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1. Presentació del degà

El curs 1997-1998 serà el primer en què tota la Facultat de Ciències de l’Educació estarà
instal·lada en els edificis que li han estat destinats.

La inauguració, el mes de maig de 1997, del nou edifici, G6, ha estat el que ha permès que
en cinc anys es pogués realitzar el desig sentit unànimement des de la fundació de la Facultat
l’any 1992. 

Aquest edifici ha fet possible que els departaments de Pedagogia Aplicada, i de Pedagogia
Sistemàtica i Social, amb seu a la Facultat de Lletres, poguessin instal·lar-se a la nostra
Facultat. 

A part dels despatxos que han permès el trasllat dels professors dels esmentats Departaments,
l’edifici consta de sala de graus, d’aules de música i d’instal·lacions pel Servei d’Aplicacions
Educatives (SAE:  informàtica i audiovisuals) encara no acabades totalment.

El mateix curs, el gener de 1997, es va inaugurar la Biblioteca d’Humanitats, formada pels
fons de les biblioteques de les Facultats de Lletres, de Psicologia, de Traducció i Interpretació
i de la nostra Facultat, i destinada a l’ús de professors, alumnes i personal d’administració
i serveis de les quatre facultats. Com a conseqüència, l’edifici destinat, fins ara, a Biblioteca
de Formació del Professorat s’ha pogut dedicar a altres destinacions.

Aquest increment de l’espai de la facultat ha portat a una reestructuració considerable que
ha de permetre atendre millor les necessitats globals del col·lectiu de Ciències de l’Educació,
especialment quan la remodelació estigui del tot acabada.

Tot i que encara no s’ha arribat al final, cal reconèixer l’impuls important que s’ha fet en
aquest sentit. I cal fer constar l’agraïment de tota la Facultat a les institucions, equips i
persones que l’han fet possible i el portaran a bon terme.

Paral·lelament, la Facultat s’ha anat consolidant i ha concretat el seu projecte a través de les
línies d’actuació enunciades en la Guia de l’Estudiant del curs 1996-1997.

Amb la participació i implicació de tot el col·lectiu de la Facultat esperem que aquesta tiri
endavant i pugui superar els entrebancs i conflictes actuals i els que es vagin presentant.

Facultat de Ciències de l’Educació 5
Amb els millors desitjos vull donar a tots la benvinguda al curs 1997-1998, i molt
especialment als estudiants que s’incorporen a la Facultat.

Pere Darder i Vidal
Degà
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2. Estructura i organització del centre

El govern de la Facultat
Segons els Estatuts de la Facultat de Ciències de l’Educació, aprovats en la Junta de Govern
de la Universitat Autònoma de Barcelona en la sessió del 4 de juny de 1993, el govern de
la Facultat correspon als òrgans següents:

El Claustre de Facultat
La Junta de Facultat
El degà o la degana i l’Equip de Deganat
Els coordinadors o coordinadores de Titulació
L’administrador o l’administradora de centre

El Claustre de Facultat
El Claustre de Facultat es l’òrgan de màxima representació de la Facultat. Es reunirà
preceptivament una vegada cada curs acadèmic. Les seves funcions són aprovar les línies
generals d’actuació en tots els àmbits i controlar la gestió dels càrrecs i dels òrgans de la
Facultat.

El Claustre està integrat:
– Pel degà, que el presideix
– El secretari o secretària de Facultat i la resta de membres de l’Equip de Deganat
– Tot el professorat amb dedicació a temps complet a la UAB i que imparteixi docència al

centre, i un 50% del professorat amb dedicació a temps parcial
– Una representació dels estudiants que tingui en compte els cicles, les titulacions i les

franges horàries fins a un màxim del 50% de la representació del professorat
– Una representació del personal d’administració i serveis fins a un màxim del 10% del

total del Claustre
– L’administrador o administradora de centre

Facultat de Ciències de l’Educació 7
La Junta de Facultat
La Junta de Facultat, delegada del Claustre, és l’òrgan de govern ordinari de la Facultat.
Està formada per:
– El degà o la degana, que la presideix, i els membres del seu equip de govern.
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– Els coordinadores i les coordinadores de titulació.
– Dos professors o professores per cadascun dels departaments que exerceixen

majoritàriament la seva docència a la Facultat.
– Dos professors o professores per les àrees de Psicologia i Sociologia, dos professors o

professores per les àrees de Filologia i Comunicació Audiovisual i un professor o una
professora per les àrees de Ciències Naturals i Socials, tots ells elegits pels respectius
col·lectius.

