests tres per�odes sÕhan de programar totes les activitats acad�miques i
institucionals: impartici� de la doc�ncia, realitzaci� dÕex�mens, realitzaci� de tutories,
reunions de coordinaci�, programaci� acad�mica, juntes de facultat, claustres, etc.

Es consideren per�odes no h�bils des dÕun punt de vista acad�mic:
1) Del 24 (dj) de desembre de 1998 fins al 6 (dc) de gener de 1999 (vacances de Nadal,

ambd�s inclosos).
2) Del 27 (ds) de mar�  al 5 (dl) dÕabril de 1999 (vacances de Setmana Santa, ambd�s

inclosos).
3) Del 2 (dl)  al 31 (dm) dÕagost de 1999 (vacances dÕestiu, ambd�s inclosos).

Exàmens de setembre del curs 1997-98

Els ex�mens de setembre corresponents al curs 1997-98 es faran entre els dies 1 (dm) i 12
(ds) de setembre de 1998, ambd�s inclosos.

La data final per entrar notes a les secretaries ser� el dia 15 (dm) de setembre de 1998.

Proves d’accés a la universitat

Els exercicis de les PAAU del mes de setembre es faran durant els dies 16 (dc) i 18 (dv).

Períodes lectius

Facultat de Ciències de l’Educació 117
Duraci� del curs per a plans dÕestudis nous

Primer semestre

El primer semestre comen�ar� el dia 28 (dl) de setembre de 1998 i durar� fins al dia 12 (dv)
de febrer de 1999.
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Aquest per�ode inclou:
Ð 14 setmanes de doc�ncia, des del 28 (dl) de setembre de 1998 fins al 15 (dv) de gener de

1999. 
Ð 1 setmana pr�via a la realitzaci� dels ex�mens: del 18 (dl) al 22 (dv) de gener de 1999.
Ð 3 setmanes dÕex�mens per a la primera convocat�ria del primer semestre: del 25 (dl) de

gener al 13 (ds) de febrer de 1999.
Ð La data final per entrar notes a les secretaries ser� el dia 26 (dv) de febrer de 1999.

Segon semestre

El segon semestre comen�ar� el dia 15 (dl) de febrer de 1999 i durar� fins al dia 9 (dv) de
juliol de 1999.

Aquest per�ode inclou:
Ð 14 setmanes de doc�ncia, des del 15 (dl) de febrer fins al 28 (dv) de maig de 1999.
Ð 1 setmana pr�via a la realitzaci� dels ex�mens: des del 31 (dl) de maig fins al 4 (dv) de

juny de 1999.
Ð 5 setmanes dÕex�mens (3 per a la primera convocat�ria del segon semestre i 2 per a la

segona convocat�ria del primer semestre): del 7 (dl) de juny al 10 (ds) de juliol de 1999.
Ð 5 dies naturals per entrar notes una vegada acabats els ex�mens.

LÕ�ltim dia per entrar notes �s el 15 (dj) de juliol de 1999.

Els ex�mens de la segona convocat�ria del segon semestre es realitzaran entre el lÕ1 (dc) i
el 13 (dl) de setembre de 1999.

LÕ�ltim dia per entrar notes �s el dia 16 (dj) de setembre de 1999.

NOTA
En el cas dÕassignatures anuals, el per�ode del 25 (dl) de gener al 13 (ds) de febrer ser� per
a ex�mens parcials i el per�ode del 7 (dl) de juny al 9 (dv) de juliol, per a la primera
convocat�ria dÕex�mens finals.

Sobre la base de 15 setmanes per semestre (14 setmanes lectives + 1 setmana pr�via als
ex�mens), els centres hauran de programar la doc�ncia de manera que el nombre total dÕhores
per assignatura sigui el que els correspon a partir del nombre de cr�dits que figura en el pla
dÕestudis.
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Duració del curs anualitzat

Comen�ar� el dia 28 (dl) de setembre de 1998 i finalitzar� el dia 9 (dv) de juliol de 1999
(per�ode dÕex�mens incl�s).
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Dies festius a tots els centres de la UAB

11.09.98 Diada Nacional de Catalunya divendres
12.10.98 Festa de la Hispanitat dilluns
01.11.98 Tots Sants diumenge
06.12.98 La Constituci� diumenge
08.12.98 La Immaculada dimarts
25.12.98 Nadal divendres
26.12.98 Sant Esteve dissabte
01.01.99 Cap dÕAny divendres
06.01.99 Reis dimecres
02.04.99 Divendres Sant divendres
05.04.99 Dilluns de Pasqua dilluns
01.05.99 Festa del Treball dissabte
24.06.99 Sant Joan dijous

Festes locals

Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les poblacions
corresponents.

Per als centres situats al campus de Bellaterra, les festes locals seran:

24.09.98 La Merc� dijous
24.05.99 Segona Pasqua dilluns

Festa Institucional

23.04.99 Festa del Llibre divendres

Vacances de Nadal

Comprenen des del dia 24 (dj) de desembre de 1998 fins al dia 6 (dc) de gener de 1999,
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ambd�s inclosos.

Vacances de Pasqua

Comprenen des del dia 27 (ds) de mar� fins al dia 5 (dl) dÕabril de 1999, ambd�s inclosos.
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Convocatòries oficials d’exàmens

Curs semestralitzat:
Ð Data l�mit dÕacabament de la 1a convocat�ria del 1r semestre: 13 (ds) de febrer de 1999.
Ð Data l�mit dÕacabament de la 2a convocat�ria del 1r semestre i de la 1a convocat�ria del

2n semestre: 10 (ds) de juliol de 1999.
Ð Data l�mit dÕacabament de la 2a convocat�ria del 2n semestre: 13 (dl) de setembre de 1999.

Curs anualitzat:
Ð Del 7 (dl) de juny al 10 (ds) de juliol de 1999: convocat�ria de juny.
Ð De lÕ1 (dc) al 13 (dl) de setembre de 1999: convocat�ria de setembre.

Convocatòria d’exàmens per als cursos dels quals no s’ofereix la docència dels plans
d’estudis antics

DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, per a aquells estudiants que continu�n
fent els plans dÕestudis antics amb alguna assignatura pendent de cursos dels quals no
sÕofereix doc�ncia, els centres hauran de programar dues convocat�ries dÕex�mens durant
el curs 1998-1999, durant els per�odes de juny i setembre indicats per al curs anualitzat.

Convocat�ria de la prova de conjunt per a lÕhomologaci� de t�tols estrangers (BOE 178, de
27-07-95): 
Ð Del 25 (dl) de gener al 13 (ds) de febrer de 1999.
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Ð Del 7 (dl) de juny al 10 (ds) de juliol de 1999.
Ð De lÕ1 (dc) al 13 de setembre de 1999.

Nota
Aquest calendari pot variar dÕacord amb el que sÕestableixi al calendari oficial de festes de
la Generalitat de Catalunya per a lÕany 1999.
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Calendari de pràcticum

Titulacions de mestre

Pr�cticum I del 8 al 19 de febrer de 1999
Pr�cticum II del 8 de febrer al 5 de mar� de 1999
Pr�cticum III i IV del 28 de setembre al 23 dÕoctubre de 1998 i cada divendres des

dÕaleshores fins al 21 de maig de 1999
Pr�cticum II 
Ed. Prim�ria (mat�) del 21 de setembre al 2Õoctubre de 1998 i del 8 al 19 de febrer de

1999

Titulació d’Educació Social

Pr�cticum I cada divendres des del 16 dÕoctubre de 1998 fins al 21 de maig de
1999

Pr�cticum II cada divendres des del 2 dÕoctubre de 1998 fins al 21 de maig de
1999 

Pr�cticum III del 28 de setembre al 9 dÕoctubre de 1998 i cada divendres des
dÕaleshores fins al 21 de maig de 1999

Titulació de Pedagogia

Pr�cticum I i II cada divendres des del 19 de febrer fins al 21 de maig de 1999
Pr�cticum III i IV cada divendres des del 13 de novembre de 1998 fins al 21 de

maig de 1999

Facultat de Ciències de l’Educació 121
Pràcticum de Psicopedagogia

Pr�cticum I cada divendres dels del 19 de febrer de 1998 fins al 21 de maig de
1999

Pr�cticum II cada divendres des del 23 dÕoctubre de 1998 fins al 21 de maig de
1999
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Calendari de matriculació

Alumnes amb totes les assignatures superades la convocatòria de juny

Juliol
Horari de matr�cula: de 09.00 a 13.30 h.
Lloc: Secretaria

Dia 28-07-99
Diplomatura dÕEducaci� Social
Llicenciatura de Pedagogia

Dia 29-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Especial
Llicenciatura de Psicopedagogia

Dia 30-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Musical
Diplomatura de mestre dÕEducaci� F�sica

Setembre
Horari de matr�cula: de 09.30 a 17.00 h.
Lloc: Secretaria
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Dia 02-09-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Infantil

Dia 03-09-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Prim�ria
Diplomatura de mestre de Llengua Estrangera
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Matrícula d’alumnes de nou ingrés
Admesos en la 1a opció - prova superada més grans de 25 anys

Juliol
Horari de matr�cula: de 09,00 a 13,30 h.
Lloc: Secretaria

Dia 21-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Musical
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Especial

Dia 22-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Primaria
Llicenciatura de Pedagogia

Dia 23-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Infantil
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Dia 24-07-98
Diplomatura de mestre de Llengua Estrangera
Diplomatura dÕEducaci� Social

Dia 27-07-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� F�sica
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Alumnes de nou ingrés - Segona opció o posteriors

Setembre
Horari de matr�cula: de 09.30 a 17.00 h.
Lloc: Secretaria

Dia 04-09-98
Diplomatura de mestre de Llengua Estrangera
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Musical
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Infantil
Diplomatura dÕEducaci� Social

Dia 07-09-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� F�sica
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Prim�ria
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Especial
Llicenciats en Pedagogia

Dia 10-09-98
Acc�s al segon cicle per la llicenciatura de Pedagogia 
Acc�s al segon per la llicenciatura de Psicopedagogia

Matriculació d’alumnes amb assignatures pendents
Horari de Matr�cula: de 09.30 a 17.00 h.
Lloc: Secretaria

Dia 21-09-98
Nom�s segon curs de la diplomatura dÕEducaci� Prim�ria (mat�)
Diplomatura de mestre dÕEducaci� F�sica
Dia 22-09-98
Llicenciatura de Pedagogia

Dia 23-09-98
Llicenciatura de Pedagogia
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Dia 25-09-98
Llicenciatura de Pedagogia

Dia 28-09-98
Diplomatura de mestre de Llengua Estrangera

Dia 29-09-98
Diplomatura dÕEducaci� Social

Dia 30-09-97
Diplomatura dÕEducaci� Social
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Especial

Dia 01-10-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Musical
Llicenciatura de Psicopedagogia

Dia 02-10-98
Llicenciatura de Psicopedagogia
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Prim�ria

Dia 05-10-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Prim�ria
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Infantil

Dia 06-10-98
Diplomatura de mestre dÕEducaci� Infantil

Dia 07-10-98
Pla antic de llicenciats en Filosofia i Lletres (Ci�ncies de lÕEducaci�)

Altres

Facultat de Ciències de l’Educació 125
Horari de Matr�cula: de 09.30 a 17.00 h.
Lloc: Secretaria

Dia  09-10-98
Reincorporacions



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:46  P�gina 126
Calendari administratiu

JUNY DE1998

Solálicitud de convocat�ria de gr�cia Del 15.06 al 13.07.98

Data l�mit per a la presentaci� de solálicituds de
convalidacions a la Comissi� de Doctorat del mes
de juny 05.06.98

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions
i els recursos per resoldre a la Comissi� de
Convalidacions del mes de juliol 29.06.98

JULIOL DE 1998

Solálicitud de trasllat dÕexpedients De lÕ1 al 31.07.98

Alumnes de la UAB

Ex�mens de la 2a convocat�ria del 1r semestre
i de la 1a convocat�ria del 2n semestre Del 08.06 al 10.07.98

òltim dia per entrar notes, tancament dÕactes i 
actualitzaci� dÕexpedients de 1r i 2n cicle 15.07.98

òltim dia per entrar notes, tancament dÕactes i 
actualitzaci� dÕexpedients de 3r cicle 31.07.98

A partir dÕaquestes dates, nom�s es podran realitzar modificacions dÕactes quan hi hagi
una solálicitud de revisi� extraordin�ria de la prova.
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Tancament de lÕaplicaci� per a la realitzaci� de processos 
inform�tics necess�ris per a la matriculaci� Del 17 al 19.07.98

Matriculaci� dÕalumnes que ho han aprovat tot a la
convocat�ria  de juny  i dels que han superat la prova 
de m�s grans de 25 anys Del 21 al 30.07.98



C. EDUCACIO 98-99  11/7/98 13:46  P�gina 127
Alumnes de nou ingrés de primer curs

Assignats en 1a prefer�ncia durant el mes de juliol:

Assignaci� dels alumnes per part de lÕOficina de
Preinscripci� 16.07.98

Matriculaci� Del 21 al 27.07.98

Matriculaci� dels errors i les ren�ncies a la reassignaci� 27.07.98

Notificaci� de vacants per part de la Universitat a 
lÕOficina de Preinscripci� 29 i 30.07.98

Assignaci� general de totes les prefer�ncies 04.08.98

SETEMBRE DE 1998

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions i 
recursos per resoldre a la Comissi� de Convalidacions 
del mes de setembre 02.09.98 

Solálicitud de convocat�ria de gr�cia Del 3 al 28.09.98

Resoluci� dels trasllats dÕexpedients:
Proposta de resoluci� al rector 10.09.98

Alumnes de la UAB

Ex�mens de la 2a convocat�ria del 2n semestre del
curs 1997-98 De lÕ1 al 12.09.98

òltim dia per entrar notes, tancament i signatura dÕactes
i actualitzaci� dÕexpedients de 1r i 2n cicle 15.09.98

Facultat de Ciències de l’Educació 127
òltim dia per entrar notes, tancament i signatura dÕactes 
i actualitzaci� dÕexpedients de 3r cicle 30.09.98

A partir dÕaquestes dates, nom�s es podran realitzar modificacions dÕactes quan hi hagi
una solálicitud de revisi� de la prova.
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Tancament de lÕaplicaci� per a la realitzaci� de processos
inform�tics necessaris per a la matriculaci� Del 18 al 20.09.98

Matriculaci� Del 21.09 al 09.10.98

Alumnes de nou ingrés de primer curs:

Matriculaci� dÕaltres prefer�ncies de juny i reclamacions 4 i 7.09.98

Notificaci� de vacants per part de la Universitat a
lÕOficina de Preinscripci� 10.09.98

Reassignacions 16.09.98

Assignaci� dels alumnes de la preinscripci�
Òespecial de junyÓ 22.09.98

Matriculaci� de la preinscripci� Òespecial de junyÓ 25.09.98

Notificaci� de vacants per part de la Universitat a
lÕOficina de Preinscripci� 25.09.98

OCTUBRE DE 1998

Matriculaci� dels alumnes de 3r cicle Del 14.10 al 27.11.98

Solálicitud de canvis i anulálacions de 1r i 2n cicles sense 
efectes econ�mics Del 19 al 27.10.98

Trasllat dÕexpedients
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Proposta de resoluci� al rector dÕaquelles titulacions
amb vacants en la resoluci� del mes de juliol. 08.10.98
Data l�mit de presentaci� dÕinst�ncies del Pr�cticum I
i Pr�cticum II (vegeu a lÕapartat 4.2, ÒPr�cticum als 
plans dÕestudisÓ, el par�graf sobre ÒRealitzaci� del
pr�cticum sense ajustar-se als est�ndards habitualsÓ) 31.10.98
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NOVEMBRE DE 1998

Solálicitud dÕanulálaci� de la matr�cula de 1r i 2n cicle Fins el 13.11.98

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions 
a la Comissi� de Doctorat del mes de novembre 13.11.98

Atorgament de premis extraordinaris de titulacions del
curs acad�mic 1997-98 Del 16.11 a lÕ11.12.98

Data l�mit per a la resoluci� i actualitzaci� dels expedients
dÕalumnes que han solálicitat lÕanulálaci� de la matr�cula 20.11.98

DESEMBRE DE 1998

Solálicitud de canvis i anulálacions dÕassignatures de doctorat Del 30.11 al 18.12.98

Solálicitud dÕexamen de la convocat�ria extraordin�ria 
de febrer Del 7 al 18.12.98

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions i 
recursos amb efectes acad�mics per a la Comissi� de 
Convalidacions del mes de gener de 1999 10.12.98

Matriculaci� dels alumnes que presenten el projecte de fi
de carrera i el projecte de recerca Del 30.11.98 al 28.05.99

