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El grau d’Educació Infantil de la UAB et permet conèixer els dos àmbits de treball dels mestres d’infantil: l’escola bressol (de 0 a 3 anys) i el parvulari (de 3 a 6 anys). L’alumne
pot triar entre una ampla gamma d’assignatures optatives per fer-se un itinerari formatiu propi.
En el grau d’Educació Infantil de la UAB els pràcticums tenen una gran importància. Es comencen des de primer curs, a segon curs es desenvolupen íntegrament a una escola bressol
i a tercer es duen a terme a una escola d’educació infantil i primària. Per últim, a quart curs el pràcticum es vincula a un projecte realitzat en una escola bressol o en un parvulari.
En aquest grau també es potencien els intercanvis i les estades en altres universitats.

GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2013-2014 (*)

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 9,100 / 5,938DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS (1)

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 5,500 / 5,000

ALTRES

El perfil de l’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser el d’una persona motivada per una feina de gran
responsabilitat social, amb capacitat de persuasió, intuïtiva a l’hora de comprendre la gent, amb gust per la docència,
creativitat i flexibilitat, amb disposició de dedicació als altres, pacient i responsable i amb una actitud d’aprendre constantment.
És imprescindible tenir un bon domini de les llengües oficials, en especial de la llengua catalana.

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Anàlisi Musical (0,2)
• Biologia (0,2)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,2)
• Cultura Audiovisual (0,1)
• Dibuix Artístic  (0,2)

• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de

l’Empresa (0,1)
• Física (0,2)
• Geografia (0,2)

• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,2)
• Literatura Catalana (0,2)
• Literatura

Castellana (0,2)
• Llatí (0,1)

• Matemàtiques Aplicades 
a les CC. Socials (0,2)

• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,2)

• Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

5,000 / 5,000
7,580 / 5,000

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21016 (Facultat de Ciències de l’Educació), 21017 (EU de Ciències Socials - Manresa)

140 (Facultat de Ciències de l’Educació), 70 (EU de Ciències Socials - Manresa) (curs 13-14)PLACES DE NOU INGRÉS

(*) Aquestes notes corresponen, respectivament, a la Fac. de Ciències de l’Educació i a la EU de Ciències Socials.
(1) Als alumnes que accedeixen des del CFGS d’Educació Infantil, se’ls poden reconèixer 34 crèdits de la titulació.

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

CENTRES DOCENTS Facultat de Ciències de l’Educació - Campus de Bellaterra
Escola Universitària de Ciències Socials - Manresa (centre adscrit a la UAB)

PresencialMODALITAT

• Facultat de Ciències de l’Educació: anual.
• EU de Ciències Socials - Manresa: matriculació anual. Planificació d’assignatures semestral.

PERÍODE LECTIU

Català i castellà.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant, exàmens, proves,
treballs, etc.

TIPUS D’AVALUACIÓ

• Facultat de Ciències de l’Educació: es fan 44 crèdits obligatoris de pràctiques en horari complet en escoles d’educació infantil
i en escoles bressol. El pràcticum es fa des de primer curs.

• EU de Ciències Socials - Manresa: es fan 44 crèdits de pràctiques obligatòries en centres innovadors i de referència reconeguts
pel Departament d’Educació com a centres formadors.

PRÀCTIQUES

• Facultat de Ciències de l’Educació: Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): França, Itàlia, Dinamarca,
Finlàndia, Portugal i Polònia.

• EU de Ciències Socials - Manresa: Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Lisboa (Portugal)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue): Illes Balears, Autònoma de Madrid - La Salle, la Corunya i Granada.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 euros per crèdit (Facultat de Ciències de l’Educació)
4.844 euros per curs (possibilitat de pagament fraccionat) (EU de Ciències Socials - Manresa)

PREU VIGENT

• Facultat de Ciències de l’Educació: un sol torn de tarda.
• EU de Ciències Socials - Manresa: un torn de tarda.

HORARIS

BEQUES ESPECÍFIQUES

Les responsabilitats d’un mestre d’educació infantil comprenen diferents camps: l’acció educativa amb cada alumne
o alumna, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i l’administració educativa. Els àmbits de treball són:

• Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
• Serveis i programes d’atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els programes maternoinfantils,

i serveis d’oci i cultura, com ara les ludoteques i les biblioteques infantils.
• Elaboració de materials educatius.
• Serveis educatius de suport a l’escola.
• Autoocupació en serveis educatius complementaris.

SORTIDES PROFESSIONALS

• EU de Ciències Socials. La Fundació Universitària del Bages destina la quantitat de 36.000 euros a beques pròpies.