– Una representació  d’estudiants que tingui en compte als cicles, les titulacions i les franges
horàries, fins a un màxim del 50% de la representació del professorat.

– Una representació del personal d’administració i serveis igual al 10% del total de la Junta.
– L’administrador o l’administradora de centre.

La Junta de Facultat es reuneix, com a mínim, tres vegades l’any i funciona mitjançant unes
comissions, entre les quals hi ha la d’Ordenació Acadèmica, la de Recerca i Innovació i la
d’Economia i Serveis.

A més d’aquestes comissions, a la Facultat, també hi funcionen les següents:
– del Pràcticum
– de Relacions Internacionals
– de Representants dels departaments per a l’adquisició de Fons Bibliogràfics
– de Seguiment del Programa Residu Mínim
– d’Usuaris del bar-restaurant
– d’Usuaris del Servei d’Aplicacions Educatives

El degà o la degana i l’Equip de Deganat
El degà o la degana, elegit pel Claustre de Facultat, és nomenat o nomenada pel rector o per
la rectora. El seu període de mandat serà el que estableixin els Estatuts de la UAB.

És el representant de la Facultat i, en l’exercici de les seves funcions, actua en el seu nom.
Presideix el Claustre i la Junta de Facultat i n’executa els acords. A més, té la facultat de
nomenar i cessar els vicedegans i els coordinadors i coordinadores de les titulacions.

El degà o la degana i els vicedegans formen l’Equip de Govern de la Facultat. El degà o la
degana poden delegar funcions en els vicedegans.

8 La guia de l'estudiant 1997-1998
Els coordinadors o coordinadores de titulació
Els Coordinadors o Coordinadores de Titulació es proposen al rector o la rectora pel degà
o la degana de la Facultat prèvia consulta al professorat de la Secció corresponent i als
directors o directores dels departaments majoritàriament implicats en la docència de la
titulació de què es tracti.
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Vetllaran per la millora de la qualitat de la docència des d’un punt de vista de les necessitats
de les titulacions i col·laboraran de comú acord amb els directors o directores de departaments,
que són els responsables de la qualitat docent de les matèries pròpies de les seves àrees de
coneixement.

La Facultat estructura i organitza la docència encaminada a l’obtenció dels títols següents:

– Diplomatures de mestre en les especialitats de:
– Educació Infantil
– Educació Primària
– Llengües Estrangeres
– Educació Musical
– Educació Social

– Diplomatura d’Educació Social
– Llicenciatura de Pedagogia
– Llicenciatura de Psicopedagogia
– Formació Inicial del Professorat de Secundària
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L’administrador o l’administradora de centre
La Facultat comptarà amb un administrador o administradora de centre, que actuarà per
delegació de la gerència de la UAB.
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3. Procediment, normativa i recomanacions
de matrícula

Procediment de matriculació
1. Recolliu l’imprès de matrícula a Consergeria, dins dels terminis fixats.

A l’imprès de matrícula hi haurà enganxada una etiqueta que us indicarà el número d’ordre,
així com el dia i l’hora que heu de formalitzar la matrícula a Secretaria.

2. Empleneu l’apartat de dades personals i assenyaleu les assignatures i grups en el full de
matrícula.
La informació necessària per emplenar aquestes dades, la trobareu en aquesta Guia.

3. TUTORIES
Les tutories no són obligatòries per a la formalització de la matrícula (Vegeu el calendari
de tutories).

Durant els dies de matrícula, hi haurà uns tutors de guàrdia per resoldre els problemes
que sorgeixin en el moment de formalitzar la matrícula.

4. Formalització de la matrícula a la Secretaria de la Facultat el dia i l’hora indicada al sobre
de matrícula.

Nota

Ha d’estar emplenat l’imprès d’estadística que trobareu dins del sobre.