Data l�mit per a la resoluci� definitiva de lÕequiparaci�
dÕestudis dels alumnes que cursin estudis en un
programa dÕintercanvi (estades anuals o semestrals) 
el primer semestre 15.12.98

GENER DE 1999

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions 
a la Comissi� de Doctorat del mes de gener 08.01.99
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Ex�mens de la 1a convocat�ria del primer semestre Del 25.01 al 13.02.99

Convocat�ria de la prova de conjunt per a lÕhomologaci�
de t�tols estrangers Del 25.01 al 13.02.99

Solálicitud dÕanulálaci� de la matr�cula de doctorat Fins el 29.01.99
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FEBRER DE 1999

Solálicitud de canvis i anulálacions que no impliquin un increment 
econ�mic dÕassignatures de segon semestre (excloses aquelles sobre 
les quals ja existeixi una resoluci� denegat�ria anterior) Del 15 al 23.02.99

Data l�mit per a la resoluci� i actualitzaci� dels expedients dÕalumnes 
que han solálicitat lÕanulálaci�de la matr�cula de doctorat 15.02.99

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions i recursos amb 
efectes acad�mics a la Comissi� de Convalidacions del mes de mar� 22.02.99

Data final dÕentrada de notes de la convocat�ria de febrer 26.02.99

MARÇ DE 1999

Data final dÕentrada de notes de la convocat�ria extraordin�ria de febrer 12.03.99

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions 
a la Comissi� de Doctorat del mes de mar� 19.03.99

Data l�mit de presentaci� dÕinst�ncies regulars per al curs acad�mic 
1998-99: Pr�cticum III i Pr�cticum IV (vegeu a lÕapartat 4.2, 
ÒPr�cticum als plans dÕestudisÓ, el par�graf sobre ÒRealitzaci� del 
pr�cticum sense ajustar-se als est�ndards habitualsÓ) 31.03.99

ABRIL DE 1999

Data l�mit per a la resoluci� definitiva de lÕequiparaci� dÕestudis 
dels alumnes que cursin estudis en un programa 
dÕintercanvi (estades semestrals) el segon semestre 15.04.99

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions i recursos 
amb efectes acad�mics a la Comissi� de Convalidacions del mes de maig 26.04.99

JUNY DE 1999
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Convocat�ria de la prova de conjunt per a lÕhomologaci� 
de t�tols estrangers Del 07.06 al 10.07.99

Data l�mit per lliurar les solálicituds de convalidacions i recursos 
amb efectes acad�mics a la Comissi� de Convalidacions del mes de juliol 21.06.99
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Professorat de la Facultat
Cal marcar el n�mero 93-581 davant de qualsevol extensi�

Professor Ext. Departament
Almat� Barbany, Adolf 1133 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
çlvarez Moleiro, Maria 3136 Psicologia de lÕEducaci�
Amador Guillem, Miquel 1075 Pedagogia Aplicada
Angel Ferrer, Carme 3187 Psicologia de lÕEducaci�
Ant�n Rosera, Montserrat 2674 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Armengol Asparo, Carme 2635 Pedagogia Aplicada
Arnal Agust�n, Justo 1764 Pedagogia Aplicada
Asensio Aguilera, Josep M. 1411 Pedagogia Sistem�tica i Social
Audivert Arau, Rafel 1753 Dret P�blic i Ci�ncies Historicojur�diques
Azc�rate Gim�nez, Carmen 2643 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Bach Plaza, Joan 2639 Geologia
Badia Mart�n, M. del Mar 2170 Psicologia de lÕEducaci�
Barba Uriach, David 2647 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Barenys P�rez, M. Pia 1629 Sociologia
Benejam Arguimbau, Pilar 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Bericat Bonet, M. Merc� 1134 Filologia Espanyola
Bernaus Queralts, Merc� 2658 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Besa Camprub�, Josep 2634 Filologia Catalana
Bibiloni Matos, Llu�s 2649 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Bigas Salvador, Montserrat 2706 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Boada Cots, Josep 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Boada Dom�nech, Rosa 2627 Psicologia de lÕEducaci�
Bonal Sarro, Xavier 3192 Sociologia
Borr�s Hern�ndez, Xavier 1584 Psicologia de lÕEducaci�
Botey Vall�s, Jaume 2632 Hist�ria Moderna i Contempor�nia
Bou Bauz�, Guillem 1075 Pedagogia Aplicada
Brullet Tenas, Cristina 3195 Sociologia
Caballero de Rodas Glez., Beatriz 2658 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Cacho Labrador, Xavier 3188 Pedagogia Sistem�tica i Social
Cambra Verg�s, Cristina 3025 Psicologia de lÕEducaci�
Camp� Guill�n, Ëngels 2680 Filologia Francesa i Rom�nica
Camps Mund�, Anna 2645 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Cantera Espinosa, Leonor 2189 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Cardona Hern�ndez, M. Ant�nia 2707 Pedagogia Aplicada
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Carri� Soldevila, Rosa           2625-1317 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia
Casadell� Reig, Josep 3205 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Casademont Oller, Enrica 2650 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Casal Bataller, Joaquim 3195 Sociologia
Casals Clotet, Joan 2670 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Casas Vilalta, Montserrat 2709 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
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Professor Ext. Departament
Castell� Badia, Montserrat 2624 Psicologia de lÕEducaci�
Castell� Tarrida, Antoni 2101 Psicologia de lÕEducaci�
Colom� Mart�nez, Teresa 2654 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Collados Cardona, Esther 2650 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Comellas Carb�, M. Jes�s 3191 Pedagogia Aplicada
Comelles Garc�a, Salvador 2633 Filologia Catalana
Comes Sol�, Pilar 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Corbella Vir�s, Mariona 3193 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Correig Blanchar, Montserrat 2706 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Creus Sol�, Teresa 2706 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Cros Alavedra, Anna 2633 Filologia Catalana
Cros Alavedra, M. Assumpta 2636 Filologia Catalana
Darder Vidal, Pere 2629 Pedagogia Sistem�tica i Social
Delgado Reina, Matilde 2679 Comunicaci� Audiovisual, Publicitat i Documentaci�
Demarbre Zboril, Veronique 2365 Psicologia de lÕEducaci�
Deulofeu Piquet, Jordi 2647 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
D�az Lucea, Jordi 2671 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Dilm� Clavaguera, Dolors 2265 Pedagogia Aplicada
Dom�nech Llaberia, Edelmira 2778 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Dom�nech Pardo, Josep M. 1074 Pedagogia Sistem�tica i Social
Dooly, Melinda 2394 Filologia Anglesa i German�stica
Du�ach Masjuan, Marta 2635 Pedagogia Aplicada
Duran Bellonch, M. Mar 1677 Pedagogia Aplicada
Edo Baste, Merc� 2643 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Escalas Tramullas, Teresa 2639 Qu�mica
Escobar Urmeneta, Cristina 2658 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Espinet Blanch, Mariona 2646 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Espin�s Espin�s, Joan L. 2635 Pedagogia Aplicada
Esteve Punt�, Jordi 2644 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Estrada Aguilar, Joan 3193 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Fabra Sales, M. Llu�sa 1677 Pedagogia Aplicada
Farreny Sistac, Maria Dolors 2631 Filologia Catalana
Feixas Condom, M�nica 1619 Pedagogia Aplicada
Feliu Canaleta, Teresa 2673 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Fermoso Esteb�nez, Paciano 2973 Pedagogia Sistem�tica i Social
Ferr�ndez Arenaz, Adalberto 1750 Pedagogia Aplicada
Ferrer Juli�, Ferran 1581 Pedagogia Sistem�tica i Social
Fiol Mora, Llu�sa 2644 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
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Fornieles Deu, Albert 2331 Psicobiologia i Metodologia de les Ci�ncies de la Salut
Forrellad Bracons, M. Assumpci� 2640 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Fortuny Aymem�, Josep M. 1133 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Franch Batlle, Joan 2625 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia
Franquesa Oller, Francesc 3193 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Gair�n Sall�n, Joaqu�n 1619 Pedagogia Aplicada
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Professor Ext. Departament
Galera P�rez, Antonio D. 2671 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Garc�a Gr�cia, Maribel 3195 Sociologia
Garc�a Rovira, Pilar 2642 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Gassull Bustamante, Cec�lia 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Gaudes Claras�, Eva 2968 Psicologia de lÕEducaci�
Gimeno Abad, Ricard 2673 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Gimeno Soria, Xavier 3197 Pedagogia Aplicada
Godall Castell, Pere 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
G�mez Alemany, Isabel 2624 Psicologia de lÕEducaci�
Gonz�lez Rosas, Josep L. 2630 Pedagogia Aplicada
Gonzalo Garc�a, Carmen 1230 Geografia
Gorgorio Sol�, N�ria 3205 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Gotzens Busquets, Concepci� 3032 Psicologia de lÕEducaci�
Grande P�rez, Immaculada 1684 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Gratac�s Masanella, Rosa 2640 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Guasch Boye, Oriol 2645 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Guibourg Garc�a, Isabel 3199 Psicologia de lÕEducaci�
Guiu Puget, Eul�lia 2635 Pedagogia Aplicada
Hern�ndez Encuentra, Eul�lia 2355 Psicologia de lÕEducaci�
Herv�s Sol�, Marta 2652 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Infante S�nchez, Toni 2680 Filologia Francesa i Rom�nica
Izquierdo Aymerich, Merc� 2646 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Izquierdo Rodr�guez, Conrad 2678 Psicologia de lÕEducaci�
Jan� Ballabriga, M. del Claustre 1166 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Jariot Garcia, Merc� 3198 Pedagogia Aplicada
Jofre Aparicio, Montserrat 2628 Filologia Espanyola
Jorba Planell, Josefa 2675 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Jord�n Sierra, Jos� A. 3007 Pedagogia Sistem�tica i Social
Jordana Puigpin�s, Ricard 2682 Filologia Anglesa i German�stica
Jover Armengol, Llu�sa 2651 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Jurado de los Santos, Pedro 1417 Pedagogia Aplicada
Laborda Molla, Cristina 3196 Pedagogia Aplicada
Lacasa Plana, N�ria 2642 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Lahosa Miralles, Francesc 2624 Psicologia de lÕEducaci�
Larreula Vidal, Enric 2637 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
L�zaro Pernias, Patricia 2679 Comunicaci� Audiovisual, Publicitat i Documentaci�
Limonero Garc�a, Joaquim T. 1487 Psicologia de lÕEducaci�
Lobo Virseda, M. Jos� 2658 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
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L�pez del Castillo Rosique, Llu�s 2637 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Lucas Ruiz, Julio R. 2674 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Luna Batlle, Xavier 2631 Filologia Catalana
Llansana Gonz�lez, Joan Josep 3198 Pedagogia Aplicada
Llobet Roig, Cec�lia 2652 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Lluveras Puig, N�ria 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
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Professor Ext. Departament
Maci� F�bregas, Spei 2671 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Malagarriga Rovira, Teresa 2673 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Marqu�s Graells, Pere 2635 Pedagogia Aplicada
M�rquez Bargall�, Concepci� 2646 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Mart�nez El�as, Rosa 2680 Filologia Francesa i Rom�nica
Mart�nez Mu�oz, M�rius 3198 Pedagogia Aplicada
Mart�nez Pi�ero, Josep 2679 Comunicaci� Audiovisual, Publicitat i Documentaci�
Martorell Codina, Montserrat 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Masats Viladoms, M. Dolors 2657 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Masjuan Codina, Josep M. 3192 Sociologia
Massot Verd�, Margarida 3190 Pedagogia Sistem�tica i Social
Mazuque Periz, Miquel 1432 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
M�lich Sangr�, Joan-Carles 3007 Pedagogia Sistem�tica i Social
Merino Pareja, Rafael 3195 Sociologia
Mies Burrull, M. Ëngels 3025 Psicologia de lÕEducaci�
Milian Gubern, Marta 2645 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Mir Maristany, Clara 3194 Psicologia de lÕEducaci�
Miranda P�rez, Joaquim 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Molina Sim�, Lurdes 3194 Psicologia de lÕEducaci�
Moll Ferr�, Blanca 2707 Pedagogia Aplicada
Monereo Font, Carles 2103 Psicologia de lÕEducaci�
Montan� Capdevila, Josep 1764 Pedagogia Aplicada
Montero Espinoza, V�ctor M. 3188 Pedagogia Sistem�tica i Social
Moreno Oliver, Francesc X. 3198 Pedagogia Aplicada
Morente Valero, Francisco 1138 Hist�ria Moderna i Contempor�nia
Morera Escarr�, Montserrat 1878 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Navarro Casanoves, Maria 2635 Pedagogia Aplicada
Nav�o G�mez, Antonio 3191 Pedagogia Aplicada
Noguerol Rodrigo, Artur 2637 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Nogu�s Carulla, Ramon M. 2625-1860 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia
Nussbaum Capdevila, Lucy 2657 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Oliva Bartolom�, Merc� 2680 Filologia Francesa i Rom�nica
Oliver Busquets, Montserrat 2650 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Oliveres Boadella, Arcadi 2293 Economia Aplicada
Oloa-Essomba Gelabert, Miquel-A. 1677 Pedagogia Aplicada
Oller Freixa, Montserrat 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Oriols Codina, Jordina 2672 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Pag�s Blanch, Joan 2656 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials

Pallar�s Mercader, Rosa M. 1677 Pedagogia Aplicada
Panyella Ferreres, Ramon 2636 Filologia Catalana
Pardo M�gica, Ana M. 2627 Psicologia de lÕEducaci�
Pedr� Roura, Jordi 2674 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Peire Fern�ndez, Tom�s 2671 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
P�rez Vallverd�, Eul�lia 2636 Filologia Catalana
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Professor Ext. Departament
Peris Morancho, Pere 3198 Pedagogia Aplicada
Pijoan Picas, Isabel 1878 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Pineda Herrero, Pilar 3190 Pedagogia Sistem�tica i Social
Pint� Casulleras, Roser 3206 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Pint� Isern, Cristina 1411 Pedagogia Sistem�tica i Social
Planas Coll, Jordi                   3192-1789 Sociologia
Poblador Tolosana, Josep 2640 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Pons Mir, Manel 2709 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Pont Barcel�, Esteve 3196 Pedagogia Aplicada
Pont Vidal, Josep 1629 Sociologia
Prat Grau, Maria 3193 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Prat Pla, Ëngels 2637 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Puig Moreno, Gentil 2657 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Pujol Tarr�s, Joan 1798 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Pujol Vilallonga, Rosa M. 3203 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Pujolar Cos, Joan 2371 Filologia Catalana
Quinquer Vilamitjana, Dolors 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Quintana Trias, Llu�s 2633 Filologia Catalana
Ramspott Heitzmann, Ana 1134 Filologia Espanyola
Red� Dalmau, Margarita 2707 Pedagogia Aplicada
Ribas Seix, Teresa 2654 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Rico Busquets, Albert 2631 Filologia Catalana
Rinc�n Igea, Benet del 3201 Pedagogia Sistem�tica i Social
Roc Pe�aranda, Merc� 3187 Psicologia de lÕEducaci�
Rodr�guez Fern�ndez, M. Rita 2680 Filologia Francesa i Rom�nica
Rodr�guez Gayarre, Rafael 2647 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Rossell Poch, Salvador          2650-2745 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Rovira Mart�nez, Marta 3192 Sociologia
Ru� Domingo, Joan 2630 Pedagogia Aplicada
Ruiz Bueno, Carme 1750 Pedagogia Aplicada
Sala Roca, Josefina 3188 Pedagogia Sistem�tica i Social
Sala Sureda, Carme 2265 Pedagogia Aplicada
Samblancat Miranda, Neus 2628 Filologia Espanyola
Sanahuja Gavald�, Josep M. 1417 Pedagogia Aplicada
S�nchez Sola, Antonio 2682 Filologia Anglesa i German�stica
S�nchez Vives, Mariona 2640 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Sanmart� Puig, Neus 2642 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Santiveri Papiol, Noem� 2635 Pedagogia Aplicada
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Saravia Terricabras, Elisabet 2394 Filologia Anglesa i German�stica
Sarramona L�pez, Jaume 1411 Pedagogia Sistem�tica i Social
Serra Curtichs, Agust� 2671 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Serra Puigvendrell�, Joaquim 2670 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Serra Vilamitjana, Joan 3193 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Serrano Carrasumada, Pau 3199 Psicologia de lÕEducaci�
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Ses� Muniategui, M. Pilar 3203 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Silvestre Benach, N�ria 2999 Psicologia de lÕEducaci�
Sol� Gussinyer, Pere 1074 Pedagogia Sistem�tica i Social
Sugra�es Justafr�, Encarna 2674 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Tacher Castells, Pilar 2652 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Tarin Mart�nez, Rosa M. 3206 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Teixid� Planas, Mart� 3201 Pedagogia Sistem�tica i Social
Teixidor Corominas, Margarita 1677 Pedagogia Aplicada
Tejada Fern�ndez, Jos� 1619 Pedagogia Aplicada
Tom�s Folch, Marina 3197 Pedagogia Aplicada
Tom�s Martorell, Carme 3203 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Tom� Gonz�lez, Empar 3192 Sociologia
Torns Cuende, Xavier 2670 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Torras Casas, Agn�s 3201 Pedagogia Sistem�tica i Social
Torrents Roses, Ëngels 1230 Geografia
Torres Tarr�s, Montserrat 2651 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Tov�as Wertheimer, Susana 2265 Pedagogia Aplicada
Tresserras Puig, Dolors 2678 Psicologia de lÕEducaci�
Troiano Goma, Helena 1629 Sociologia
Tus�n Valls, Amparo 1134 Filologia Espanyola
Ucar Mart�nez, Xavier 1581 Pedagogia Sistem�tica i Social
Valero Garc�a, Jes�s 3199 Psicologia de lÕEducaci�
Valls Aubert, Xavier 2649 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
Valls Cabrera, Carme 2656 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Valls Casanovas, Assumpta 2673 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Vallv� Cordom�, Joaquim 2670 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Vil� Miguel, N�ria 2654 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Vil� Santasusana, Montserrat 2634 Filologia Catalana