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

Per accedir al grau d’Educació Infantil cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que, el curs 2014-2015, consisteix
a obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la
fase general de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

PROVA D’APTITUD

PERSONAL



GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE FI 

DELS CRÈDITS: BÀSICA DE GRAU

1R CURS 54 6  

2N CURS 36 24  

3R CURS 10 50

4T CURS 24 30 6

TOTAL 100 104 30 6

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Infantil Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

• Narrativa i Poesia en Educació Infantil
• La Llengua Estrangera en Educació Infantil
• L’Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 (*)
• Joc i Moviment en Educació Infantil
• Projectes Musicals en Educació Infantil
• Art i Llenguatges Audiovisuals en Educació Infantil

ASSIGNATURES OPTATIVES

4T CURS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Educació i Contextos 
Educatius

• Societat, Ciència i Cultura
• Comunicació i Interacció 

Educativa I i II
• Desenvolupament

de la Personalitat (0-6 anys)
• Context Social i Gestió

Escolar
• Pràcticum I

2N CURS

• Observació Sistemàtica
i Anàlisi de Contextos

• Societat, Família i Escola (*)
• Processos Educatius

i Aprenentatge (0-6 anys)
• Organització de l’Espai Escolar,

Materials i Habilitats Docents
• Els Centres Educatius

d’Educació Infantil
• Aspectes Instrumentals

de les Llengües
• Didàctica de la Llengua Oral

en Educació Infantil
• Pràcticum II (*)
• Teories i Pràctiques

Contemporànies en Educació

3R CURS

• Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns
del Desenvolupament: Educació Inclusiva

• Infància, Salut i Alimentació (*)
• Didàctica del Coneixement

del Medi Natural i Social en Educació
Infantil I i II

• Didàctica de la Llengua Escrita
i la Literatura en Educació Infantil

• Educació de les Arts Visuals
en Educació Infantil I i II

• Didàctica de l’Expressió Musical 
en Educació Infantil I

• Les Matemàtiques en el 
Currículum d’Educació Infantil

• Didàctica de l’Educació Corporal
en Educació Infantil

• Pràcticum III

4T CURS

• La Pràctica Matemàtica
en l’Aula d’Educació Infantil

• Educació Psicomotriu
en els Centres d’Educació Infantil

• Didàctica de l’Expressió Musical 
en Educació Infantil II

• Pràcticum IV
• Treball de Fi de Grau

• Projectes Globalitzadors des de les Ciències
Socials en Educació Infantil

• L’Experimentació en Educació Infantil
• Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil
• Biblioteca Escolar

• Tecnologies per a l’Aprenentatge
i el Coneixement (TAC)

• Estratègies de Mediació
• Educació per a la Ciutadania
• Educació, Sostenibilitat i Consum
• Religió, Cultura i Valors

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d’Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció
de les optatives cursades al cicle formatiu)

• Llengua Anglesa i la seva Didàctica
• Comunicació Audiovisual i Educació
• Expressió Oral en Contextos Plurilingües
• Recursos Musicals Aplicats
• Orientacions Metodològiques i Eines

per a la Coeducació
• Els Processos d’Aculturació en l’Educació
• Models de Gestió de l’Ensenyament de Qualitat
• Pedagogia Sistemàtica

EU DE CIÈNCIES SOCIALS - MANRESA

Per a obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a l’itinerari.
Menció en Infància i Salut

• Gestió de les Emocions
• Desenvolupament Psicomotriu
• Tècniques de Relaxació i Massatge Infantil
• Educació Vocal i Tècniques de Comunicació
• Alteracions del Desenvolupament del Llenguatge
• Expressió Corporal
• Estimulació Precoç
• Coneixement de Si Mateix (*)
• Educació Alimentària

Menció de Necessitats Educatives Específiques
• Necessitats Educatives Específiques en els Processos d’Aprenentatge
• Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu
• Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta

• Necessitats Educatives Específiques Sensorials
• Acollida Lingüística a l’Escola

3

2

Per obtenir una menció s’han de cursar les cinc assignatures vinculades a l’itinerari.



El grau d’Educació Primària de la UAB ofereix un itinerari per a mestres generalistes i quatre mencions diferents que responen als àmbits curriculars de
l’educació primària: Menció de Llengües Estrangeres-Anglès, d’Educació Física, d’Educació Musical i de Necessitats Educatives Específiques.
L’estudiant pot triar entre una gran varietat d’assignatures optatives i configurar el seu pla d’estudis seguint una d’aquestes mencions o bé pot optar per una
orientació més general i no fer cap menció concreta.
Al grau d’Educació Primària de la UAB hi ha assignatures de pràcticum a partir de segon curs i es potencien els intercanvis i les estades en altres universitats.
A més, la UAB ofereix una formació compartida entre els graus de la Facultat de Ciències de l’Educació per tal d’afavorir el treball interdisciplinari entre els
professionals de l’educació.