Facultat de Ciències de l’Educació 11
Nota molt important

PER A QUALSEVOL DUBTE, PODEU DIRIGIR-VOS A LA SECRETARIA DE LA
FACULTAT DINS DE L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC.
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Documents necessaris per formalitzar la matrícula

Alumnes de nou ingrés

1. Imprès de matrícula (es recull a la Consergeria del centre)

2. Original i fotocòpia del DNI o passaport (alumnes estrangers)

3. Tres fotografies actuals

4. Documentació d’accés a la Universitat:

PAAU
– Original de la targeta de selectivitat

COU
– Certificat de les notes de COU
– Resguard i fotocòpia del títol de BUP

FP 2n. GRAU
– Certificat de nota mitjana del tres cursos d’FP
– Resguard i fotocòpia del títol d’FP

PROVA DE MÉS GRANS DE 25 ANYS
– Original i fotocòpia de la papereta de les proves.

5. Fitxa del Pràcticum emplenada amb una fotografia enganxada.

6. Original i fotocòpia del document que doni dret a matrícula bonificada o gratuïta, si escau.

12 La guia de l'estudiant 1997-1998
Nota

Els qui accedeixen per la via 7 o 8, hauran de portar:

– Certificació acadèmica personal o fotocòpia compulsada de l’expedient.
– Resguard d’haver abonat les taxes de trasllat d’expedient al centre d’origen.
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Matrícules posteriors

1. Imprès de matrícula (que es recull a la Consergeria del Centre)

2. Una fotografia actual

3. Original i fotocòpia del document que doni dret a matrícula bonificada o gratuïta, si escau

Nota molt important

Per tal de formalitzar la matrícula com a becari o becària és imprescindible lliurar la beca
abans de la matrícula.

Us recomanem que feu el lliurament de la sol·licitud uns dies abans del dia de la matrícula.
La persona del servei de beques us podrà atendre des del primer dia de la matriculació.

Avís molt important

Els alumnes que aprovin totes les assignatures de les que estan matriculats a la convocatòria
de juny hauran de matricular-se obligatòriament durant el primer període de matrícula.

Normativa general de matrícula

• Per als alumnes de nou ingrés al primer curs, és obligatori matricular-se com a mínim de
60 crèdits del total de les assignatures ofertes a primer curs.

• Per a matrícules que no siguin de primer curs (nou ingrés), és OBLIGATÒRIA la matri-

Facultat de Ciències de l’Educació 13
culació de les assignatures no superades abans de les assignatures noves. 

• En tot cas, la matriculació d’un curs acadèmic no pot excedir de 90 crèdits en els plans
d’estudis de diplomatures, i de 100 crèdits en els plans d’estudis de les llicenciatures.

• Únicament es permet el canvi d’assignatura d’un curs per un altre si les assignatures són
de lliure elecció i sempre que no s’hagin esgotat cinc convocatòries.
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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 crèdits de lliure
elecció.

• 23166 Biologia de l’Educació 8 crèdits
• 23170 Filosofia de l’Educació 8 crèdits
• 23171 Dinàmica de Grups 8 crèdits
• 23151 Tecnologia Educativa 8 crèdits
• 23165 Estadística Aplicada a l’Educació 8 crèdits

Lliure elecció

És recomanable als alumnes de primer cicle no cursar assignatures de segon cicle com
a lliure elecció.

Com a crèdits de lliure elecció, es pot cursar qualsevol assignatura de qualsevol pla d’es-
tudis de la UAB, per tal de facilitar la matrícula d’aquests crèdits, la Facultat de Ciències
de l’Educació ofereix, entre altres, les assignatures següents en horaris combinats:

1r. Quadrimestre
Codi Assignatura Grup Crèdits Horaris
Matí
21908 Biologia 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
21906 Cos Humà i Salut 48 4 dilluns 13.30-14.30 dimecres 14.00-15.30
21898 Llengua Oral 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
21913 Fonètica de la Llengua

14 La guia de l'estudiant 1997-1998
Francesa 80 6 dilluns 11.30-13.30 dimecres 13.00-15.00
22026 Religió I 49 4 dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.00

Tarda
21908 Biologia 88 4 dimarts 20.00-21.00 dijous 19.30-21.00
22026 Religió I 89 4 dilluns 15.00-16.00 dimecres 15.00-16.30
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2n quadrimestre