136 La guia de l'estudiant 1998-1999
Viladot Voegeli, Guillem 2635 Pedagogia Aplicada
Vilaplana Lapena, Enric 2629 Pedagogia Sistem�tica i Social
Vilar Monmany, Merc� 2670 Did�ct. de lÕExpressi� Musical, Pl�stica i Corporal
Vilarrasa Cunill�, Araceli 3204 Did�ct. de la Llengua, la Literatura i les Ci�ncies Socials
Villanueva Margalef, Maria 1230 Geografia
Y�bar Madinaveitia, Jos� Manuel 1133 Did�ct. de la Matem�tica i les Ci�ncies Experimentals
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Directori

Deganat
Degana Carme Ëngel i Ferrer 1232

Vicedegana dÕOrdenaci� Acad�mica
i Pr�cticum Montserrat Casas i Vilalta 2703

Vicedegana dÕOrdenaci� Acad�mica
i Estudiants Margarida Massot i Verd� 2687

Vicedegana de Recerca i dÕEconomia
i Serveis Marina Tom�s i Folch 1382

Vicedegana de Relacions Internacionals
i Institucionals i Secret�ria del Centre Maria Villanueva i Margalef 2704

Coordinador/a de titulació
Pedagogia 3151
Psicopedagogia Josep Montan� i Capdevila 1764
Educaci� Social M�rius Mart�nez i Mu�oz 3148
Educaci� Infantil Isabel Guibourg i Garc�a 1484
Educaci� Prim�ria Carme Tom�s i Martorell 2705
Educaci� Especial 1180
Educaci� F�sica Montserrat Ant�n i Rosera 2676
Educaci� Musical N�ria Vil� i Miguel 3185
Llengua Estrangera Beatriz Caballero de Rodas i Gonz�lez 3147

Departaments

Dpt. d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Adre�a electr�nica: d.did.musical@cc.uab.es
Directora Teresa Malagarriga Rovira 2641

Secret�ria Coro Cabrera 1679

Dpt. de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Adre�a electr�nica: d.did.llengua@cc.uab.es
Director Artur Noguerol Rodrigo 2638
Secretari Alfons Valenzuela 1878
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Dpt. de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals
Adre�a electr�nica: d.did.matematiques@cc.uab.es
Director Jordi Deulofeu Piquet 2648
Secretari Benjam�n Daza 1737

Gestor departamental Francesc Bourdelande 1620

Dpt. de Pedagogia Aplicada
Adre�a electr�nica: dep.ped.aplicada@cc.uab.es
Director Joaqu�n Gair�n Sall�n 1620
Secret�ria Margarida Roluy 1620

Dpt. de Pedagogia Sistemàtica i Social
Adre�a electr�nica: d.ped.sistematica@cc.uab.es
Director Josep M. Asensio Aguilera 1419
Secret�ria Isabel Sempere 1419

Unitats
Adre�a electr�nica: sun.ced@cc.uab.es
Secret�ria dÕunitats Susana Gabard�s 2653

Caps d’Unitat
Comunicaci� Audiovisual Matilde Delgado i Reina 2679
Filologia Anglogerm�nica Ricard Jordana i Puigpin�s 2682
Filologia Espanyola Montserrat Jofre i Aparicio 2628
Filologia Francesa Ëngels Camp� i Guill�n 2680
Filologia Catalana Albert Rico Busquets 2631
Geografia Carmen Gonzalo Garc�a 1230
Hist�ria Jaume Botey i Vall�s 2632
Psicologia de lÕEducaci� Conrad Izquierdo i Rodr�guez 3194
Sociologia Xavier Bonal Sarro 3195
Biologia, Geologia i Qu�mica Joan Bach i Plaza 2639
Dret P�blic Rafel Audivert i Arau 1753
Economia Aplicada Arcadi Oliveras i Boadella 2293
Coordinació de pràctiques
Adre�a electr�nica: practiques.ced@cc.uab.es
Coordinadora Agn�s Torras i Casas 1535
Secret�ria Rosa M. Megias 1535
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Personal d’administració i serveis
Administradora del Centre Maite Jim�nez Lazcorreta 1630
Adre�a electr�nica: maite.jimenez@cc.uab.es

Secret�ria de lÕAdministradora M. Ant�nia Rufat 2702
Adre�a electr�nica: s_pad2@cc.uab.es

Secret�ria del Deganat Anna Borfo 2690
Adre�a electr�nica: sdeg5@cc.uab.es

Secretaria 
Adre�a electr�nica: sced2@cc.uab.es
Secretaria Ð Gestor acad�mic Jos� Checa 1631

Ð Alumnes Montserrat Garrof� 2685
Ð Alumnes M. Carmen Garc�a 2683
Ð Alumnes Ester Hern�ndez 2686
Ð Alumnes Neus Amor�s 2686
Ð Professorat Trinidad Moraira 2684
Ð Professorat Carme Esteve 2684

Gesti� econ�mica
Adre�a electr�nica: dolors.gimeno@cc.uab.es

Dolors Gimeno 1431
Montserrat Carrasco 2689
Conxita Graells 2689

Audiovisuals
Adre�a electr�nica: sae.av@cc.uab.es

Jordi Gassiot 2260
Joan Manel Curatero 2260
Juan Manuel Gomiz 2260
Txell Segu�s 2260

Inform�tica
Adre�a electr�nica: ipai0@cc.uab.es

Isabel Castellano 1432
Montserrat Prieto 1432
Josep M. Montraveta 1432
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Consergeria
Adre�a electr�nica:sedg2@cc.uab.es

- Porter major Javier Casas 2712
- Sotscap N�ria Ros 1834
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Maria Aguilar 1834
Isabel Rodr�guez 1834
Judith Soria 1834
Carmen P�rez 1834
Esther Moreno 1834
Manuel Gabardos 3184
Jordi Sianes 1834

Manteniment Miguel Herrada 2710
Agust�n Gonz�lez 2710

Laboratori
Adre�a electr�nica: iplb2@cc.uab.es

Jose Manuel Mart�nez 1333

Aula de Did�ctica i Recerca Educativa Ëngels Martorell 3259
Adre�a electr�nica: sae.adre@blues.uab.es

Oficina dÕIntercanvi i Cooperaci�
(ERASMUS) Joan Francesc Fontdevila 1784

Altres serveis
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Escola P�blica Bellaterra Secretaria 1030
Consergeria 2073

Bar-Restaurant Cuines i Restaurants 1732

Fotoc�pies Vilema SA 1332
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Plànol del campus de Bellaterra
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Centres docents
1. Facultat de Ci�ncies
2. Facultat de Ci�ncies de l'Educaci�
3. Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�
4. Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials
5. Facultat de Ci�ncies Pol�tiques i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia

10. Facultat de Traducci� i d'Interpretaci�
11. Facultat de Veterin�ria

22. Centre de Visi� per Computador
23. Centre Nacional de Microelectr�nica (CNM)
24. Institut d'An�lisi Econ�mica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
26. Institut d'Investigaci� en Intelálig�ncia Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental
      "Vicent Villar i Palas�" (IBF)
28. Institut de Ci�ncia dels Materials
29. Institut de Ci�ncies de l'Educaci� (ICE)
30. Institut de F�sica d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments
      Granges Experimentals

44. Rectorat, Consell Social, Ger�ncia
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat F�sica (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Inform�tica
50. Vila Universit�ria i Cases Sert

Altres llocs d'inter�s
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Colálegi P�blic
62. Estaci� de Bellaterra FGC
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Universitat Aut�noma de Barcelona

14

Sortida UAB
12. Escola de Doctorat i de Formaci� Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universit�ria de Turisme

Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogr�fics
      Centre de Documentaci� Europea
      Institut Universitari d'Estudis Europeus
21. Centre de Recerca Ecol�gica i d'Aplicacions
      Forestals (CREAF)

      Hospital Cl�nic Veterinari
32. Taller de Mec�nica i d'Electr�nica

Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol ÇGespaÈ
42. Parc M�bil
43. Edifici d'Estudiants. Cinema i Teatre

Punt d'Informaci�
Serveis Universitaris. Pla�a C�vica
Treball Campus

63. Estaci� de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estaci� Universitat Aut�noma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat ÇPere CaldersÈ
67. Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions
      de la Generalitat de Catalunya
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2. L’Autònoma
Informar-se

Estudiar: informació acadèmica i suport a l’estudi
Viure
Participar
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Informar-se

Centres docents i guia de l’estudiant

Els centres docents, facultats i escoles universit�ries us ofereixen informaci� detallada sobre
diferents temes del vostre inter�s o b� us orienten cap a on adre�ar la vostra consulta en cada
cas.
DÕaltra banda, cada centre docent edita anualment La guia de lÕestudiant, on podreu trobar
tamb� informaci� detallada sobre els temes seg�ents: estructura i organitzaci� del centre,
plans dÕestudis, informaci� acad�mica i serveis.
Aquesta guia la podeu adquirir en el moment de fer la matr�cula. Tamb� podeu consultar-
la al Punt dÕInformaci� de la Pla�a C�vica.

Oficina d’Informació

Tel.: 93 581 11 11
Fax: 93 581 20 00
Correu electr�nic: informacio@uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es

LÕOficina dÕInformaci� disposa dÕun punt dÕinformaci� situat a la Pla�a C�vica. El punt us
ofereix informaci� sobre els aspectes seg�ents:

¥ Totes les q�estions relacionades amb lÕAut�noma: estudis, informaci� acad�mica,
organismes i activitats culturals.

¥ El m�n universitari en general: altres universitats catalanes, de la resta de lÕEstat i
estrangeres.

Al punt dÕinformaci� hi ha instalálats ordinadors a disposici� dels usuaris. Aquests terminals
ofereixen tota la informaci� de la UAB i totes les possibilitats informatives de la xarxa
Internet.

Campus virtual
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La Universitat Aut�noma de Barcelona circula per les autopistes de la comunicaci� perqu�
est� oberta al m�n i per facilitar la connexi� amb altres realitats i altres fonts i serveis
dÕinformaci�.
Els alumnes de la UAB accedeixen a Internet des de casa o des del campus, mitjan�ant les
aules inform�tiques i tenen acc�s als serveis seg�ents:
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¥ Web de la UAB i altres de tot el m�n
¥ Tutories electr�niques
¥ Adre�a pr�pia de correu electr�nic
¥ Serveis Internet: participaci� en grups de not�cies (News), magatzem electr�nic de

programes gratu�ts...

Autònoma oberta

LÕAut�noma �s una universitat tecnol�gicament capdavantera en la seva gesti�, cosa que
facilita lÕacc�s a la informaci� i la immediatesa dels serveis.
Els alumnes de la UAB poden consultar les qualificacions, els expedients acad�mics complets

146 La guia de l'estudiant 1998-1999
i automatricular-se als terminals dÕautoservei distribu�ts per les facultats.
Tamb� poden accedir a aquests serveis des de terminals dÕautoservei financers, en virtut
dÕun acord entre la UAB i lÕentitat financera emissora del carnet dÕestudiant.
Mitjan�ant la xarxa Internet, i gr�cies al projecte CESAR, els estudiants poden accedir als
serveis com la consulta de qualificacions i dÕexpedient acad�mic, a la seva b�stia de correu
electr�nic i altres que sÕhi poden anar incorporant. 



general c.educaci�  11/7/98 14:39  P�gina 147
Estudiar

Informació acadèmica

Reincorporacions

La reincorporaci� al centre cal demanar-la al deg� o director del centre corresponent. Per
demanar-la cal tenir present el seg�ent: 

¥ si es volen continuar els mateixos estudis que sÕhavien abandonat, i no sÕhan iniciat altres
estudis, lÕ�nic requisit necessari �s no tenir el r�gim de perman�ncia exhaurit. 

¥ si sÕhavien abandonat uns estudis per iniciar-ne uns altres sÕhaur� dÕhaver superat, com a
m�nim, 60 cr�dits, o el nombre de cr�dits m�nims exigits en la primera matr�cula, i no
haver exhaurit el r�gim de perman�ncia respecte dels estudis als quals es vol la
reincorporaci�.

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matr�cula a la secretaria del centre corresponent o
mitjan�ant lÕautomatr�cula, als terminals propis de la Universitat o als terminals Servicaixa,
per a aquells centres que hagin adaptat aquesta modalitat, durant els dies i els mesos establerts
en el calendari espec�fic de cada centre.

Documentació

Alumnes de nou ingr�s
Presentaci� de lÕimpr�s a la secretaria acompanyat de: 
¥ original i fotoc�pia del document que doni dret a matr�cula redu�da o gratu�ta, si escau

(credencial de becari condicional, carnet de fam�lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral). Si sÕha obtingut matr�cula dÕhonor global de COU, cal presentar
original i fotoc�pia del llibre de qualificacions
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¥ original i fotoc�pia del DNI o passaport
¥ dues fotografies actuals en color
¥ original del document que doni acc�s a la universitat: targeta de selectivitat, certificat

de FP 
¥ justificant del trasllat dÕexpedient i fotoc�pia compulsada de lÕexpedient (acc�s per les

vies 7 i 8) 
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¥ certificat acad�mic personal i fotoc�pia compulsada del t�tol (acc�s per la via 2) 
¥ resguard del pagament del trasllat dÕexpedient (acc�s per la via de trasllat dÕexpedient). 
¥ els alumnes que accedeixen a uns estudis de nom�s segon cicle o al segon cicle dÕuns

estudis de 1r i 2n cicle des dÕuna titulaci� pr�via hauran de presentar, si no ho han lliurat
abans, fotoc�pia compulsada del t�tol que li ha donat acc�s als nous estudis i de lÕexpedient. 

¥ els alumnes admesos per cursar uns estudis a la UAB perqu� tenen convalidats 70 o m�s
cr�dits dÕuns estudis universitaris realitzats a lÕestranger hauran de presentar la resoluci�
dÕadmissi�. 

¥ autoritzaci� del Rector en el cas de simultane�tat dÕestudis. 
¥ original i fotoc�pia de la resoluci� de convalidaci� dÕestudis anteriors, si escau.

Resta dÕalumnes
Presentaci� de lÕimpr�s a la secretaria acompanyat de: 
¥ original i fotoc�pia del document que doni dret a matr�cula redu�da o gratu�ta, si escau

(credencial de becari condicional, carnet de fam�lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral).

¥ els alumnes que es reincorporen a uns estudis i que nÕhavien comen�at uns altres hauran
de presentar: fotoc�pia compulsada del t�tol dels altres estudis si els han finalitzat o resguard
del pagament del trasllat dÕexpedient si no han finalitzat els estudis que van iniciar
posteriorment als abandonats.

¥ original i fotoc�pia de la resoluci� de convalidaci� dÕestudis anteriors, si escau.

Matrícula gratuïta

DÕacord amb lÕOrdre de 17 dÕagost de 1982, sÕaplicaran les gratu�tats seg�ents:
a) Les fam�lies nombroses de segona categoria i dÕhonor.
b) Els becaris del r�gim general dÕajuts a lÕestudi. Altres becaris a c�rrec dels Pressupostos

Generals de lÕEstat.
c) Els qui tinguin matr�cula dÕhonor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de lÕimport de la matr�cula:
¥ Les fam�lies nombroses de primera categoria.