PresencialMODALITAT

AnualPERÍODE LECTIU

Català, castellà i anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant.TIPUS D’AVALUACIÓ

Es fan 42 crèdits obligatoris de pràctiques en l’horari complet en escoles de primària i en escoles d’adults.PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Bèlgica, França, Itàlia, Holanda, Portugal, Finlàndia i Alemanya.
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue): Saragossa, Illes Balears, Santiago de Compostel·la,
Alacant i Lleida.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

Dos torns de matí i de tarda.HORARI

CENTRE DOCENT Facultat de Ciències de l’Educació - Campus de Bellaterra

GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2013-2014

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 8,998DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 5,813

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21018

200  (curs 13-14)

ALTRES

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona responsable, amb capacitat de treballar en equip i amb facilitat
de relació social, observadora i capaç d’escoltar, argumentar, comunicar, negociar i consensuar, organitzada
i metòdica i, a la vegada, creativa i flexible i amb capacitat d’anàlisi i de resposta davant de situacions complexes.
És també imprescindible que tingui un bon domini de les llengües oficials i és molt recomanable que tingui amplis
coneixements en els àmbits científics de les matèries que ha d’ensenyar.
Així mateix, l’estudiant ha de tenir interès pel treball interpersonal en contextos cada vegada més multiprofessionals.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PLACES DE NOU INGRÉS

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

• Anàlisi Musical (0,2)
• Biologia (0,2)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,2)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,2)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,1)
• Física (0,2)

• Geografia (0,2)
• Grec (0,2)
• Història de l’Art (0,2)
• Literatura Catalana (0,2)
• Literatura Castellana (0,2)

• Llatí (0,2)
• Matemàtiques Aplicades 

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,2)

• Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

5,000
7,490

La tasca principal d’aquests titulats i titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys).
Els sectors principals d’ocupació són:

• Escoles d’educació primària.
• Centres d’educació per a adults.
• Món editorial especialitzat.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Aules en centres hospitalaris.
• Aules en centres penitenciaris.
• Departaments educatius de centres culturals.
• Instal·lacions educatives de caràcter no formal.

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

RÈGIM D’ESTUDI Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Per accedir al grau d’Educació Primària cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que, el curs 2014-2015, consisteix
a obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la
fase general de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

PROVA D’APTITUD

PERSONAL



DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE FI 

DELS CRÈDITS: BÀSICA DE GRAU

1R CURS 30 30  

2N CURS 18 42  

3R CURS 12 48

4T CURS 24 30 6

TOTAL 60 144 30 6

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Primària Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per a obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits
(5 assignatures) vinculats a cada itinerari:

ASSIGNATURES OPTATIVES

4T CURS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Educació i Contexts 
Educatius

• Societat, Ciència i Cultura
• Comunicació i Interacció 

Educativa I i II
• Teories i Pràctiques

Contemporànies en 
Educació

• Llenguatges i Contexts I i II
• Matemàtiques

per a Mestres

2N CURS

• Aprenentatge i Desenvolupament I
• Didàctica i Desenvolupament Curricular
• Context Social i Gestió Escolar
• Educació Física en l’Educació Primària
• Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum
• Llenguatges i Currículums
• Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement 

del Medi Natural, Social i Cultural
• Educació Musical i Visual
• Pràcticum I

3R CURS

• Aprenentatge i Desenvolupament II
• Diferències i Inclusió
• Llengües i Aprenentatge
• Gestió i Innovació a l’Aula de Matemàtiques
• Educació Musical, Visual i Aprenentatge
• Planificació, Investigació i Innovació
• Didàctica de les Ciències Experimentals
• Didàctica de les Ciències Socials
• Educació Física i la seva Didàctica I
• Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme
• Pràcticum II i III

4T CURS

• Pràcticum IV i V
• Treball de Fi de Grau

ITINERARIS

• Menció de Llengües Estrangeres: Anglès
• Menció d’Educació Física
• Menció d’Educació Musical

GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

Es pot optar per una formació generalista a partir de les assignatures següents (cal triar-ne cinc):

• Menció de Necessitats Educatives Específiques
• Mestre generalista

• Religió, Cultura i Valors
• Investigació i Innovació en Didàctica 

de les Ciències Socials
• Comunicació, Imatge i Simulació

a l’Aula de Ciències Socials
• Educació per a la Ciutadania
• Valors Educatius de la Ciència

dins i fora de l’Aula
• Laboratori i Virtualitat en Educació 

Primària

• Seqüenciació i Avaluació de 
l’Aprenentatge Cientificomatemàtic

• Patrimoni Lingüístic i Literari
• Projectes per a Ensenyar

i Aprendre Llengua
• Literatura Infantil
• Acollida Lingüística a l’Escola
• Matemàtiques per Comprendre el Món

• Matemàtiques en el Centre Escolar
• Joc i Activitats Matemàtiques en

l’Educació Primària
• Projectes Artístics
• Llenguatges Audiovisuals

i Expressió Artística
• Innovació Didàctica en les Arts Visuals

(*) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(fins a 12 crèdits en funció de les optatives cursades al CFGS).