Codi Assignatura Grup Crèdits Horaris
Matí
21978 Comunicació Oral

i Escrita 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
21909 Geologia 48 4 dilluns 13.30-15.00 dimecres 14.00-15.00
22027 Religió II 49 4 dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.00
21916 Morfosintaxi

de la Ll. Francesa 81 4 dilluns 12.30-15.00 dimecres 13.00-14.00

Tarda
22858 Literatura Castellana:

Anàlisi i Selecció
de Textos I 88 4 dilluns 15.00-16.00 dimecres 15.00-16.30

22859 Literatura Castellana:
Anàlisi i Selecció
de Textos II 88 4 dimarts 15.00-16.30 dijous 15.00-16.00

22856 Liter. Catalana I 88 4 dilluns 15.00-16.00 dimecres 15.00-16.30
22857 Liter. Catalana II 88 4 dilluns 19.30-21.00 dimecres 20.00-21.00
22027 Religió II 89 4 dimarts 15.00-16.30 dijous 15.00-16.00

Anual

Facultat de Ciències de l’Educació 15
21929 Didàctica de la Llengua
Francesa I 81 10 1r qm dimarts 12.00-13.30 dijous 12.00-13.30

2n qm dimarts 13.30-15.30 dijous 13.00-15.00

• Si us matriculeu d’assignatures de lliure elecció i per evitar endarrerir el procés, en el cas
de grups tancats, és recomanable que porteu algunes assignatures de reserva.
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4. Plans d’estudis
4.1. Pla d’estudis antic: Llicenciat en Filosofia i Lletres

(Ciències de l’Educació)

Primer cicle

Per obtenir el primer cicle s’han de cursar:

Assignatures obligatòries 

Codi Assignatura
11550 Introducció a les Ciències de l’Educació
11552 Estadística Aplicada a l’Educació 
11553 Història de l’Educació 
11554 Didàctica
11555 Teories de l’Educació 
11557 Biologia de l’Educació
12097 Psicologia General 
12105 Psicologia Evolutiva 
11556 Psicologia de l’Educació

Assignatures optatives 

Sis assignatures optatives a escollir entre les ofertes per a alumnes de la Facultat de Ciències
de l’Educació, per altres seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Extinció del primer cicle

El curs acadèmic 1996-1997 ha estat l’últim en què els alumnes s’han pogut matricular

Facultat de Ciències de l’Educació 17
d’assignatures del primer cicle.

En aplicació del que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, modificat pel
Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, els estudiants que en el curs 1996-1997 no hagin
completat el primer cicle, s’hauran d’adaptar al pla d’estudis nou de Pedagogia.
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Segon cicle

S’han de cursar obligatòriament les matèries següents:

Assignatures obligatòries 
11560 - Investigació Educativa 11563 - Educació Comparada
11561 - Pedagogia Diferencial 11564 - Sociologia de l’Educació
(recomanades a quart curs) (recomanades a cinquè curs)

Assignatures optatives 
Tres assignatures optatives a triar de forma obligatòria entre les ofertes per a segon cicle de
la Secció de Ciències de l’Educació.

Tres assignatures optatives a escollir entre les ofertes per la Secció de Ciències de l’Educació,
o de qualsevol de les seccions de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Si es compleixen aquests requisits, es té dret al títol de Llicenciat en Filosofia i Lletres,
Divisió de Filosofia i Ciències de l’Educació: Secció de Ciències de l’Educació. A més a
més, els Departaments de Pedagogia Sistemàtica i Social i Pedagogia Aplicada donen la
possibilitat d’obtenir un certificat específic de les especialitats següents:

Pedagogia Social
Organització Escolar
Pedagogia Terapèutica
Orientació Educativa

Per aconseguir els certificats, s’han de cursar les assignatures següents:

PEDAGOGIA SOCIAL
Quart curs
11561 Pedagogia Diferencial
11560 Investigació Educativa Optatives (quart i cinquè curs):
11646 Pedagogia Social 11573 Política de l’Educació
11568 Educ. Perm. i d’Adults 11567 Dinàmica de Grups
– Una d’optativa 11599 Pedagogia Laboral 