148 La guia de l'estudiant 1998-1999
Els alumnes que hagin obtingut matr�cula dÕhonor en alguna assignatura tindran dret a
matr�cula gratu�ta del mateix nombre dÕassignatures o cr�dits en el curs seg�ent.
En cap cas sÕaplicar� un nombre de matr�cules dÕhonor superior al dÕassignatures de qu�
sÕhagi matriculat lÕalumne, ni la quantitat total de la deducci� podr� sobrepassar lÕimport
de les taxes acad�miques.
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Cost. Principals conceptes del pressupost de la UAB

Ingressos 

Subvenci� p�blica 66,30%
Preus p�blics per matr�cules 16,80%
Publicacions i prestaci� de serveis 2,24%
Convenis dÕinvestigaci� 5,60%
Ingressos patrimonials 0,57%
Ingressos p�blics per a investigaci� 6,78%
Altres ingressos 1,72%

Despeses 

Personal docent 41,20%
Personal dÕadministraci� i serveis 20,63%
Funcionament 12,91%
Investigaci� 11,90%
Inversions 8,72%
Despeses financeres 3,18%
Beques i subvencions 1,36%
Altres despeses 0,11%

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocat�ria ordin�ria
La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens finals, una al juny i lÕaltra al setembre.

Convocat�ria extraordin�ria de febrer (final de carrera)
Cada curs acad�mic es fa una altra convocat�ria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat dÕassignatures, segons el que estableix
cada centre.
Per optar a aquesta convocat�ria, caldr� presentar una solálicitud a la secretaria durant les
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dates que el centre estableixi.
Ser� obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocat�ria del febrer no podr� anulálar-se i constar� a lÕexpedient, encara que lÕalumne
no sÕhi presenti.
LÕexamen de febrer consumeix convocat�ria, per tant, lÕalumne, en el moment de fer la
solálicitud, haur� dÕoptar per una de les dues convocat�ries restants (juny o setembre).
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Plans d’estudis nous

La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens finals; les del primer semestre s�n
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocat�ria extraordin�ria de febrer
Els centres poden establir la forma dÕaplicaci� dÕaquesta normativa que creguin m�s
convenient.

1. Poden demanar aquesta convocat�ria:
Ð Els alumnes a qui quedi un m�xim de 40 cr�dits per finalitzar els estudis.
Ð Els alumnes que vulguin accedir a una titulaci� de segon cicle i tinguin pendents fins

a 20 cr�dits del primer cicle de la titulaci� que els d�na acc�s.
2. Dels 40 cr�dits a qu� fa refer�ncia el punt 1, podr� haver-hi un m�xim de 20 la doc�ncia

dels quals sÕimparteixi en el segon semestre. Aquests 20 cr�dits han de ser cr�dits repetits.
3. Ser� obligat�ria la solálicitud dÕaquesta convocat�ria extraordin�ria per a totes les

assignatures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocat�ries i, si no superen la de febrer, podran escollir

entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la solálicitud.
5. Atesa lÕestructura semestral de la doc�ncia, nom�s caldr� solálicitar la convocat�ria ex-

traordin�ria per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocat�ria extraordin�ria, ser� obligat�ria la presentaci� a

lÕexamen.
En cas de no presentaci� a lÕexamen, aquesta convocat�ria es considerar� exhaurida.

Revisió d’exàmens

LÕavaluaci� �s el conjunt de proves que, de forma continuada, es fan al llarg del curs per a
una formaci� millor de lÕalumnat. LÕalumnat t� dret a con�ixer el sistema dÕavaluaci� de
cada assignatura al comen�ament del curs. Els programes de les assignatures contindran els
sistemes dÕavaluaci� i sÕhi indicaran les proves que sÕhauran de realitzar.
Les avaluacions poden ser parcials, quan nom�s informin respecte del coneixement dÕuna
o diverses parts dÕuna assignatura, o finals, quan la seva finalitat �s constatar el coneixement
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total de lÕassignatura. En tots els casos ha dÕexistir una avaluaci� final a la qual lÕalumne
es pugui presentar. Les avaluacions es reflecteixen mitjan�ant les notes.
LÕavaluaci� final ser� la que constar� a lÕacta corresponent i sÕanotar� a lÕexpedient acad�mic
personal de lÕalumnat.
Els mitjans habituals per a lÕavaluaci� s�n les proves escrites i els treballs o les pr�ctiques
realitzades durant el curs. 
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Proc�s
Per demanar una revisi� extraordin�ria: 
¥ Solálicitud dirigida al deg� o director del centre. 
¥ El deg� o director proposar� a la junta de facultat o dÕescola el nomenament dÕun tribunal

en el termini m�xim dÕun mes. En cas dÕurg�ncia, podr� nomenar-lo directament. 
¥ El tribunal el formaran 3 professors del centre, un dels quals ha de ser del departament

responsable de la mat�ria objecte de revisi�, que actuar� com a ponent. En cap cas pot
formar part del tribunal el professor directament responsable de la prova. 

¥ El ponent notificar� a lÕinteressat la constituci� del tribunal i el requerir� per tal que pugui
presentar, per escrit o en audi�ncia, les alálegacions que consideri. Aix� mateix demanar�
les proves i lÕinforme corresponent al professor responsable. En el cas de proves orals,
els centres establiran mecanismes per garantir els drets de lÕalumnat. 

¥ En cas de produir-se diverses solálicituds de revisi� dÕuna mateixa assignatura, la direcci�
del centre, el deganat o la junta de facultat nomenaran un �nic tribunal revisor. Tamb�
podr� optar-se per un sol tribunal quan hi hagi diverses solálicituds de revisi� de diferents
assignatures. En aquest sup�sit, el nombre de membres del tribunal ser� de cinc, dos dels
quals actuaran com a ponents, i sÕadoptar� la denominaci� de Òcomissi�Ó.

¥ El tribunal resoldr� en el termini m�xim dÕun mes des de la data de constituci�. En el cas
que sigui revisada una avaluaci�, el mateix tribunal sÕencarregar� de posar-li la nota
corresponent. 

¥ De la resoluci� del tribunal, se nÕinformar� el deg� o director, que lÕexecutar� i la notificar�
a lÕinteressat. 

¥ Les decisions del tribunal s�n recorribles al Rector en el termini dÕun mes. 

Terminis
¥ Revisi� ordin�ria: comen�ar� com a m�nim vint-i-quatre hores despr�s de la publicaci�

de notes o el mateix dia si sÕha anunciat p�blicament amb anterioritat. 
¥ Revisi� extraordin�ria: 12 dies a partir del dia que el calendari aprovat per la Junta de

Govern fixi com a darrer dia per a la introducci� de notes per a cada convocat�ria. 

Observacions
¥ En cas que lÕalumne tingui pendent la resoluci� dÕuna revisi� extraordin�ria, no queda

exonerat de presentar-se a la convocat�ria que pugui estar en curs o dels procediments
dÕanulálaci� previstos a la normativa.
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¥ Realitzada una avaluaci� final dÕuna assignatura, les proves corresponents hauran dÕestar
en cust�dia del professorat als departaments fins a la convocat�ria seg�ent dins el mateix
curs. I, en tot cas, fins a tres mesos despr�s de lÕ�ltima convocat�ria en qu� hagi participat
lÕalumne aquell curs.

¥ Les proves revisades pel procediment extraordinari quedaran en cust�dia del deg� o
director. SÕhauran de guardar durant un any.
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Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol

�s compet�ncia del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidaci� dÕestudis
parcials efectuats a lÕEstat espanyol en facultats universit�ries, escoles t�cniques superiors
de grau mitj� i centres an�legs.
Les solálicituds de convalidaci� es presentaran a la secretaria corresponent i aniran
acompanyades dÕuna certificaci� acad�mica personal o dÕuna fotoc�pia compulsada en qu�
es consignaran les assignatures aprovades i la qualificaci� de cadascuna dÕaquestes, i tamb�
del pla dÕestudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon,
segellats pel centre dÕorigen.
La Comissi� de Convalidacions de la UAB sÕencarregar� de la resoluci� pertinent, a proposta
del vocal de convalidaci� del centre.
Per tramitar una solálicitud de convalidaci� cal que lÕalumne hagi estat adm�s al centre i per
la titulaci� corresponent, excepte per al cas dels alumnes amb estudis estrangers parcials.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per lÕacord del Consell dÕUniversitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidaci� dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidaci� dÕaquests estudis implicar� el reconeixement dels estudis de grau inferior
previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen acc�s directe a la Universitat sempre que convalidin un m�nim de
70 cr�dits, dels quals nom�s 15 podran ser de lliure elecci�; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripci�.
�s requisit indispensable per acceptar la solálicitud de convalidaci� que lÕalumne acrediti
no tenir acabats al seu pa�s dÕorigen els estudis que cal convalidar.

Documentaci� que cal presentar
a) Inst�ncia de solálicitud.
b) T�tol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus dÕestudis que es volen

convalidar.
c) Pla dÕestudis o quadre de mat�ries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en qu� figurin els continguts i lÕamplitud amb qu� han

estat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacionalitat

152 La guia de l'estudiant 1998-1999
del solálicitant. Aquest certificat pot ser substitu�t per un testimoni o una certificaci�
expedida pels serveis consulars del seu pa�s a Espanya o, si �s espanyol, per una fotoc�pia
compulsada del DNI. 

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplom�tica, acompanyats, si escau, per la traducci� (al catal�
o al castell�) realitzada per traductor jurat.
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La Comissi� de Convalidacions de la Universitat Aut�noma de Barcelona sÕencarregar� de
la resoluci� pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

LÕhomologaci� de t�tols de grau superior, universitaris o t�cnics, correspondr� en la seva
tramitaci� i resoluci� al Ministeri dÕEducaci� i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).
DÕacord amb lÕOrdre del 5 de juny de 1982, la convalidaci� dÕestudis totals i de t�tols
obtinguts en centres estrangers dÕensenyament superior, universitaris o t�cnics, com tamb�
els de qualsevol altre grau que habiliti per a lÕexercici professional, requerir�, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es far� al centre espanyol en qu� la persona
interessada pretengui formalitzar la seva matr�cula i situaci� acad�mica, excepte en els casos
de plena equival�ncia establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentaci� que sÕha de presentar �s la mateixa que sÕha consignat per a la convalidaci�
dÕestudis parcials.

Trasllats

La Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica, delegada de la Junta de Govern va aprovar els criteris
per resoldre les solálicituds de trasllats dÕaltres universitats cap a centres de la UAB. Aquests
criteris s�n:
¥ SÕha de tenir aprovat un m�nim de 60 cr�dits.
¥ Tots els trasllats hauran dÕestar degudament motivats i justificats.
¥ En cap cas no es podran fer adaptacions procedents dÕexpedients de trasllats a plans dÕestudi

actuals dels quals no sÕofereixi la doc�ncia.
¥ Els centres podran acceptar com a m�xim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% sÕha dÕentendre per sobre de la
capacitat autoritzada.

¥ LÕadjudicaci� de les places es far� dÕacord amb la qualitat dels expedients acad�mics i
comprovant, tamb�, que compleixen els requisits dÕacc�s.

¥ En casos excepcionals, els centres podran solálicitar al vicerector dÕOrdenaci� Acad�mica
lÕampliaci� del 5% establert, i alálegaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir
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Els alumnes procedents dÕaltres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Aut�noma de Barcelona hauran de lliurar la solálicitud a la secretaria corresponent
entre lÕ1 i el 31 de juliol, acompanyada dÕuna fotoc�pia compulsada de lÕexpedient acad�mic.
La solálicitud ser� resolta pel rector a proposta del deg� o director, i ser� comunicada a
lÕalumne interessat per la secretaria del centre.
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En cas que la persona solálicitant sigui acceptada, haur� dÕabonar al centre de proced�ncia
lÕimport de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continu�n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat�ries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre r�gim
de perman�ncia dÕaquesta universitat.
En cap cas no sÕacceptaran trasllats dÕalumnes que hagin exhaurit el r�gim de perman�ncia
establert per aquesta universitat.

Simultaneïtat d’estudis

1. La simultane�tat dÕestudis a la UAB requereix lÕautoritzaci� pr�via del rector o del
vicerector en qui hagi delegat aquesta funci� i lÕobtenci� de pla�a per mitj� de
preinscripci�.

2. La simultane�tat dÕestudis requereix tenir un m�nim de 60 cr�dits superats en el pla
dÕestudis dÕorigen.

3. SÕautoritzar� la simultane�tat de manera excepcional en el cas que la segona matr�cula
es faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el proc�s de preinscripci�.

4. Per concedir la simultane�tat dÕestudis, es far� una valoraci� de lÕexpedient de lÕalumne.
5. Excepcionalment, quan lÕalumne presenti 45 cr�dits convalidats i, per tant, no ocupi pla�a

a primer curs, es valorar� la possibilitat de concedir la simultane�tat dÕestudis sense tenir
en compte el punt n�mero 3 dÕaquesta normativa.

6. Quan lÕalumne realitzi la seva darrera matr�cula dÕuns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 cr�dits per finalitzar els estudis, no podr�
presentar la solálicitud de simultane�tat dÕestudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultane�tat dÕestudis per realitzar una titulaci� de segon cicle al mateix temps que
una altra titulaci� a la UAB requereix lÕautoritzaci� pr�via del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funci�.

2. Per concedir la simultane�tat dÕestudis es far� una valoraci� de lÕexpedient acad�mic de
lÕalumne.

Règim de permanència

�s compet�ncia del Consell Social de la Universitat lÕelaboraci� del r�gim de perman�ncia
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dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Aut�noma de Barcelona t� vigents
dos r�gims de perman�ncia: un, aprovat pel Consell Social a lÕabril de 1987, que �s dÕaplicaci�
a tots els alumnes matriculats en plans dÕestudis anteriors a la reforma, i lÕaltre, aprovat al
maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que �s dÕaplicaci� als alumnes matriculats en
estudis nous o reformats dÕacord amb les directrius generals comunes per a lÕelaboraci� dels
plans dÕestudis.
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Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis

Article 1. Ëmbit dÕaplicaci�
1.1. Aquesta normativa sÕaplicar� als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon

cicle als centres integrats i als adscrits dÕaquesta universitat a qu� fan refer�ncia els
articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans dÕestudis elaborats
dÕacord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals
comunes dels plans dÕestudis dels t�tols universitaris, i els corresponents reials decrets
de directrius generals propis de cada titulaci�.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurar� que els professors,
amb la direcci� expressa del coordinador dÕestudis, avalu�n conjuntament lÕalumnat.
En aquest marc sÕhauria de poder garantir a lÕalumne un sistema de tutories pr�vies
efectives.

1.3. SÕestableix en 90 el nombre de m�xim cr�dits de qu� un alumne es pot matricular per
primera vegada.

1.4. El l�mit de matriculaci� per als alumnes amb cr�dits pendents de semestres anteriors
sÕestableix en una matr�cula m�xima anual en cr�dits equivalent a:

C�rrega total del t�tol
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ- + 20% = N
Nombre dÕanys previstos

SÕha dÕarrodonir N fins a la xifra dÕunitats 0 o 5 m�s alta.
1.5. En tot cas, lÕalumne sÕhaur� de matricular obligat�riament de les assignatures no

superades.

Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran dÕaprovar, entre totes les convocat�ries dels dos

semestres, dues o m�s assignatures semestrals amb un valor total, com a m�nim, de 12
cr�dits. En cas contrari, lÕalumne no podr� continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podr� tornar a fer la preinscripci� al cap de dos cursos acad�mics, per una �nica vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitj� de la prova per a m�s grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situaci� prevista en lÕarticle 2.1 podran tornar a matricular-
se dÕaquells estudis al cap de dos cursos acad�mics.

Article 3. Convocat�ries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocat�ries, com a m�xim, per superar cada
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assignatura.
Els que tinguin cinc convocat�ries esgotades dÕuna assignatura podran demanar que a lÕ�ltima
convocat�ria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la mat�ria de qu�
estiguin matriculats, nomenats pel deg� o pel director del centre de com� acord amb el
departament corresponent, els quals elevaran lÕacta del resultat de lÕavaluaci� feta i la
qualificaci� al deganat o a la direcci� del centre.
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Article 4. Anulálaci� de matr�cula i de convocat�ries
4.1. LÕanulálaci� de matr�cula no requereix cap justificaci� i caldr� solálicitar-la al llarg del

primer trimestre del curs acad�mic. La concessi� o denegaci� correspon als degans o
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden rec�rrer davant el rector. Pel
que fa a la perman�ncia, lÕanulálaci� de la matr�cula t� la mateixa consideraci� que si
lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.

4.2. LÕanulálaci� de convocat�ria no requereix cap tr�mit administratiu i funciona de forma
autom�tica si lÕalumne no es presenta als ex�mens. El Çno presentatÈ, per tant, no far�
c�rrer convocat�ria.

4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris dÕavaluaci� de cada
assignatura, ja que en els nous plans dÕestudis hi ha assignatures que s�n eminentment
pr�ctiques i que no tindran una avaluaci� amb examen tradicional. Aquests criteris
sempre sÕhauran de fer p�blics a lÕinici del per�ode lectiu en qu� estigui programada
lÕassignatura corresponent.