Menció de Llengües Estrangeres:
Anglès

• Aprenentatge Integrat de Continguts 
i Llengua (AICLE) en l’Educació Primària

• Recursos per a l’Ensenyament-
Aprenentatge de la Llengua Anglesa 
en Educació Infantil i Primària

• L’Aprenentatge de Llengua Estrangera
(Anglès) en l’Educació Primària 
Mitjançant les TIC

• La Llengua Anglesa en el Món 
Contemporani: Pràctiques i Contextos

• Usos Professionals i Acadèmics de 
la Llengua Anglesa

Menció d’Educació Física
• Joc i Iniciació Esportiva (*)
• Activitat Física, Diversitat i Salut (*)
• Expressió i Comunicació Corporal
• Educació Física i la seva Didàctica II
• Aprenentatge i Desenvolupament Motor

Menció d’Educació Musical
• Llenguatge Musical
• Didàctica de la Música I i II
• Anàlisi, Audició i la seva Didàctica
• Veu, Direcció, Cançó i la seva Didàctica

Menció de Necessitats 
Educatives Específiques

• Necessitats Educatives Específiques
en els Processos d’Aprenentatge

• Necessitats Educatives Específiques
de Caràcter Cognitiu

• Necessitats Educatives Específiques
Afectives, Emocionals i de Conducta

• Necessitats Educatives Específiques
Sensorials

• Acollida Lingüística a l’Escola

5

4



El grau d’Educació Primària de la UAB ofereix un itinerari per a mestres generalistes i quatre mencions diferents que responen als àmbits curriculars de
l’educació primària: Menció de Llengües Estrangeres-Anglès, d’Educació Física, d’Educació Musical i de Necessitats Educatives Específiques.
L’estudiant pot triar entre una gran varietat d’assignatures optatives i configurar el seu pla d’estudis seguint una d’aquestes mencions o bé pot optar per una
orientació més general i no fer cap menció concreta.
Al grau d’Educació Primària de la UAB hi ha assignatures de pràcticum a partir de segon curs i es potencien els intercanvis i les estades en altres universitats.
A més, la UAB ofereix una formació compartida entre els graus de la Facultat de Ciències de l’Educació per tal d’afavorir el treball interdisciplinari entre els
professionals de l’educació.

PresencialMODALITAT

AnualPERÍODE LECTIU

Anglès, català i castellà.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant.TIPUS D’AVALUACIÓ

Es fan 42 crèdits obligatoris de pràctiques en l’horari complet en escoles de primària i en escoles d’adults.PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Bèlgica, França, Itàlia, Holanda, Portugal, Finlàndia i Alemanya.
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue): Saragossa, Illes Balears, Santiago de Compostel·la,
Alacant i Lleida.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

Dos torns de matí i de tarda.HORARI

CENTRE DOCENT Facultat de Ciències de l’Educació - Campus de Bellaterra

GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN ANGLÈS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2013-2014

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 8,970DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 6,563

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21102

75 (curs 13-14)

ALTRES

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona responsable, amb capacitat de treballar en equip i amb facilitat
de relació social, observadora i capaç d’escoltar, argumentar, comunicar, negociar i consensuar, organitzada
i metòdica i, a la vegada, creativa i flexible i amb capacitat d’anàlisi i de resposta davant de situacions complexes.
És també imprescindible que tingui un bon domini de les llengües oficials i és molt recomanable que tingui amplis
coneixements en els àmbits científics de les matèries que ha d’ensenyar. És altament recomanable tenir un nivell d'anglès
corresponent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües o equivalent.
Tot i així, no serà necessari superar cap prova específica per poder accedir al grau.
Així mateix, l’estudiant ha de tenir interès pel treball interpersonal en contextos cada vegada més multiprofessionals.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PLACES DE NOU INGRÉS

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

• Anàlisi Musical (0,2)
• Biologia (0,2)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,2)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,2)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,1)
• Física (0,2)

• Geografia (0,2)
• Grec (0,2)
• Història de l’Art (0,2)
• Literatura Catalana (0,2)
• Literatura Castellana (0,2)

• Llatí (0,2)
• Matemàtiques Aplicades 

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,2)

• Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

5,000
7,570

La tasca principal d’aquests titulats i titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys).
Els sectors principals d’ocupació són:

• Escoles d’educació primària.
• Centres d’educació per a adults.
• Món editorial especialitzat.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Aules en centres hospitalaris.
• Aules en centres penitenciaris.
• Departaments educatius de centres culturals.
• Instal·lacions educatives de caràcter no formal.