18 La guia de l'estudiant 1997-1998
11670 Tècniques de Direcció
Cinquè curs 11571 Història de l’Educació a Catalunya
11563 Educació Comparada
11564 Sociologia de l’Educació
11661 Sist. d’Educació no Formal
– Dues d’optatives
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ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Quart curs
11561 Pedagogia Diferencial
11560 Investigació Educativa
11565 Organització Escolar I Optatives (cinquè curs)
11659 Didàctica Diferencial 11568 Tècniques d’Innovació Didàctica
11567 Dinàmica de Grups 11573 Política de l’Educació

11657 Model i Sistemes Didàctics
Cinquè curs 11670 Tècniques de Direcció
11563 Educació Comparada
11564 Sociologia de l’Educació
11663 Organització Escolar II
11660 Didàctiques Especials
– Una d’optativa

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Quart curs
11561 Pedagogia Diferencial
11560 Investigació Educativa
11580 Condic. Biol. del Nen Deficient
11613 Pedagogia Terapèutica I
12111 Psicopatologia de la Infància i de l’Adolescència

Cinquè curs
11563 Educació Comparada
11564 Sociologia de l’Educació
11611 Dificultats d’Aprenentatge
11575 Orientació Educativa I
11649 Pedagogia Terapèutica II

ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Quart curs
11561 Pedagogia Diferencial
11560 Investigació Educativa

Facultat de Ciències de l’Educació 19
11575 Orientació Educativa I
11671 Orientació Ocupacional Optatives
– Una d’optativa 11657 Models i Sistemes Didàctics

11663 Organització Escolar II
11658 Tècniques d’Innovació Didàctica
11573 Política de l’Educació
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Cinquè curs
11563 Educació Comparada
11564 Sociologia de l’Educació
11656 Orientació Vocacional

(O. Educativa II)
11611 Dificultats d’Aprenentatge
– Una d’optativa

Quadre d’extinció del segon cicle

Codi Assignatura Últim curs de docència Cursos amb tutories

11560 Investigació Educativa 1995-96 1996-97 i 1997-98
11561 Pedagogia Diferencial 1995-96 1996-97 i 1997-98
11563 Educació Comprada 1996-97 1997-98 i 1998-99
11564 Sociologia de l’Educació 1996-97 1997-98 i 1998-99
11580 Condicionaments Biòlogics

del Nen Deficient 1995-96 1996-97 i 1997-98
11659 Didàctica Diferencial 1995-96 1996-97 i 1997-98
11567 Dinàmica de Grups 1995-96 1996-97 i 1997-98
11568 Educació Permanent i d’Adults 1995-96 1996-97 i 1997-98
11571 Història de l’Educació a Catalunya 1995-96 1996-97 i 1997-98
11565 Organització Escolar I 1995-96 1996-97 i 1997-98
11671 Orientació Ocupacional 1995-96 1996-97 i 1997-98
11656 Orientació 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 Terapèutica I 1995-96 1996-97 i 1997-98
11573 Política de l’Educació 1995-96 1996-97 i 1997-98
11658 Tècniques d’Innovació Didàctica 1995-96 1996-97 i 1997-98
11660 Didàctiques Especials 1996-97 1997-98 i 1998-99
11611 Dificultats d’Aprenentatge 1996-97 1997-98 i 1998-99
11663 Organització Escolar II 1996-97 1997-98 i 1998-99
11575 Orientació Educativa I 1996-97 1997-98 i 1998-99
11649 Pedagogia Terapèutica II 1996-97 1997-98 i 1998-99
11661 Sistemes d’Educació no Formal 1996-97 1997-98 i 1998-99

En el cas de no superar les assignatures en els cursos acadèmics que s’ofereixen tutories i
d’acord amb el que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, modificat pel
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Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, els alumnes que desitgin continuar els estudis s’hauràn
d’adaptar al pla d’estudis nou de Pedagogia.

Només es podran matricular a les assignatures ofertes per al curs 1997-1998 mitjançant
tutories, els estudiants que prèviament hagin formalitzat matrícula de les esmentades
assignatures en anys acadèmics anteriors.
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4.2. Plans d’estudis nous

Pràcticum de la Facultat

A. Llicenciatura en Pedagogia

El Pràcticum de Pedagogia consisteix en un conjunt d’activitats aplicades, realitzades fora
del campus universitari i sota la supervisió d’un professor i d’un tutor del centre o institució
en què es faci. Al llarg de quatre cursos acadèmics, els estudiants s’insereixen en l’àmbit
laboral com a preparació per al desenvolupament de la seva futura vida professional.