4.4. En el cas dÕassignatures optatives o de lliure elecci�, lÕalumne tamb� disposar� de sis
convocat�ries per superar-les. En cas que el pla dÕestudis permeti el canvi dÕalguna
dÕaquestes assignatures, es comptaran les convocat�ries exhaurides. Despr�s dÕhaver-
ne exhaurit cinc, no es podr� canviar lÕassignatura.

Article 5. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
5.1. Als alumnes que continu�n els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, seÕls

comptaran les convocat�ries esgotades segons els criteris dÕaquesta normativa.
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu

r�gim de perman�ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Aut�noma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de lÕaplicaci� dÕaquesta normativa
6.1. La Comissi� Acad�mica del Consell Social vetllar� pel compliment adequat dÕaquesta

normativa i elevar� al rector les propostes de resoluci� dels actes derivats dÕaplicar-la
i que siguin de la seva compet�ncia.

6.2. Contra les resolucions del rector a qu� fa refer�ncia lÕapartat anterior, podr� interposar-
se recurs contenci�s administratiu i, si escau, recurs de reposici� potestatiu, en els
terminis legalment establerts.

Disposici� addicional
El Consell Social far� anualment una avaluaci� de lÕaplicaci� del punt 1.2 de lÕarticle 1 i,
en general, dels resultats dÕaplicaci� de la Normativa de Perman�ncia.
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Disposicions transit�ries
Primera. Als alumnes que continu�n fent els seus estudis dÕacord amb el pla dÕestudis antic,
seÕls aplicar� el r�gim de perman�ncia aprovat pel Consell Social en data 28 dÕabril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin lÕadaptaci� del pla dÕestudis antic al nou pla dÕestudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, seÕls aplicar� aquest r�gim de perman�ncia
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aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta lÕadaptaci�, els quedar�
el nombre de convocat�ries que resulti de lÕaplicaci� del quadre seg�ent:

Pla dÕestudis actual: Pla dÕestudis nou:
convocat�ries que lÕalumne convocat�ries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
5 4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics

Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a lÕarticle 64 dels
Estatuts, seÕls aplicar� el r�gim de perman�ncia seg�ent (el terme ÇestudisÈ equival al conjunt
dÕassignatures encaminades a lÕobtenci� dÕuna titulaci� dins dÕuna mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del deg� o del director):

1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anulálat la matr�cula o totes les assignatures en els
terminis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a m�nim, una assignatura
entre les convocat�ries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
LÕanulálaci� de matr�cula o de les convocat�ries de totes les assignatures nom�s aplicar�
reserva de pla�a per a lÕany acad�mic seg�ent, sempre que lÕalumne hagi fet efectiu lÕimport
de la matr�cula, i aquest benefici nom�s podr� aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi dÕabandonar els estudis que ha iniciat dÕacord amb aquesta normativa,
podr� tornar a fer-ne la preinscripci� al cap de dos anys acad�mics.

2. Convocat�ries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocat�ries per a cada assignatura. Les dues �ltimes
convocat�ries podran realitzar-se, si lÕalumne ho demana, mitjan�ant un tribunal format per
tres professors del departament, un dels quals ser� el responsable de lÕassignatura, nomenats
pel director del departament. Tots els professors signaran lÕacta corresponent.
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3. Anulálaci� de matr�cula i de convocat�ries
1) LÕanulálaci� de matr�cula no requereix cap justificaci� per mitj� de documents. Caldr�

solálicitar-la al llarg del primer trimestre acad�mic, i la seva concessi�, que correspondr�
als degans o als directors, tindr�, a efecte de perman�ncia, la mateixa consideraci� que
si lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.
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2) LÕanulálaci� de convocat�ries tampoc no necessita cap justificaci�; se solálicitar� a la
secretaria del centre corresponent com a m�nim dos dies h�bils abans de lÕexamen, que
tindr� lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anulálacions extraordin�ries sÕhauran de justificar. La solálicitud es presentar� en el
termini dÕuna setmana a partir del mateix dia de lÕexamen. El centre haur� de resoldre
la petici� una setmana despr�s dÕhaver rebut la solálicitud.

La concessi� de tots aquests tipus dÕanulálacions interromp el r�gim de perman�ncia.

4. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
Als alumnes que continu�n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat�ries exhaurides, segons els criteris dÕaquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el r�gim de
perman�ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat Aut�noma
de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicaci� dÕaquesta normativa podran impugnar-se davant el
Consell Social, el qual nÕemetr� una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. LÕadjudicaci� dels premis extraordinaris es far�, com a m�xim, una vegada cada curs
acad�mic, dins del per�ode establert amb aquesta finalitat en el calendari
academicoadministratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari sÕatorgar� entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus
estudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient
acad�mic igual o superior a 2,3. Aquesta mitjana sÕobtindr� de la manera seg�ent:
¥ el nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria;
¥ es far� el mateix per a cada assignatura;
¥ se sumaran tots aquests resultats;
¥ aquest resultat total es dividir� per la suma del nombre de cr�dits de totes les assignatures

que lÕalumne hagi fet, cadascun dÕells multiplicat pel nombre de convocat�ries que
lÕalumne hagi utilitzat.

Per obtenir-la, sÕaplicar� a les qualificacions dels alumnes lÕequival�ncia seg�ent, dÕacord
amb la taula dÕequival�ncies que regula lÕapartat 4 de lÕannex I del Decret 1267/1994,
de 10 de juny, i que �s la que sÕindica tot seguit:
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Suspens 0
Aprovat 1
Notable 2
Excelálent 3
Matr�cula dÕhonor 4
No presentat o convocat�ria anulálada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulaci�, i en cada curs acad�mic, es podran concedir com a m�xim dos premis
quan el nombre dÕalumnes que hagin acabat la titulaci� sigui igual o inferior a cent.
Si �s superior a cent, es podr� concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracci� que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els dÕuna titulaci� a una
altra, ni els dÕun curs acad�mic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre dÕalumnes que es trobin en situaci� dÕobtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podr� fer realitzar als candidats una �nica
prova sobre un tema espec�fic de cada titulaci�. Els candidats hauran dÕestar assabentats
de la realitzaci� dÕaquesta prova quinze dies abans com a m�nim, mitjan�ant una
comunicaci� personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament
de recepci�.
Aquesta comunicaci� haur� dÕincloure la data, lÕhora i el lloc de realitzaci� de la prova
i el tema elegit.

5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissi� de Doc�ncia del centre o de la titulaci�. Es
constituir� un tribunal per a cada titulaci�.
Els tribunals estaran formats per tres professors dÕuniversitat que siguin doctors i que
imparteixin doc�ncia a la titulaci�; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.
El tribunal que aprovi la Junta de Centre sÕelevar� a la Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica.

6. La proposta de concessi� de premi extraordinari que faci el tribunal ser� lliurada a la
Junta de Centre perqu� lÕaprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, ser� elevada a la Junta de Govern
perqu� en faci lÕaprovaci� definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podr� demanar el t�tol corresponent
adre�ant-se a la secretaria del seu centre, on lÕinformaran de la documentaci� necess�ria i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tr�mit.
LÕalumne haur� de recollir el t�tol oficial personalment; en cas contrari, la persona designada
haur� dÕaportar un poder notarial atorgat per lÕalumne que lÕautoritzi a efectuar aquesta
gesti�. Si lÕalumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre pa�s, pot solálicitar
per escrit al deg� o al director de centre la remissi� del t�tol a la Direcci� Provincial
dÕEducaci� i Ci�ncia, Oficina dÕEducaci�, o a lÕoficina consular m�s propera al seu lloc
de resid�ncia.

Crèdits de lliure elecció i assignatures d’universitat
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De tots els cr�dits que lÕalumne ha de cursar per acabar una carrera, un 70% sÕobt� fent
assignatures obligat�ries; un 20%, assignatures optatives i el 10% restant, assignatures de
lliure elecci�. 
LÕalumne podr� obtenir el nombre de cr�dits de lliure elecci� fixat pel seu pla dÕestudis de
la manera seg�ent: 
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¥ T� la possibilitat de triar tant dÕentre les mat�ries optatives del propi pla dÕestudis com
dÕentre la resta dÕassignatures ofertes per la UAB en els plans dÕestudis nous, amb algunes
excepcions. 

¥ A m�s, per facilitar lÕelecci� dels cr�dits de lliure elecci�, la UAB ofereix unes assignatures
dÕuniversitat, amb contingut, professorat i horaris pensats precisament per complementar
coneixements dÕaltres carreres. 

¥ La UAB tamb� reconeix com a cr�dits de lliure elecci� ensenyaments i activitats impartits
per altres universitats i institucions. 

¥ LÕalumne tamb� pot sol.licitar el reconeixement de cr�dits de lliure elecci� mitjan�ant
lÕacreditaci� dÕuns estudis previs.

Aquests estudis hauran de ser estudis universitaris homologats o propis de la UAB de 1r,
de 2n o de 1r i 2n cicle. 
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El nombre m�xim de cr�dits que es podr� recon�ixer a un estudiant ser� de 12 cr�dits per a
les diplomatures i de 20 per a les llicenciatures. ònicament es poden incorporar 10 cr�dits
per curs acad�mic.
En tot cas, at�s que aquesta normativa pot canviar a mitj� termini, cal adre�ar-se a la secretaria
del centre per demanar m�s informaci�.
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Accés al segon cicle dels estudis

Normativa d’accés a segon cicle des de titulacions prèvies

T�tol I. Disposicions generals
Article 1
La present normativa ser� dÕaplicaci� a aquells alumnes que vulguin accedir a uns estudis
de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle des dÕuna titulaci�
pr�via, que sÕimparteixen als centres integrats i als centres adscrits dÕaquesta universitat a
qu� fan refer�ncia els articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans
dÕestudis elaborats dÕacord amb el RD 1497/87, de 27 de novembre.

Article 2
Els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕuns estudis en una altra universitat i que
vulguin cursar el segon cicle de la mateixa titulaci� a la UAB, hauran dÕaccedir-hi per la
via de trasllat dÕexpedient.

Article 3
Nom�s podran accedir directament al segon cicle dels estudis que en les directrius generals
pr�pies dels seus plans dÕestudis, o les ordres ministerials que les desenvolupen, aix� ho
estableixen, els alumnes que compleixin els requisits de titulaci� establerts.

Article 4
Podran accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕun pla dÕestudis no reformat, sempre
i quan existeixi lÕequival�ncia corresponent, dÕacord amb el Reial decret 1954/1994, de 30
de setembre, sobre homologaci� de t�tols als del Cat�leg de t�tols universitaris oficials creat
pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.

Article 5
Anualment la Junta de Govern de la Universitat Aut�noma de Barcelona fixar� el nombre
dÕalumnes que poden accedir als estudis de segon cicle i al segon cicle dÕestudis de primer
i segon cicle que ho tinguin previst.

T�tol II. Preinscripci� i adjudicaci� de les places
Article 6
LÕ�rgan competent per a resoldre les solálicituds dÕacc�s a uns estudis de segon cicle o al
segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle ser� el rector a proposta del deg� o del
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director del centre responsable de lÕorganitzaci� dels estudis.

Article 7
La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovar� el per�ode de preinscripci� i els
criteris per a lÕordenaci� de les solálicituds presentades per accedir a cadascun dÕaquests
estudis. 
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Article 8
El per�ode de preinscripci� i els criteris esmentats sÕhauran de fer p�blics a cada centre, pels
mitjans habituals, abans del moment de la preinscripci�.

Article 9
Els criteris que cada centre proposi per a la seva aprovaci� a la Junta de Govern sÕhauran
dÕajustar a les directrius seg�ents:

a) Els centres podran exigir la realitzaci� dÕuna prova espec�fica, que pot tenir car�cter
eliminatori.

b) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic es far� tenint en compte nom�s el primer cicle
dels estudis dÕorigen.

c) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic sÕhaur� dÕajustar a la taula dÕequival�ncies que
estableix lÕapartat 4 de lÕannex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, i que sÕindica
tot seguit:
¥ susp�s 0
¥ aprovat 1
¥ notable 2
¥ excelálent 3
¥ matr�cula dÕhonor 4
Ð no presentat o convocat�ria anulálada, no es comptabilitza.

d) La mitjana de lÕexpedient acad�mic sÕobtindr� de la manera seg�ent:
Ð El nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria.
Ð Se sumaran tots aquests resultats i es dividir� per la suma total dels cr�dits corresponents

a aquestes assignatures.
e) El centre podr� tenir en compte altres m�rits per a lÕordenaci� de les solálicituds dÕacc�s

a aquests estudis.

Article 10
Per a lÕadjudicaci� de les places dels estudis esmentats les solálicituds seran ordenades de
major a menor per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes segons els criteris
abans exposats.

Article 11
La proposta dels degans i dels directors de centre per a lÕadjudicaci� de les places dels estudis
corresponents haur� de contenir tots els solálicitants ordenats de major a menor puntuaci�,
incloent els alumnes per als quals es proposa lÕadmissi�, els alumnes que queden en llista
dÕespera, si fos el cas, i els alumnes que es proposa que no siguin admesos.
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Els centres notificaran la resoluci� del rector als interessats i faran p�blica la llista dÕadmesos
i exclosos pels mitjans habituals.

Article 12
Es podr� convenir amb la resta dÕuniversitats p�bliques catalanes lÕestabliment de criteris
conjunts per a lÕadmissi� dÕalumnes a alguns dels estudis esmentats. 
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Aquests criteris dÕavaluaci� i adjudicaci� hauran de ser publicats pr�viament al per�ode de
preinscripci�.

T�tol III. Acc�s directe al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle amb una
titulaci� pr�via
Article 13
Els alumnes que vulguin accedir al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle diferents
dels estudis cursats amb anterioritat hauran de fer-ho a trav�s del procediment establert en
aquesta normativa.

Article 14
En el cas que un alumne soláliciti tamb� en el mateix curs acad�mic lÕadmissi� al primer
curs dels mateixos estudis a trav�s de lÕOficina de Preinscripci�, no podr� formalitzar la
solálicitud de matr�cula fins que estiguin resoltes ambdues vies. Si per una de les vies
lÕinteressat obt� una pla�a, per� est� pendent de resoluci� de lÕaltra via, la Universitat li far�
una reserva de pla�a. En el cas que lÕalumne acced�s als estudis per les dues vies haur�
dÕoptar per una de les dues.

Article 15
Si lÕalumne opta per accedir als estudis des del primer curs haur� de continuar-los dÕacord
amb el pla dÕestudis vigent.

T�tol IV. Complements de formaci�
Article 16
El centre que imparteix els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕestudis de primer i segon
cicle fixar� les assignatures i els criteris per a superar els complements de formaci� establerts
per les respectives ordres ministerials.

Article 17
Els complements de formaci� podran ser cursats atenent a alguns dels criteris seg�ents:
a) Assignatures superades dintre del pla dÕestudis dÕorigen que siguin id�ntiques, amb la

mateixa codificaci�, que les fixades com a complements de formaci�. Aquests cr�dits
sÕadaptaran en lÕexpedient acad�mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon
cicle dels estudis de primer i segon cicle.

b) Com a cr�dits de lliure elecci� de la titulaci� que li doni acc�s als estudis de segon cicle
o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle. Aquests cr�dits sÕadaptaran en
lÕexpedient acad�mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels estudis
de primer i segon cicle.

c) Si lÕalumne ha superat assignatures en el pla dÕestudis per mitj� del qual ha accedit al
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segon cicle que tenen un contingut equivalent als complements de formaci�, podr�
solálicitar-ne la convalidaci�.

d) Les mat�ries que configuren els complements de formaci� podran ser superades
simult�niament al segon cicle que cursa lÕalumne. No obstant aix�, el centre que imparteix
els estudis pot fixar els complements de formaci� que, per constituir prerequisits de les
mat�ries del segon cicle corresponent, han de ser superats amb anterioritat a les mateixes.
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e) Els alumnes que hagin obtingut una pla�a en uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle, podran cursar els complements de formaci�
simult�niament amb la titulaci� dÕorigen. En aquest cas lÕautoritzaci� de simultane�tat
ser� autom�tica.