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

RÈGIM D’ESTUDI Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Per accedir al grau d’Educació Primària cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que, el curs 2014-2015, consisteix
a obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la
fase general de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

PROVA D’APTITUD

PERSONAL



DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE FI 

DELS CRÈDITS: BÀSICA DE GRAU

1R CURS 30 30  

2N CURS 18 42  

3R CURS 12 48

4T CURS 24 30 6

TOTAL 60 144 30 6

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Primària Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per a obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits
(5 assignatures) vinculats a cada itinerari:

ASSIGNATURES OPTATIVES

4T CURS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Education and Educational Contexts
• Societat, Ciència i Cultura (docència en català)
• Comunicació i Interacció Educativa I (docència en català)
• Comunicació i Interacció Educativa II (docència en català)
• Contemporary Theories and Practices in Education
• Llenguatges i Contexts I (docència en català)
• Languages and Contexts II
• Mathematics for Teachers

2N CURS

• Learning and Development I
• Teaching Methods and Curriculum 

Development
• Social Context and School Management
• Physical Education in Primary Education
• Learning Mathematics and the Curriculum
• Languages and Curricula
• Teaching and Learning about the Natural,

Social and Cultural Environment
• Musical and Visual Education
• Practicum I

4T CURS

• Practicum IV and V
• Bachelor’s Degree Final Project

ITINERARIS

• Menció de Llengües Estrangeres: Anglès
• Menció d’Educació Física

GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN ANGLÈS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

Es pot optar per una formació generalista a partir de les assignatures següents (cal triar-ne cinc):

• Menció d’Educació Musical
• Menció de Necessitats Educatives Específiques

• Religió, Cultura i Valors
• Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials
• Comunicació, Imatge i Simulació a l’Aula de Ciències 

Socials
• Educació per a la Ciutadania
• Valors Educatius de la Ciència dins i fora de l’Aula
• Laboratori i Virtualitat en Educació Primària

• Seqüenciació i Avaluació de 
l’Aprenentatge Cientificomatemàtic

• Patrimoni Lingüístic i Literari
• Projectes per a Ensenyar

i Aprendre Llengua
• Literatura Infantil
• Acollida Lingüística a l’Escola
• Matemàtiques per Comprendre el Món

• Matemàtiques en el Centre Escolar
• Joc i Activitats Matemàtiques en

l’Educació Primària
• Projectes Artístics
• Llenguatges Audiovisuals

i Expressió Artística
• Innovació Didàctica en les Arts Visuals

(*) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(fins a 12 crèdits en funció de les optatives cursades al CFGS).

Menció de Llengües Estrangeres: 
Anglès

• Content an Language Integrated Learning (CLIL) in Primary
Education

• Resources for Teaching and Learning English in Early 
Childhood and Primary Education

• Learning a Foreign Language (English) in Primary Education
Using ICT

• The English Language in the Contemporary World: Practices
and Contexts

• Professional and Academic Uses of the English Language

Menció d’Educació Física
• Joc i Iniciació Esportiva (*)
• Activitat Física, Diversitat i Salut (*)
• Expressió i Comunicació Corporal
• Educació Física i la seva Didàctica II
• Aprenentatge i Desenvolupament Motor

Menció d’Educació Musical
• Llenguatge Musical
• Didàctica de la Música I i II
• Anàlisi, Audició i la seva Didàctica
• Veu, Direcció, Cançó i la seva Didàctica

Menció de Necessitats 
Educatives Específiques

• Necessitats Educatives Específiques
en els Processos d’Aprenentatge

• Necessitats Educatives Específiques
de Caràcter Cognitiu

• Necessitats Educatives Específiques
Afectives, Emocionals i de Conducta

• Necessitats Educatives Específiques
Sensorials

• Acollida Lingüística a l’Escola

3R CURS

• Learning and Development II
• Differences and Inclusion
• Languages and Learning
• Management and Innovation in the 

Mathematics Classroom
• Musical and Visual Education and Learning
• Planning, Research and Innovation
• Teaching Experimental Sciences
• Teaching Social Sciences
• Physical Education and its Teaching I
• Centre’s Linguistic Project and Multilingualism
• Practicum II and III

7

6



El grau d’Educació Social de la UAB té tres mencions, que responen als tres àmbits en els quals s’ha desenvolupat la professió els darrers anys: l’Educació de
Nens i Joves (en contextos normalitzats i en situacions de risc), l’Educació d’Adults i l’Educació Sociocomunitària.
L’alumnat pot triar entre una ampla gamma d’assignatures optatives per fer-se un itinerari formatiu propi que inclogui una de les tres mencions o bé una combinació
dels diferents àmbits, en funció de si vol optar per una orientació més general o més especialitzada.
El pràcticum és el nucli al voltant del qual s’estructuren les assignatures. Hi ha un pràcticum a tercer curs de 12 crèdits i un altre de 18 crèdits a quart curs vinculat
a la menció escollida.

GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2013-2014

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 8,818DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21019

80 (curs 13-14)

ALTRES

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona interessada pels problemes socials en general
i pels socioeducatius en particular, amb les característiques següents:

• Responsable.
• Observadora, intuïtiva, creativa i flexible.
• Organitzada, metòdica i crítica.
• Capaç de comunicar, de percebre i d’entendre.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PLACES DE NOU INGRÉS

CENTRE DOCENT Facultat de Ciències de l’Educació - Campus de Bellaterra

PresencialMODALITAT

AnualPERÍODE LECTIU

Català i castellà.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant.TIPUS D’AVALUACIÓ

Es fan 30 crèdits obligatoris de pràctiques (12 a tercer curs i 18 a quart). El pràcticum de la titulació és fonamental i central
en el pla d’estudis, ja que l’estudiant hi desenvolupa les habilitats professionals i entra en contacte amb centres que seran
el seu futur camp de treball (serveis socials de municipis i de l’administració autonòmica, centres cívics, associacions
i entitats del tercer sector, serveis i programes d’atenció a col·lectius específics, etc.).

PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): França, Itàlia, Portugal i Holanda.
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue): Madrid, Santiago de Compostel·la, País Basc, Granada 
i Sevilla.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 euros.PREU VIGENT PER CRÈDIT

Un torn de matí.HORARI

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

• Capaç d’analitzar i de sintetitzar.
• Capaç de treballar en equip i de manera autònoma.
• Capaç de resoldre problemes i d’adaptar-se a noves situacions.
• Capaç d’organitzar i de planificar.

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)
• Dibuix Artístic  (0,1)

• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)
• Geografia (0,2)

• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)
• Llatí (0,1)

• Matemàtiques Aplicades 
a les CC. Socials (0,2)

• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

• Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

5,000
7,320

Aquests professionals desenvolupen la seva activitat professional en contextos institucionals diversos; poden treballar
en xarxes socials, comunitàries i de l’administració. Estan preparats per a desenvolupar accions, programes i plans
socioeducatius que vinculin tots els agents i recursos d’un territori amb el seu propi context d’acció, que comprèn institucions
penitenciàries i de justícia juvenil, d’educació formal i no formal, contextos comunitaris i de serveis socials i altres àmbits
emergents com ara hospitals, salut, tercera edat, etc.

SORTIDES PROFESSIONALS

7,000

RÈGIM D’ESTUDI Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.



Per a obtenir una menció s’han de cursar 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari:
Menció d’Educació de Nens i Joves

• Tecnologies per a l’Aprenentatge
i el Coneixement (TAC)

• Educació en Contextos de Diversitat (2)
• Estratègies de Mediació
• Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves
• Institucions de Justícia i Reeducació

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des del CFGS d’Animació Sociocultural.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des del CFGS d’Integració Social.

GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE FI 

DELS CRÈDITS: BÀSICA DE GRAU

1R CURS 36 24  

2N CURS 24 36  

3R CURS 42 18

4T CURS 18 36 6

TOTAL 60 120 54 6

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Social Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

• Infància i Adolescència en Risc
• Alfabetització Funcional i Aprenentatge de Segones Llengües
• Inserció Social de les Persones amb Discapacitat (2)

ASSIGNATURES OPTATIVES

3R CURS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Educació i Contextos Educatius (*)
• Comunicació i Interacció Educativa I i II (*)
• Aspectes Biopsicològics de la Persona
• Societat, Ciència i Cultura (*)
• Teories i Història de l’Educació
• El Procés d’Ensenyament i Aprenentatge

2N CURS

• Antropologia i Filosofia
de l’Educació (1) (2)

• Bases Sociopolítiques de l’Educació
• L’Organització i els Grups (1)
• Disseny, Seguiment i Avaluació

de Plans i Programes (1) (2)
• Investigar en Educació

3R CURS

• Bases Sociopedagògiques de l’Educació
Social (2)

• Gestió d’Institucions Socioeducatives
• Educació amb les Persones Adultes
• Educació d’Infants i Joves
• Fonaments de l’Educació

Sociocomunitària (1)
• Pràcticum I (1) (2)

4T CURS

• Treball de Fi de Grau
• Pràcticum II

• Educació per a la Salut
• Desenvolupament Cultural Comunitari
• Treball Social i Discriminació

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).