T�tol V. Condicions acad�miques
Article 18
Els expedients dels alumnes que accedeixin a uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle des de una titulaci� pr�via, quedaran subjectes a les
condicions seg�ents:
a) Per continuar cursant els estudis previs que li han perm�s lÕacc�s als estudis de segon

cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, haur� de solálicitar la
simultane�tat dÕestudis, excepte que nom�s vulgui cursar els complements de formaci�
necessaris.

b) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci� dÕassignatures optatives haur� de cursar altres assignatures optatives diferents
fins a completar la c�rrega lectiva exigida al pla dÕestudis.

c) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci� dÕassignatures troncals i/o obligat�ries, la Universitat fixar� les assignatures
que lÕalumne haur� de superar, amb la finalitat dÕobtenir-ne els cr�dits necessaris per a
lÕobtenci� del t�tol. Les mat�ries escollides hauran dÕajustar-se, per ser superades, a les
restriccions que el mateix pla dÕestudis fixi.

d) Si lÕalumne ha cursat, parcialment o totalment, el segon cicle dÕuns estudis que li d�na
acc�s als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle,
podr� solálicitar la convalidaci� dÕassignatures ja superades en aquest segon cicle per
altres de segon cicle dels estudis als quals ha accedit.

T�tol VI. Alumnes amb estudis estrangers
Article 19
LÕalumne amb estudis estrangers superats totalment que soláliciti accedir a uns estudis de
segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle haur� de tenir homologat
el seu t�tol pel Ministeri dÕEducaci� i Cultura per una titulaci� de les que donen acc�s als
estudis per als quals lÕinteressat solálicita lÕacc�s.

Article 20
Si lÕalumne t� superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri dÕEducaci� i Cultura li ha
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denegat lÕhomologaci� dels estudis estrangers superats totalment, haur� de solálicitar la
convalidaci� dÕestudis dÕuna titulaci� de les que imparteix la UAB i que donen acc�s als
estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, la qual sÕajustar�
als criteris seg�ents:
a) Presentaci� de la solálicitud de convalidaci� a la secretaria del centre que imparteix els

estudis que vol convalidar, acompanyada de la documentaci� que acrediti la superaci�
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dÕestudis estrangers i la resoluci� denegat�ria de lÕhomologaci� del t�tol estranger, si
escau.

b) Per poder accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i
segon cicle, la convalidaci� haur� dÕincloure, com a m�nim, tot el primer cicle dels estudis
per als quals ha solálicitat la convalidaci�.

c) Per accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle, lÕalumne, pr�viament, formalitzar� la matr�cula dels estudis convalidats i abonar�
el preu corresponent a les assignatures convalidades.

Article 21
Els alumnes compresos en lÕarticle anterior hauran de solálicitar la simultane�tat dÕestudis
en els casos seg�ents:
a) Quan lÕalumne vulgui formalitzar la matr�cula dels estudis de segon cicle o del segon

cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle en el mateix curs acad�mic que formalitza la
matr�cula dels estudis convalidats.
En aquest cas, la concessi� de la simultane�tat dÕestudis ser� autom�tica per� nom�s es
concedir� per matricular les assignatures convalidades i les dels estudis als quals ha
accedit.

b) Quan lÕalumne vulgui continuar els estudis per als qual se li ha concedit la convalidaci�
i els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle.
En aquest cas, la solálicitud de simultane�tat dÕestudis ser� resolta dÕacord amb els criteris
generals establerts.

Estudis amb accés al segon cicle

ESTUDIS ACC�S DES DE

Administraci� i Direcci� dÕEmpreses ¥ Diplomatura de Ci�ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕEconomia

Antropologia Social i Cultural ¥ Diplomatura de: Educaci� Social; 
Infermeria; Mestre de qualsevol 
especialitat; Treball Social

¥ 1r cicle de: Administraci� i Direcci�
dÕEmpreses; Belles Arts; Ci�ncies
Pol�tiques i de lÕAdministraci�;
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Comunicaci� Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol filologia;
Geografia; Hist�ria; Hist�ria de lÕArt;
Humanitats; Pedagogia; Periodisme;
Psicologia; Publicitat i Relacions
P�bliques; Sociologia
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Biologia ¥ 1r cicle de Ci�ncies del Mar

Bioqu�mica ¥ 1r cicle de: Biologia; Farm�cia;
Qu�mica; Medicina; Veterin�ria

Ci�ncia i Tecnologia dels Aliments ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET Forestal. Especialitat dÕInd�stries
Forestals

¥ 1r cicle de: Biologia; Enginyeria
Agr�noma; Enginyeria Qu�mica;
Enginyeria de Monts; Farm�cia;
Medicina; Qu�mica; Veterin�ria

Ci�ncies Ambientals ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries; Mecanitzaci� i
Construccions Rurals

¥ ET Forestal. Especialitat de:
Explotacions Forestals; Ind�stries
Forestals

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET de Mines. Especialitat de:
Explotaci� de Mines; Instalálacions
Electromec�niques Mineres;
Mineral�rgia i Metalál�rgia; Recursos
Energ�tics; Combustibles i Explosius;
Sondeigs i Prospeccions Mineres

¥ ET dÕObres P�bliques. Especialitat de:
Hidrologia; Transports i Serveis Urbans

¥ 1r cicle de: Enginyeria Agr�noma;
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Qu�mica; Enginyeria de
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Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ci�ncies del Mar; Geologia; Qu�mica

Ci�ncies Pol�tiques i de lÕAdministraci� ¥ Diplomatura de Gesti� i Administraci�
P�blica

¥ 1r cicle de: Sociologia; Dret



general c.educaci�  11/7/98 14:39  P�gina 167
ESTUDIS ACC�S DES DE

Comunicaci� Audiovisual ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Economia ¥ Diplomatura de Ci�ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕAdministraci� i Direcci�

dÕEmpreses

Enginyeria Electr�nica ¥ ET Industrial. Especialitat de:
Electr�nica Industrial; Electricitat

¥ ET dÕInform�tica de Sistemes
¥ ET de Telecomunicaci�. Especialitat de:

Sistemes de Telecomunicaci�; Sistemes
Electr�nics; So i Imatge; Telem�tica

¥ 1r cicle de: Enginyeria Industrial;
Enginyeria Inform�tica; Enginyeria de
Telecomunicacions; F�sica

Enginyeria Inform�tica ¥ ET de: Inform�tica de Gesti�;
Inform�tica de Sistemes

Enginyeria Qu�mica ¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ 1r cicle de Qu�mica

Filologia Anglesa ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Catalana ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Cl�ssica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hisp�nica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia ¥ 1r cicle dÕEnginyeria de Mines

Hist�ria i Ci�ncies de la M�sica ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
¥ tres primers cursos del grau superior del

Conservatori
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Humanitats ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Matem�tiques ¥ Diplomatura dÕEstad�stica

Pedagogia ¥ Diplomatura dÕEducaci� Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Periodisme ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Psicopedagogia ¥ Diplomatura dÕEducaci� Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
¥ 1r cicle de: Pedagogia; Psicologia

Publicitat i Relacions P�bliques ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Qu�mica ¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ 1r cicle de: Enginyeria Qu�mica; 
Farm�cia

Sociologia ¥ Diplomatura de Treball Social
¥ 1r cicle de Ci�ncies Pol�tiques i de
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lÕAdministraci�

Teoria de la Literatura i ¥ 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducci� i Interpretaci� ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
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Suport a l’estudi

Beques i programes d’intercanvi

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Ërea dÕAlumnes-Beques
Tel.: 93 581 11 10
Fax: 93 581 20 00

Des de lÕËrea dÕAlumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts seg�ents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocat�ria general del Ministeri dÕEducaci� i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut sÕhauran de complir aquells requisits de car�cter acad�mic i
econ�mic que demana la convocat�ria.
Les solálicituds de beca sÕhauran de presentar abans de formalitzar la matr�cula, al lloc i
centre en qu� lÕalumne sÕhagi de matricular (recopilaci� i control de la documentaci� Beques).
LÕimpr�s de solálicitud de beca sÕhaur� dÕadquirir a lÕestanc, lÕimpr�s complementari, i la
borsa-carpeta sÕhaur� de recollir al lloc i centre en qu� lÕalumne sÕhagi de matricular
(recopilaci� i control de la documentaci� Beques).
A lÕimpr�s de solálicitud caldr� adjuntar-hi els documents que demostrin la situaci�
socioecon�mica (renda, patrimoni, etc.).

Beques de colálaboraci� en departaments convocades pel MEC
Aquesta convocat�ria sÕadre�a a estudiants de lÕ�ltim curs del segon cicle. S�n beques
vinculades a recerca.
Per gaudir de la beca lÕestudiant haur� de complir tots els requisits acad�mics que es demanen
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a la convocat�ria i presentar un projecte de colálaboraci� avaluat i valorat pel consell del
departament corresponent.
Les solálicituds es presentaran durant el mes de juliol, despr�s dÕhaver formalitzat la matr�cula,
excepte els estudiants dÕinform�tica, que podran presentar la solálicitud durant els mesos de
juliol i setembre.
Totes les solálicituds sÕhauran de presentar a lÕËrea dÕAlumnes-Beques i Ajuts.
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Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Els terminis de presentaci� de les solálicituds que figuren a continuaci� s�n orientatius.
Caldr� consultar les convocat�ries 1998-99 aprovades per la Comissi� dÕAjuts a lÕEstudi
per saber els terminis, les condicions i requisits que cal complir i la documentaci� que cal
adjuntar a les solálicituds. Les solálicituds es recolliran i es presentaran a lÕËrea dÕAlumnes-
Beques i Ajuts.

Beques per fer cursos dÕidiomes a lÕestiu
OBJECTIU: Facilitar lÕintercanvi i la circulaci� internacional dels estudiants de la UAB,
mitjan�ant la participaci� en cursos intensius dÕidiomes durant lÕestiu.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 2 al 12 de juny de 1998.
REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat i haver estat matriculat

durant el curs 1997-98 dÕun m�nim de 60 cr�dits.
¥ Demostrar un coneixement previ de la llengua estrangera elegida.
¥ Estar en possessi� dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ� en lÕordre de prelaci� per

obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 70 beques
DOTACIî DE LA BECA: 50.000 pessetes.

Beques per fer estudis al Servei dÕIdiomes Moderns
OBJECTIU: Aquestes beques fan la funci� dÕajudar lÕestudiant de la UAB que vol aprendre
o perfeccionar un idioma estranger i que no disposa dÕuna renda familiar elevada.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 15 al 30 de juny de 1998.
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics i econ�mics.
¥ Les persones interessades hauran de ser estudiants de la UAB matriculats dÕuna diplomatura,

llicenciatura o de doctorat durant el curs 1998-99. 
¥ Demostrar una renda familiar situada en el llindar de renda que figura a la convocat�ria

i no superar els llindars de patrimoni.
¥ La renda familiar ha de situar el solálicitant en lÕordre de prelaci� per obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 90 beques
DOTACIî DE LA BECA: Reducci� del 50% de la taxa de matr�cula dÕun curs reglat al
Servei dÕIdiomes Moderns.

Ajuts per participar en la Universitat Catalana dÕEstiu
OBJECTIU: Facilitar lÕampliaci� de coneixements als estudiants de la UAB, mitjan�ant la
participaci� en el cursos que organitza la UCE.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 8 de juliol de 1998
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REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat durant el per�ode acad�mic

1997-98.
¥ Estar en possessi� dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ� en lÕordre de prelaci� per

obtenir lÕajut.
¥ Indicar el nombre de seminaris en qu� participar� a la UCE.
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AJUTS CONVOCATS: 13 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes. 

Ajuts econ�mics per colálaborar a la UAB, sense perfil i amb perfil del lloc de
colálaboraci�
OBJECTIU: Ajudar lÕestudiant de la UAB que no disposa dÕuna renda familiar elevada i
que demostra un bon rendiment acad�mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juliol de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics i econ�mics.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universit�ria

de la UAB en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat dÕalmenys 40 cr�dits.
¥ Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o

doctorat a qualsevol facultat o escola universit�ria pr�pia de la UAB.
¥ En cas dÕhaver fet primer curs durant el per�ode 1997-98, caldr� haver-lo aprovat tot al

juny. Per a segon curs o posteriors, caldr� haver aprovat el 60% dels cr�dits matriculats
el curs anterior o el 40% en cas dÕensenyaments t�cnics.

¥ Demostrar documentalment la renda familiar.
¥ Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient, la renda per c�pita i lÕhorari per

a colálaborar que el situi entre el nombre dÕajuts convocats. Els solálicitants que optin per
la modalitat dÕajut amb perfil del lloc de colálaboraci� hauran de presentar-se a la prova
de nivell. El resultat de la prova de nivell formar� part de la prelaci�.

CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores di�ries segons la destinaci�, des de
lÕ1 dÕoctubre 1998 al 30 de juny de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 107 ajuts sense perfil i 18 amb perfil del lloc de colálaboraci�.
DOTACIî DE LÕAJUT: 358.938 pessetes per a colálaboraci� de 3 hores i 478.584 pessetes
per a colálaboraci� de 4 hores. Si el beneficiari de lÕajut colálabora fins al 30 de juny i
lÕinforme del responsable �s favorable, se li retorna lÕimport de la taxa de matr�cula dÕaquelles
assignatures/cr�dits de qu� sÕhagi matriculat per primera vegada i que corresponguin a
lÕespecialitat que cursa.
DATA DE REALITZACIîDE LA PROVA DE NIVELL, per als solálicitants que optin als
ajuts amb perfil del lloc de colálaboraci�: 9 de setembre de 1998

Ajuts econ�mics per colálaborar al Servei dÕInform�tica de la UAB, amb prova de
nivell
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic i que t� experi�ncia en ordinadors compatibles PC i com usuari dÕaplicacions
inform�tiques.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juny de 1998
REQUISITS:
¥ Estar matriculat a la UAB en el curs 1997-98 i acreditar haver superat dos cursos en el
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moment de formalitzar la solálicitud.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 dÕalmenys 48 cr�dits de primer o segon

cicles o del 50% dels cr�dits del programa de doctorat i, gaudir de lÕasseguran�a escolar.
¥ Con�ixer, a nivell dÕusuari, almenys tres de les aplicacions inform�tiques seg�ents: MS

Word, MS Power Point, Netscape Navigator, Netscape Mail, MS Access, MS Excel,
¥ Tenir experi�ncia en lÕ�s dÕordinadors compatibles PC.
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¥ Presentar el curr�culum.
¥ Superar una prova de nivell.
¥ Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient, lÕhorari per colálaborar, el

coneixement dÕaplicacions inform�tiques acreditat en la prova de nivell i el curr�culum,
que el situ� entre el nombre dÕajuts convocats.

DATA DE REALITZACIî DE LA PROVA DE NIVELL: 14 de juliol de 1998.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores di�ries des de lÕ1 de setembre de
1998 fins el 30 de juny de 1999 o des de lÕ1 dÕoctubre de 1998 fins al 31 de juliol de 1999,
segons lÕajut assignat.
AJUTS CONVOCATS: 14 ajuts, dels quals 5 s�n de tres hores de colálaboraci� i 9 s�n de
quatre hores de colálaboraci�. 7 dels beneficiaris iniciaran la colálaboraci� al mes de setembre
i 7 al mes dÕoctubre.
DOTACIî DE LÕAJUT: 625.714 pessetes per quatre hores de colálaboraci� i, 469.285
pessetes per tres hores de colálaboraci�. 

Ajuts econ�mics per colálaborar en programes dÕintercanvi
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic i que t� un coneixement profund dÕidiomes estrangers a m�s del catal� i/o castell�.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 18 de juny al 10 de juliol de 1998
REQUISITS:
1. Estar matriculat a la UAB i gaudir de lÕasseguran�a escolar durant el curs 1998-99 i

¥ haver gaudit de lÕajut durant m�s de la meitat del curs 1997-98 o
¥ haver superat la meitat dels cr�dits dÕuna llicenciatura o enginyeria de la UAB en el

moment de la convocat�ria.
2. Tenir un coneixement profund de la llengua anglesa i dÕalmenys una altra llengua

estrangera, a m�s del catal� i/o castell�.
3. No haver gaudit anteriorment dÕaquest ajut durant 4 cursos.
4. Superar la prova de nivell dÕidiomes, si es d�na el cas.
5. Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient i el resultat de la prova de nivell

que el situ� entre el nombre dÕajuts convocats.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar quatre hores di�ries, des de lÕ1 de setembre de 1998 fins
al 31 de juliol de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 15 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 702.052 pessetes.

Ajuts econ�mics per a colálaborar en les enquestes per a lÕavaluaci� de lÕactuaci� docent
del professorat de la UAB (OSD)
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 15 dÕoctubre de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics.
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1. Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universit�ria
en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat.

2. Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o
doctorat a qualsevol facultat o escola universit�ria pr�pia de la UAB.

3. Obtenir una prelaci� entre els barems acad�mics, el nombre dÕajuts per horari i lÕoferta
dÕhoraris per colálaborar.
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CONTRAPRESTACIî: En les tasques dÕenquestador, els beneficiaris prestaran els seus
serveis durant 70 hores. En les tasques dÕorganitzaci� i coordinaci�, els beneficiaris prestaran
els seus serveis durant 82 hores.
AJUTS CONVOCATS: 100 s�n per a tasques dÕenquestador i 24 s�n per a tasques
dÕorganitzaci� i coordinaci�.
DOTACIî DE LÕAJUT: Ser� de 50.000 pessetes per a les tasques dÕenquestador, i de 80.000
pessetes per a les tasques dÕorganitzaci� i coordinaci�.