ITINERARIS

• Menció d’Educació de Nens i Joves • Menció d’Educació d’Adults • Menció d’Educació Sociocomunitària

Menció d’Educació d’Adults
• Estratègies Didàctiques per a la Formació

de les Persones Adultes
• Estratègies de Mediació
• Orientació i Inserció Sociolaboral (1) (2)
• Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants
• Institucions de Justícia i Reeducació

Menció d’Educació Sociocomunitària
• Educació i Cooperació per al Desenvolupament
• Estratègies de Mediació
• Democràcia i Participació Social
• Educació, Sostenibilitat i Consum
• Educació per a la Ciutadania

(*) Aquestes assignatures són comunes a tots els graus de la Facultat.

4T CURS

• Educació Social Comparada
• Anàlisi d’Investigacions Aplicades a l’Educació Social
• Debats Oberts d’Educació

9

8



El grau de Pedagogia de la UAB ofereix la formació teòrica, professionalitzadora i pràctica necessària per a l’anàlisi, la intervenció i l’avaluació de sistemes i
processos educatius en l’organització i l’administració del sistema educatiu, en les pràctiques de les institucions formatives i en les diverses agències d’educació
formal i no formal. El pedagog o pedagoga, com a professional, té la seva raó de ser en diferents contextos d’aplicació: en el marc de l’educació formal, sociocultural
i empresarial.

GRAU DE PEDAGOGIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

CENTRE DOCENT Facultat de Ciències de l’Educació - Campus de Bellaterra

PresencialMODALITAT

AnualPERÍODE LECTIU

Català i castellà.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant.TIPUS D’AVALUACIÓ

Es fan 30 crèdits obligatoris de pràctiques (12 a tercer curs i 18 a quart).
Es duen a terme en institucions educatives de diferents àmbits (administració educativa, centres de recursos, escoles
de formació, serveis d’orientació, editorials) i en institucions que desenvolupen plans de formació per als seus membres
o usuaris (empreses, centres de formació ocupacional, organitzacions socials).

PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Finlàndia, Bèlgica, Itàlia i Portugal.
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue): País Basc, Madrid, La Laguna, Salamanca, Granada
i València.

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

Un torn de matí.HORARI

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2013-2014

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 7,580DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21052

75 (curs 13-14)

ALTRES

El perfil de l’estudiant de Pedagogia és el d’una persona que se sent atreta de manera personal, intel·lectual o social per
l’educació i l’aprenentatge formal, no formal o informal en sentit ampli, per les transformacions educatives actuals i les
desigualtats en educació, per la formació de professionals, pel funcionament de les institucions educatives, per la
planificació, la gestió i l’assessorament de processos, plans i projectes educatius, per la creació de recursos pedagògics
i per la innovació i la recerca educatives.
L’estudiant de Pedagogia és una persona responsable, observadora, intuïtiva, organitzada, analítica, metòdica i capaç de
comunicar-se.
Es recomana tenir coneixements d’estadística i d’una llengua estrangera.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PLACES DE NOU INGRÉS

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)
• Dibuix Artístic (0,1)

• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia

de l’Empresa (0,1)
• Física (0,1)
• Geografia (0,2)

• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)
• Llatí (0,1)

• Matemàtiques Aplicades 
a les CC. Socials (0,2)

• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

• Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

5,000
5,000

7,000

RÈGIM D’ESTUDI Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Els titulats en Pedagogia treballen en tots els contextos en què hi ha persones en formació, en activitats culturals, lúdiques,
de desenvolupament, per compte propi o per compte aliè. Els pedagogs fan tasques com ara les següents:

• Coordinar i dirigir equips, programes i serveis educatius.
• Dissenyar, desenvolupar i avaluar plans de formació.
• Impartir cursos i accions formatives.
• Orientar, assessorar i acompanyar persones o grups.

El grau de Pedagogia de la UAB té un ventall enorme de sortides professionals i una inserció laboral en contextos molt
diversos. En l’àmbit de l’educació, es pot treballar en la formació i l’assessoria pedagògiques, en l’orientació personal,
professional, acadèmica i/o familiar, en la coordinació d’escoles d’adults i aules hospitalàries, en l’assessoria de gabinets
de diagnòstic especialitzats, en la formació de docents i en el  disseny de materials educatius.

• Dissenyar i produir materials i recursos educatius.
• Dinamitzar grups i comunitats.
• Dur a terme estudis i recerques.