Ajuts per al despla�ament dels estudiants que fan estudis al campus de Bellaterra de
la UAB
OBJECTIU: Proporcionar un ajut econ�mic a lÕestudiant que utilitza la Renfe, Sarbus o els
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per despla�ar-se a fer estudis al campus de
Bellaterra de la UAB.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 7 al 29 de gener de 1999.
REQUISITS: Gaudir dÕuna beca del R�gim General-MEC i no rebre lÕajut corresponent al
despla�ament i/o transport.
AJUTS CONVOCATS: 70 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes

Programes d’intercanvi

Normativa dels programes d’intercanvi

Els estudiants dels programes dÕintercanvi

Cap�tol I. Els estudiants de la UAB

Article 7
Es consideren inclosos en la present normativa tots els estudiants de la UAB que participin
en un programa dÕintercanvi, tant si gaudeixen de lÕajut corresponent com si no. Els estudiants
seran requerits per signar un document dÕacceptaci� de les condicions de participaci� en el
programa.

Secci� I. Condicions per accedir a un programa dÕintercanvi

Article 8
Els estudiants de la UAB, per poder �sser inclosos en un programa dÕintercanvi, hauran
dÕestar matriculats en el centre corresponent el curs en qu� hagin de fer lÕintercanvi. En la
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matr�cula sÕhi far� constar la condici� dÕestudiant dÕun programa dÕintercanvi, amb un codi
especial reservat. 

Article 9
En cas dÕadjudicar-se lÕajut o la participaci� en el programa, quan lÕestudiant ja hagi
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formalitzat la matr�cula, el coordinador dÕintercanvi notificar� a la secretaria del centre la
necessitat de modificar-la en aquest punt. 

Article 10
El coordinador dÕintercanvi actuar� com a tutor de la matr�cula de lÕestudiant que participi
en un programa dÕintercanvi, per tal dÕassegurar que aquest sÕinscriu en les mat�ries
equiparables.

Article 11
LÕestudiant inscrit en un programa dÕintercanvi no podr� cursar a lÕestranger cap mat�ria
de la qual estigui matriculat i no hagi superat en semestres anteriors. No obstant aix�,
lÕestudiant podr� solálicitar autoritzaci� expressa al deg� o al director del centre, qui resoldr�
a la vista de lÕinforme del coordinador dÕintercanvi i el vistiplau del coordinador de titulaci�.

Article 12
Per accedir a un programa dÕintercanvi, els estudiants de diplomatura, de llicenciatura o
dÕenginyeries hauran de tenir superats, com a m�nim, el nombre de cr�dits determinats, com
a primer curs, per la Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica i hauran de poder ser reconeguts un
m�nim de vint cr�dits a la UAB. Per a estades dÕun semestre sÕaplica la meitat dÕaquest
nombre de cr�dits.

Article 13
Per a estudis de tercer cicle, podran optar als programes dÕintercanvi els alumnes que estiguin
matriculats dÕun programa dÕaquest nivell o que acreditin estar en proc�s dÕelaboraci� de
la tesi doctoral o del treball de recerca.

Article 14
El nombre total de cr�dits fets a lÕestranger no podr� ser superior a lÕautoritzat per al mateix
per�ode fets a la UAB.

Secci� II. Actes de qualificaci�

Article 15
La qualificaci� de les mat�ries cursades a la universitat de destinaci� equiparades a
assignatures de la UAB constar� en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen
les assignatures a la UAB. La qualificaci� es consignar� en el moment de lÕarribada de les
certificacions de la universitat de destinaci�. 
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Article 16
Les actes de les mat�ries equiparades segons el procediment de la secci� III seran signades
pel fedatari del centre, en el cas de llicenciatures, enginyeries, diplomatures i estudis propis
de la UAB dÕaquells nivells, o de postgrau dependents del centre, o pel director del
departament responsable, en el cas del tercer cicle i dels estudis propis de postgrau.
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Article 17
En el cas de mat�ries anuals que no sÕhagin cursat enterament a lÕestranger, el professor de
la mat�ria qualificar� la part realitzada a la UAB i el coordinador dÕintercanvi en far� un
nota mitjana, ponderada en funci� de lÕestada, amb lÕobtinguda a lÕestranger. La qualificaci�
es consignar� en una acta separada que signaran ambd�s professors.

Article 18
Les qualificacions obtingudes pels estudiants de la UAB a la universitat estrangera, com
tamb� les mat�ries cursades, figuraran a lÕexpedient acad�mic de lÕalumne. En tot cas, a
lÕalumne se li lliurar� una certificaci� on sÕhi consigni aquesta equiparaci�.

Secci� III. Equiparaci� dÕestudis

Article 19
La UAB expressa la voluntat dÕequiparar els estudis cursats en el marc dÕun programa
dÕintercanvi per tal de complir el que preveu aquesta normativa.

Article 20
1. SÕhaur� de formalitzar el document Taula dÕequiparaci� dÕassignatures del programa

dÕintercanvi, per a cada estudiant, en el qual sÕha de fer constar les mat�ries de les quals
sÕha matriculat a la UAB i les que far� a lÕestranger.

2. El document esmentat el signaran:
a) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador de titulaci� (o persona delegada pel centre

en els casos en qu� no existeixi) i lÕestudiant en els casos de lÕarticle 2.a.
b) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador del programa de tercer cicle i lÕestudiant,

amb el vistiplau de lÕEscola de Doctorat i de Formaci� Continuada, en els casos de
lÕarticle 2.b.

3. Aquest document ser� lliurat a lÕOficina dÕIntercanvi del centre.

Article 21
1. LÕequiparaci� haur� dÕ�sser aprovada abans que lÕestudiant marxi. En el sup�sit que

algun programa dÕintercanvi no tingui el conveni de colálaboraci� signat, es garantir�
que lÕalumne pugui marxar a la universitat corresponent i el coordinador dÕintercanvi
sÕencarregar� dÕaprovar definitivament la seva equiparaci�.

2. Posteriorment a lÕaprovaci� de lÕequiparaci�, lÕestudiant podr� solálicitar, per escrit, al
coordinador dÕintercanvi la modificaci�, per tal dÕintroduir canvis o completar
lÕequiparaci�, en el termini m�xim de sis setmanes. El coordinador dÕintercanvi haur�
de resoldre la solálicitud esmentada en el termini de tres setmanes.

3. La taula dÕequiparacions definitiva amb les modificacions abans esmentades, la signar�
el coordinador dÕintercanvi dintre dels terminis seg�ents:
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a) Per a estades anuals: la primera quinzena de desembre.
b) Per a estades o matr�cula semestral:

Ð per al primer semestre: la primera quinzena de desembre
Ð per al segon semestre: la primera quinzena dÕabril

c) Per a estades o matr�cula trimestral:
Ð quatre setmanes despr�s de la matr�cula en la universitat de destinaci�.
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4. En el cas dÕestudis de llicenciatura, de diplomatura, dÕenginyeries i/o dÕestudis propis
dÕaquests nivells de la UAB la proposta dÕequiparaci� haur� dÕ�sser autoritzada pel
coordinador de titulaci� corresponent (o persona delegada pel centre en els casos en qu�
no existeixi) a proposta del coordinador dÕintercanvi. La manca dÕacord ser� resolta pel
vicedeg� dÕOrdenaci� Acad�mica.

5. Per a estudis de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau, la proposta la far�
el director del programa i el coordinador del programa dÕintercanvi. La manca dÕacord
ser� resolta pel director del departament responsable. En tot cas, caldr� el vistiplau de
lÕEscola de Doctorat i de Formaci� Continuada.

Article 22
Podr� crear-se una comissi� especial per estudiar les equiparacions conflictives, a petici�
del centre implicat, que estar� formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vicerector
dÕOrdenaci� Acad�mica i el cap de lÕËrea dÕAlumnes.

Article 23
LÕequiparaci� es pot fer assignatura per assignatura, per blocs dÕassignatures que tinguin la
mateixa c�rrega docent o b� per una f�rmula mixta entre ambdues.

Ajuts als estudiants per a la participaci� en un programa dÕintercanvi
Article 41
Anualment, i en convocat�ria comuna de tota la UAB, els centres o els departaments (segons
els programes) faran la convocat�ria dels ajuts i indicaran els requisits espec�fics que hagin
de complir els aspirants i els criteris de selecci�. Els alumnes interessats presentaran una
�nica solálicitud per participar en un programa dÕintercanvi i per a lÕadjudicaci� dels ajuts
esmentats.

Article 42
A partir de la convocat�ria, el coordinador dÕintercanvi recollir� les solálicituds i tindr� una
entrevista amb els aspirants en el termini establert.

Article 43
Un cop acabat el termini, el coordinador dÕintercanvi far� una proposta dÕadjudicaci�
prioritzada. En aquesta llista sÕinclouran tots els estudiants que compleixin els requisits
establerts a la convocat�ria, per als quals es proposa lÕadjudicaci� dÕun ajut, i els que
sÕincloguin en el programa sense ajut, i es deixaran en llista dÕespera els candidats per als
quals no es disposi de fons suficients en el programa.
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Article 44
El coordinador dÕintercanvi trametr� al responsable de centre, en el termini previst, la seva
proposta dÕadjudicaci� dels ajuts, la documentaci� de totes les solálicituds rebudes i
lÕexplicaci� dels requisits particulars i dels criteris emprats per a la selecci�, per a lÕelaboraci�
de la proposta definitiva dÕadjudicaci� dels ajuts.
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Article 45
1. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi, delegada de la Comissi� de Relacions

Internacionals de la UAB, estar� formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el
cap de lÕËrea dÕAlumnes, el responsable de Relacions Internacionals i quatre dels
responsables de centre dels programes dÕintercanvi: un dels responsables de la Facultat
de Filosofia i Lletres, un dels responsables de la Facultat de Traducci� i dÕInterpretaci�,
un responsable de lÕ�rea de Ci�ncies Socials i de Ci�ncies Humanes i un responsable de
les �rees de Ci�ncies Experimentals i Tecnologies i de Ci�ncies de la Salut.

2. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi es reunir�, com a m�nim, tres cops a lÕany.

Article 46
1. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi acordar� lÕadjudicaci� dels ajuts i el termini

durant el qual es podran presentar reclamacions, segons les normes de la convocat�ria,
les del programa corresponent i les pr�pies de la UAB.

2. La Comissi� acordar� els criteris de prioritat de repartiment dÕajuts en el cas dels estudiants
en llista dÕespera i la redistribuci� de fons sobrants.

LÕ�mbit dÕaplicaci� de la present normativa inclou tots els programes dÕintercanvi existents
en el moment de la seva aprovaci� i els futurs als quals sÕadhereixi aquesta universitat, aix�
com el programa de mobilitat de la UAB.

Oficina de Relacions Internacionals

Tel.: 93 581 22 10
Fax: 93 581 20 00 / 581 32 64
Correu electr�nic: rosamaria.vila@uab.es

monica.leiva@uab.es (Erasmus i Tempus)

LÕOficina de Relacions Internacionals sÕencarrega de la gesti� acad�mica i administrativa
dels programes dÕintercanvi i dels projectes de cooperaci�, aix� com de proporcionar
allotjament i informacions pr�ctiques als estudiants estrangers que arriben a la UAB.

Beques de lÕacci� Erasmus del Programa S�crates
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle) fer una
part dels seus estudis en una altra universitat dÕun pa�s membre de la CEE, de lÕAELC (EFTA)
o dels pa�sos associats a la Uni� Europea (Hongria, Rep�blica Txeca, Pol�nia, Romania i
Eslov�quia). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la realitzaci�
de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans dÕestudis, entre altres activitats.
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Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Aut�noma de Barcelona i pert�nyer al
centre o departament que ha acordat lÕintercanvi.
La beca ofereix a lÕestudiant un ajut mensual de 100 euros i una quantitat addicional, que
oscilála entre els 100 i els 250 euros, en funci� de la destinaci�. Les estades s�n per a un
per�ode dÕentre tres mesos i un any, i a la tornada sÕequiparen els estudis fets a lÕestranger.
Les beques es convoquen als mesos de mar� o abril.
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Programa Tempus
El programa Tempus va comen�ar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les
relacions amb les universitats de Pol�nia i Hongria. Actualment inclou, tamb�, els pa�sos
seg�ents: Rep�blica Txeca, Eslov�quia, Bulg�ria, Romania, Eslov�nia, Litu�nia, Let�nia,
Est�nia i Alb�nia. Alguns dÕells ja han passat a lÕacci� Erasmus per a beques a estudiants.
T� un funcionament semblant a lÕErasmus, i prioritza la vinguda de professors i dÕestudiants
dels pa�sos no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la colálaboraci� amb les rep�bliques de lÕantiga Uni� Sovi�tica i amb
Mong�lia.

Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocat�ria dÕajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle,
majorit�riament.
LÕajut consisteix en la matr�cula gratu�ta a la universitat de destinaci� i un ajut de 250.000
ptes. El curs 1997-1998 ha incl�s universitats dels EUA, de M�xic, del Jap�, lÕArgentina,
Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canad�, Austr�lia i Brasil. La convocat�ria es fa entre
els mesos de febrer i mar�.

Programa de Cooperaci� Interuniversit�ria
Creat per lÕInstitut de Cooperaci� Iberoamericana lÕany 1994, permet de fer estades de sis
a dotze setmanes de durada a les universitats de lÕAm�rica Llatina. SÕadre�a a estudiants de
lÕ�ltim curs de llicenciatura i de tercer cicle i a professors, i es convoca entre els mesos de
mar� i maig.

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Tel.: 93 581 17 79
Aquest servei est� situat al Departament de Filologia Anglesa i de German�stica i facilita
informaci� sobre intercanvis acad�mics per a estudiants i professors en lÕ�mbit de la llengua
i la cultura alemanyes.

Biblioteques

Tel.: 93 581 10 71
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Fax: 93 581 32 19
Correu electr�nic: iybg1@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.bib.uab.es/

El fons bibliogr�fic de la UAB supera els sis-cents setanta-cinc mil llibres i les coláleccions
de publicacions peri�diques passen de trenta-cinc mil. DÕaltra banda, les biblioteques disposen
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dÕaparells de consulta de tot tipus de material no-llibre (microfilms i microfitxes, v�deos,
discos compactes, CD-ROM, etc.) i dÕuna xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta
repartits a les diferents sales de lectura amb acc�s lliure als usuaris.

Web del Servei de Biblioteques

Accedint a la xarxa inform�tica de la UAB podreu connectar amb la Web del Servei de
Biblioteques, que us facilitar�:
¥ Informaci� sobre: publicacions, normatives, horaris, etc.
¥ Acc�s al cat�leg de les biblioteques.
¥ Informaci� sobre el servei de pr�stec.
¥ Decomate, revistes digitals.

Com accedir-hi?

Podeu accedir a la seva consulta des dels terminals situats a cada biblioteca, des de qualsevol
terminal connectat a la xarxa inform�tica de la UAB o des de casa si disposeu dÕun ordinador
personal connectat a la xarxa Internet.

Idiomes

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

Tel.: 93 581 13 25
Fax: 93 581 27 36
Correu electr�nic: iutm2@ cc.uab.es
Adre�a Internet: http://cc.uab.es/~iutm3/

El Servei ofereix cursos dÕangl�s, alemany, franc�s, itali�, rus, core�, japon�s i occit�.
Aquests cursos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini
dÕidioma de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons lÕidioma) i de nivell superior (en
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finalitzar 5� o 6�, segons lÕidioma).
El Servei ofereix, tamb�, cursos intensius i semiintensius de catal� i espanyol per a estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials dÕidiomes adre�ats a cobrir necessitats
espec�fiques dÕaprenentatge (cursos de preparaci� per als ex�mens externs, cursos de conversa,
Open English Course, etc.) o integrats en programes dÕestudis universitaris (Medicina,
Turisme, Psicologia, Filologia Anglesa...).
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Gabinet de Llengua Catalana

Tel.: 93 581 20 17
Fax: 93 581 20 00
Correu electr�nic: g.llengua.catalana@uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es/catala.htm

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis seg�ents: resoluci� de consultes
ling��stiques i terminol�giques puntuals; organitzaci� de cursos de llengua catalana: de
llengua general, de llenguatge dÕespecialitat i amb finalitats espec�fiques, i organitzaci� de
cursos fets a mida per a colálectius que tinguin unes necessitats especials.
El Gabinet tamb� disposa de lÕAula dÕAutoaprenentatge de Llengua, un servei gratu�t per
aprendre catal� de manera aut�noma. �s a la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� (m�dul 1),
tel.: 93 581 27 38.
Aix� mateix, ofereix informaci� sobre el voluntariat ling��stic.