SORTIDES PROFESSIONALS



GRAU DE PEDAGOGIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE FI 

DELS CRÈDITS: BÀSICA DE GRAU

1R CURS 36 24  

2N CURS 24 36  

3R CURS 60

4T CURS 18 30 12

TOTAL 60 138 30 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Pedagogia Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

• Menció de Gestió de la Formació i d’Institucions Socioeducatives

ITINERARIS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Societat, Ciència i Cultura (*)
• Educació i Contextos Educatius (*)
• Comunicació i Interacció Educativa I i II (*)
• Aspectes Biopsicològics

de la Persona
• Teories i Història de l’Educació
• El Procés d’Ensenyament - 

Aprenentatge

2N CURS

• Investigar en Educació
• L’Organització i els Grups (1)
• Disseny, Seguiment

i Avaluació de Plans
i Programes (1) (2)

• Antropologia i Filosofia
de l’Educació (1) (2)

• Bases Sociopolítiques
de l’Educació

3R CURS

• Models i Estratègies de Formació
en les Organitzacions

• Innovació Educativa
• Desenvolupament Organitzacional

d’Institucions Educatives
• Direcció i Lideratge d’Institucions

Educatives
• Orientació Professional
• Orientació Escolar
• Educació Comparada
• Economia i Planificació de l’Educació
• Pràcticum I (1) (2)

4T CURS

• Treball de Fi de Grau
• Pràcticum II

• Menció d’Orientació Educativa

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Per a obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari:

ASSIGNATURES OPTATIVES

4T CURS

Menció de Gestió de la Formació
i d’Institucions Socioeducatives

• Avaluació de Centres i Professors
• Models Internacionals de Qualitat
• Gestió i Desenvolupament dels Recursos

Humans en les Organitzacions
• Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
• Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes
• Formació per al Treball
• Supervisió i Inspecció Educativa
• Educació en Entorns Virtuals (E-learning)

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS d’Animació Sociocultural.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS d’Integració Social.

(*) Aquestes assignatures són comunes a tots els graus de la Facultat.

Menció d’Orientació Educativa
• Estratègies de Mediació
• Educació per a la Ciutadania (2)
• Educació, Sostenibilitat i Consum
• Educació i Cooperació per al

Desenvolupament
• Educació en Contexts de Diversitat
• Deontologia i Desenvolupament

Professional del Pedagog
• Assessorament Pedagògic

En l’àmbit social, les persones titulades poden treballar com a directors, tècnics i assessors pedagògics de centres, associacions, entitats o fundacions socioeducatives
i culturals, com a directors i gestors de projectes i iniciatives de lleure o de desenvolupament humà sostenible, i com a mediadors socioeducatius i culturals. També
poden treballar en l’àrea d’educació, de serveis socials, personals, culturals, d’ocupació, de promoció econòmica, de justícia, internacionals (tant en administracions
públiques com en entitats privades) en l’establiment de polítiques d’educació, diversitat, equitat, etc.
Pel que fa a l’àmbit de l’empresa, poden treballar com a gestors, tècnics i formadors als departaments de recursos humans i gestió del coneixement, com a
orientadors professionals i laborals, com a productors i assessors pedagògics en editorials, com a gestors de projectes culturals i patrimonials en centres cívics,
museus, etc., com a dissenyadors de programes educatius amb mitjans tecnològics i de plataformes d’aprenentatge electrònic (e-learning), com a assessors
pedagògics en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals i en institucions de recerca i de difusió del coneixement, i com a tècnics en processos d’innovació
educativa i formativa.

11

10



Facultat de Ciències de l’Educació
Edifici G - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 26 83/ 93 581 26 85
Fax: 93 581 20 07
Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/ciencies-educacio/

• EDUCACIÓ INFANTIL

• EDUCACIÓ PRIMÀRIA

• EDUCACIÓ SOCIAL

• PEDAGOGIA

EU de Ciències Socials
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
Tel.: 93 877 41 79
Adreça electrònica: secretariaacademica@fub.edu
Web: http://www.fub.edu/

• EDUCACIÓ INFANTIL

Informació sobre beques
www.uab.cat/beques-ajuts

NOTA:
La informació sobre els estudis és provisional,
cal consultar al Punt d’Informació de la UAB
i a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés
a la Universitat.

DIRECTORI D’ADRECES I TELÈFONS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL



DIRECTORI D’ADRECES I TELÈFONS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT EDUCACIONAL
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dlb-6342-2011

Informació general de la Universitat

Punt d’Informació. Plaça Cívica

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 11 11 - Fax 93 581 25 95

Adreça electrònica: informacio@uab.cat

facebook.com/uabbarcelona

twitter.com/UAB_info

Web: www.uab.cat