Informàtica. Servei d’Informàtica

Tel.: 93 581 21 00
Fax: 93 581 20 94
Correu electr�nic: cas@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es/si

A cada centre hi ha aules de microinform�tica destinades, principalment, a la doc�ncia i a
familiaritzar lÕalumnat amb lÕ�s de les eines inform�tiques m�s adequades als seus estudis.
A les aules es porten a terme les tasques seg�ents: assist�ncia i suport a usuaris, assessorament
sobre maquinari i programari suportat, informaci� sobre els serveis, etc.

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)

CESAR tÕofereix un compte personal de correu electr�nic, acc�s al directori electr�nic dels
companys, acc�s a la Intranet de la UAB i a Internet, participaci� en grups de not�cies (news)
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i debats, repositori de programari gratu�t i manual sobre eines i serveis disponibles, contactes
de recerca i de colálaboraci�, acc�s a bases de dades, dÕimatges i de documents en totes les
�rees cient�fiques, i connexi� amb institucions p�bliques i privades dÕarreu del m�n.
Per solálicitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta inteláligent de la UAB o el comprovant
de pagament de la matr�cula, al Servei dÕInform�tica (edifici D) o al Servei dÕInform�tica
Distribu�da del teu centre.
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Treball Campus

Tel.: 93 581 14 72 (demandants)
Tel.: 93 581 14 09 (empreses)
Fax: 93 581 27 66
Correu electr�nic: TreballCampus@blues.uab.es
Adre�a Internet: http://www.amicsuab.es

Accions:
¥ Informaci� i orientaci� als usuaris sobre la legislaci� laboral, lÕoferta de treball p�blica,

les ajudes econ�miques per fer pr�ctiques professionals a altres pa�sos, els cursos de
formaci� ocupacional, etc.

¥ Formaci� dels demandants de feina en temes tals com lÕelaboraci� del curr�culum i de
cartes de presentaci�, lÕautoocupaci�, el desenvolupament dÕhabilitats per a la recerca de
feina, etc.

¥ Curs de formaci� ocupacional adre�at a titulats en atur, menors de 25 anys.
¥ Servei directe dÕinserci� en el mercal laboral: com a borsa de treball pr�pia i com a centre

colálaborador del Servei Catal� de Colálocaci�.
¥ Difusi� de curr�culums en p�gina web.
¥ Programes de cooperaci� educativa universitat-empresa per a estudiants amb, almenys,

el 50% de cr�dits superats, que vulguin fer pr�ctiques professionals de forma compatible
amb els seus estudis.

¥ Presentacions al campus dÕempreses, colálegis professionals, serveis mediatitzadors en la
recerca de feina, etc.

Programa d’Integració d’Estudiants amb Necessitats Especials (PIUNE)

Tel.: 93 581 26 97
Fax: 93 581 16 12 
Correu electr�nic: oas@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/piune.htm

PIUNE �s un programa de suport personalitzat als universitaris amb disminucions f�siques

Facultat de Ciències de l’Educació 181
o sensorials.
Els serveis del programa s�n els seg�ents:
¥ Acc�s a la informaci�.
¥ Acc�s al treball.
¥ Atenci� directa.
¥ Eliminaci� de barreres.
¥ Transport adaptat.
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Viure

Allotjament. Vila Universitària

Tel.: 93 580 30 95
Fax: 93 580 91 86
Correu electr�nic: vila@vilauniversitaria.com
Adre�a Internet: http://www.vilauniversitaria.com/

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de serveis:
llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintoreria,
perruqueria...

Hotel-escola Campus

LÕHotel est� dotat de totes les comoditats i serveis, a m�s de sales per a reunions, convencions
i tota mena dÕactes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions

LÕOficina organitza activitats variades o els d�na el suport necessari. Tamb� facilita lloguers
de curta durada dÕhabitatges en per�ode dÕestiu.

Esports. Servei d’Activitat Física (SAF)

Tel.: 93 581 19 35
Fax: 93 581 24 76
Correu electr�nic: safvra@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://cc.uab.es/~safmaf/menusaf.htm

El Servei dÕActivitat F�sica organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aer�bic,
nataci�...), cursets de promoci� i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
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aqu�tic...), esports dÕaventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...),
competicions (gaireb� tots els esports) i monogr�fics i tallers (relaxaci�, dansa, etc.).
Les instalálacions per a aquest curs s�n les seg�ents: pavell� poliesportiu cobert, camp de
futbol de gespa artificial, front�, roc�drom, pistes poliesportives descobertes, saunes, piscina
coberta climatitzada, pistes dÕesquaix, sala de fitness, gimn�s, camp de tir amb arc i sala
tatami.
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Promoció cultural. Cultura en Viu

Tel.: 93 581 27 56
Fax: 93 581 30 99
Correu electr�nic: cultura@uab.es
Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/cultura

Cultura en Viu �s el nom gen�ric que rep tota la programaci� cultural de la Universitat. El
Vicerectorat dÕEstudiants i de Promoci� Cultural coordina i organitza les diverses iniciatives
culturals i presta suport als programes que ofereixen les entitats en diferents mat�ries que
poden resultar dÕinter�s per als estudiants. Tamb� us facilitar� informaci� sobre la
programaci� cultural anual.

Grups culturals estables de la UAB

Els grups culturals de la UAB, formats per estudiants, professors i PAS, s�n els seg�ents: 
¥ Aula de Teatre de la UAB
¥ Cineclub Fritz Lang
¥ Cor de la UAB
¥ Espai B5-125 dÕArts Pl�stiques
¥ Espai Musical de la UAB
¥ Grup de Dansa de la UAB
¥ Orquestra de la UAB.

Cinema i Teatre

El Cinema i el Teatre de la UAB estan situats a lÕEdifici dÕEstudiants de la Pla�a C�vica i
acullen la major part de les activitats programades durant el curs. Per a m�s informaci�
podeu contactar amb Cultura en Viu.

Servei Sanitari. Servei Assistencial de Salut

Tel.: 93 581 19 00
Fax: 93 581 13 34

El Servei ofereix les atencions seg�ents: urg�ncies m�diques i traumatol�giques, visites
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m�diques i atencions dÕinfermeria i visites dÕespecialistes en ginecologia, odontologia,
medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet dÕestudiant.
Horari dÕurg�ncies: de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.45 h.
Visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13 i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
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Altres serveis

Entitats financeres
Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona ÒLa CaixaÓ
Oficina a lÕedifici del Rectorat. Serveis de Caixa Oberta entre la Facultat de Ci�ncies i
la Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials, a la Vila Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Caixa dÕEstalvis de Catalunya
Oficina a la pla�a C�vica i caixer autom�tic a la Vila Universit�ria.

Escola bressol «Gespa»
LÕescola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat universit�ria
que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els tres anys.

Fotocòpies
Hi ha servei de fotoc�pies a cada centre docent, a la Pla�a C�vica i a la Vila Universit�ria.

Llibreries i quioscos
Hi ha llibreries a la Facultat de Ci�ncies, Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, Facultat
de Medicina, Facultat de Veterin�ria, la Pla�a C�vica i la Vila Universit�ria.

Oficina de Correus
Est� ubicada a la Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials.

Restauració
La UAB ofereix una �mplia oferta de restauraci� adequada al gust i a la butxaca dels
estudiants. Trobareu aquests serveis a totes les facultats, a la Vila Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Servei d’Assistència i de Formació Religioses (SAFOR)
La seva finalitat �s prestar un servei dÕassist�ncia i de formaci� religioses a la comunitat
universit�ria.
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Serveis Universitaris. Plaça Cívica
A la Pla�a C�vica sÕhi pot trobar una �mplia oferta dÕactivitats culturals, de lleure, comercials
i de restauraci�, a m�s del punt dÕinformaci� de la UAB i Treball Campus/Associaci�
dÕAmics de la UAB.
Tamb� ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moureÕs del campus: autoescola,
escola de perruqueria, farm�cia, fotografia-orles-objectes de regal, inform�tica, llaminadures,
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llibreria-m�sica-papereria, �ptica, perruqueria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu,
servei bancari i de restauraci� i viatges.
LÕhorari comercial �s de les 10 a les 19 hores sense interrupci�.

Transports

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 93 205 15 15
Adre�a Internet: http://www.fgc.catalunya.net/
L�nia Barcelona (pla�a de Catalunya)-Sabadell. Estaci� Universitat Aut�noma.

Renfe
Tel.: 93 490 02 02
Adre�a Internet: http://www.renfe.es/
L�nia Barcelona (pla�a de Catalunya)-Cerdanyola-Sabadell. Estaci� Cerdanyola-Universitat.
Cal agafar un autob�s per arribar al campus de Bellaterra.

Autobusos
La UAB ha establert convenis amb diferents empreses de transport per tal de facilitar-vos
lÕacc�s al campus des de les poblacions m�s importants de Catalunya.
Tamb� disposeu dÕun servei intern gratu�t dÕautobusos amb dues l�nies que comuniquen
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lÕestaci� de Renfe Cerdanyola-Universitat amb els diferents edificis del campus.
¥ L�nia vermella: Estaci� de Renfe-Medicina-Ci�ncies de la Comunicaci�-Vila Sud-Vila

Hotel-Eix central/FGC-Rectorat/Veterin�ria-Ci�ncies de lÕEducaci�-Lletres/Ci�ncies-
Estaci� de Renfe.

¥ L�nia blava: Estaci� de Renfe-Ci�ncies-Lletres-Ci�ncies de lÕEducaci�-Rectorat/Veterin�ria-
Eix central/FGC-Eix central/Econ�miques-Estaci� de Renfe.
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Participar

Govern de la UAB
Segons els estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona, aprovats al gener de 1985, el
govern de la Universitat correspon als �rgans seg�ents:
El Claustre General
La Junta de Govern
El rector
El gerent
El Consell Social

El Claustre General

El Claustre General �s lÕ�rgan m�xim de representaci� de la comunitat universit�ria. Es
reuneix com a m�nim dos cops lÕany. Les seves funcions s�n aprovar les l�nies generals
dÕactuaci� en tots els �mbits i controlar la gesti� dels c�rrecs i dels �rgans de la Universitat.
El Claustre est� integrat:

¥ Pel rector, que el presideix.
¥ Pels degans i els directors de centres, per una representaci� dels instituts i per una dels

professors, proporcional al seu nombre per centre i dedicaci�, fins a un m�xim de 150
professors, escollits en cada centre.

¥ Per una representaci� dels estudiants de cada centre en una quantitat proporcional al
nombre dÕalumnes per centre, fins a un total de 75, dels quals set, com a m�xim, han de
ser de tercer cicle.

¥ Per una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis, fins a un m�xim de 25.

La Junta de Govern

La Junta de Govern �s lÕ�rgan m�xim de govern de la Universitat i est� formada:
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¥ Pel rector, que la convoca i la presideix.
¥ Pels vicerectors, el secretari general Ðque ho ser� tamb� de la JuntaÐ, el president del

Consell dÕEstudiants i el gerent.
¥ Pels degans i els directors de centre.
¥ Per un nombre de directors de departament igual al nombre de degans i directors de centre.
¥ Per un representant dels directors dÕinstitut.
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¥ Per quatre representants dels professors claustrals.
¥ Per un representant dels estudiants de cadascun dels centres.
¥ Per tres representants del personal dÕadministraci� i serveis.

La Junta de Govern es reuneix com a m�nim amb una periodicitat trimestral i funciona
mitjan�ant unes comissions: Comissi� dÕAjut a lÕEstudi, Comissi� dÕAvaluaci� i Control
del Professorat, Comissi� de Convalidacions, Comissi� de Doctorat, Comissi� dÕEconomia
i Serveis, Comissi� dÕInvestigaci�, Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica, Comissi� de Pol�tica
Ling��stica, Comissi� de Professorat i Comissi� de Relacions Internacionals.

El rector

El rector, elegit pel Claustre General entre els catedr�tics de la Universitat, �s nomenat pel
Govern de la Generalitat. El seu per�ode de comandament �s de quatre anys, i pot ser reelegit
per un per�ode consecutiu.
El rector presideix el Claustre General i la Junta de Govern, i nÕexecuta els acords. A m�s,
t� la facultat de nomenar i cessar els vicerectors, el secretari general i el gerent de la
Universitat.
El rector, els vicerectors i el gerent formen lÕEquip de Govern que assisteix el rector en les
seves funcions executives i administratives. El rector pot delegar funcions en els vicerectors.

El gerent

El gerent �s el responsable de lÕadministraci� dels serveis universitaris, del personal
dÕadministraci� i serveis i de la gesti� del pressupost. El gerent no pot tenir encomanades
funcions docents ni de recerca, i les seves condicions de treball s�n aprovades pel Consell
Social.

El Consell Social

El Consell Social �s lÕ�rgan colálegiat de participaci� de la societat, per mitj� dels seus
diversos sectors, en el govern i en lÕadministraci� de la Universitat. Est� compost per trenta
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membres, divuit dels quals representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de
la Universitat.
El president del Consell Social �s nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat.
El rector, el secretari general i el gerent de la Universitat s�n membres nats del Consell
Social. El Consell Social, entre altres funcions, aprova el pressupost anual de la Universitat
i la seva programaci� plurianual, i tamb� la creaci� o la supressi� dÕinstituts universitaris.
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Òrgans de representació dels estudiants

El Consell d’Estudiants del Centre

�s lÕ�rgan executiu de la gesti� dels estudiants del centre. El Consell potencia la vostra
participaci� en tots els �mbits, us ofereix informaci� sobre determinats temes dÕinter�s i
realitza tamb� activitats de promoci� de la cooperaci�, organitzaci� de confer�ncies i taules
rodones, centralitzaci� dÕopinions de lÕalumnat, etc.

Els estudiants podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi� de cada centre
docent com a:
¥ Delegats de curs i/o assignatura, participant en les tasques de coordinaci� docent.
¥ Representants dels estudiants en els �rgans de govern del centre, com ara la Junta, el

Claustre i les comissions de centre.

Tamb� podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi� de la Universitat:
¥ Representants dels estudiants en els �rgans de govern de la Universitat, com ara el Claustre,

la Junta de Govern i les seves comissions delegades.

Síndic de Greuges
Tel.: 93 581 30 80 
Fax: 93 581 10 32

El S�ndic de Greuges de la Universitat Aut�noma de Barcelona �s lÕ�rgan que sÕencarrega
de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat,
i de garantir el compliment de tot all� que disposen els estatuts de la UAB.
El S�ndic exerceix les seves funcions amb independ�ncia i objectivitat. No est� subjecte a
cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i dÕacord
amb el seu propi criteri, en el marc dÕall� que sÕestableix en els estatuts.

Vida associativa
LÕAut�noma t� una gran tradici� associativa que es tradueix en la seva �mplia i variada

188 La guia de l'estudiant 1998-1999
oferta dÕassociacions i agrupacions. Aquestes associacions organitzen activitats molt diverses
amb lÕobjectiu de potenciar la participaci� dels estudiants en lÕ�mbit cultural, l�dic i associatiu.
Moltes tenen la seu a lÕEdifici dÕEstudiants.

Hi ha associacions i/o candidatures dÕestudiants que tenen representaci� al Claustre General
de la UAB.
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Edifici d’Estudiants

Tel.: 93 581 19 86
Fax: 93 581 30 99
Correu electr�nic: recepcio.estudiants@blues.uab.es

Situat a la Pla�a C�vica, �s el centre de les activitats lligades al m�n associatiu i cultural
universitari (teatre, cinema, m�sica, etc.). Les associacions i entitats culturals disposen dÕun
espai i unes instalálacions adequades per portar a terme les seves activitats.
LÕedifici disposa dÕuna sala polivalent amb capacitat per a cent persones, un teatre amb un
aforament de dues-centes persones, locals per a les associacions, una s�rie de sales per a
reunions i assajos i una sala de cinema.

Voluntariat. Oficina d’Afers Socials
Tel.: 93 581 24 85
Fax: 93 581 16 12 
Correu electr�nic: oas@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/

A la UAB es promouen diversos programes dÕintervenci� social encaminats a construir una
universitat m�s humana per mitj� de lÕacci� del voluntariat i amb la colálaboraci� dels
objectors que fan el servei civil al campus.

Programes de Voluntariat

LÕAut�noma us ofereix un ampli ventall de possibilitats diferents per dedicar una part del
vostre temps lliure a ajudar diferents colálectius:
¥ Acollida dÕestudiants estrangers
¥ Integraci� de disminu�ts
¥ Pau i desarmament
¥ Promoci� cultural
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¥ Promoci� esportiva
¥ Suport a estudiants empresonats
¥ Voluntariat hospitalari
¥ Voluntariat ling��stic
¥ Voluntaris pel S�hara
¥ Voluntaris per B�snia
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