Aquesta titulació –i també el Pràcticum– està organitzada en dos cicles de dos cursos
cadascun. El primer cicle, que abasta els dos primers anys de carrera, pretén que els estudiants
coneguin la tipologia de centres o institucions en què podran desenvolupar la seva futura
activitat professional. El segon cicle, els dos darrers anys de carrera, constitueix pròpiament
l’especialització. En aquests cursos, els estudiants han d’aprofundir en les línies fonamentals
de l’activitat pedagògica en la qual es volen especialitzar.

El pla d’estudis de Pedagogia proporciona la formació necessària per accedir a tot un seguit
de sortides professionals que abasten tant el camp de l’educació formal, com el de l’educació
no formal. Tenint en compte les sortides professionals, el Pràcticum s’ha estructurat en tres
possibles àrees d’especialització professional:

a) Organització i direcció escolar
b) Pedagogia social
c) Formació, ocupació i empresa

Objectius generals

• Conèixer la realitat professional del pedagog en els diferents àmbits d’intervenció.
• Aplicar i aprofundir en els coneixements teòrics i tècniques apreses en el currículum de

la titulació.
• Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la

futura inserció i desenvolupament professional.
• Potenciar la recerca com una de les activitats pròpies del pedagog. 
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Activitats

En cadascun dels nivells de pràcticum (I, II, III, IV), els estudiants fan una estada en un
centre o institució, que pot variar segons l’itinerari de l’estudiant, amb aquest calendari:
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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 final de maig (divendres).

La Facultat compta amb una xarxa de centres, on es fan les estades dels pràcticums II, III i
IV. El treball que es duu a terme al Pràcticum I s’efectua a centres de documentació suggerits
per la Facultat.

D’acord amb les sortides professionals de la Llicenciatura i amb els itineraris dels estudiants,
són centres de pràcticum:

a) Serveis educatius: centres de recursos pedagògics, instituts municipals d’educació,
editorials, gabinets privats d’assessorament, etc.

b) Centres d’ensenyament reglat de les diferents etapes: infantil, primària, secundària
obligatòria, secundària postobligatòria, batxillerat, formació professional, universitat i
escoles d’adults.

c) Centres de formació per al treball, centres de formació ocupacional i departaments de
formació d’empresa, escoles taller, etc.

d) Casals de cultura, ateneus populars, dentres cívics, associacions ciutadanes, àrees de
cultura, mitjans de comunicació, etc.

e) Ludoteques, esplais, centres d’escoltisme, casals de joves, biblioteques infantils, casals
infantils, albergs i cases de colònies, etc.

f) Casals d’avis, centres de dia per a gent gran, etc.

g) Escoles d’adults, escoles taller, Càritas, centres de formació ocupacional, centres
penitenciaris, etc.

h) Centres oberts per a infants, residències infantils, centres de justícia juvenil, residències
juvenils, etc.
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i) Centres de formació de monitors de temps lliure, escoles de natura, serveis socials, etc.

A cada esudiant, per a cada nivell de pràcticum, se li assigna un “professor tutor”, que es
fa càrrec d’orientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les observacions
i tasques que desenvolupa l’estudiant en relació amb la seva estada al centre de pràcticum.
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B. Llicenciatura de psicopedagogia

El pràcticum de Psicopedagogia consisteix en un conjunt d’activitats aplicades, realitzades
fora del campus universitari sota la supervisió d’un professor i d’un tutor del centre o institució
on es faci. Al llarg de dos cursos acadèmics, els estudiants s’insereixen en l’àmbit laboral
com a preparació per al desenvolupament de la seva futura vida professional.

L’activitat professional del futur psicopedagog requereix que l’experiència directa que
proporcionen les activitats pràctiques qualifiqui sobre els diversos aspectes de la intervenció
psicopedagògica i permeti solucionar els problemes pràctics de la vida a l’aula i, en general,
en els diferents nivells educatius, com també en els àmbits de formació en què s’incorpori
el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, les funcions de prevenció, valoració
i orientació, assessorament i suport seran els eixos sobre els quals es posarà l’èmfasi en el
pràcticum esmentat.

Des d’aquesta perspectiva, el pràcticum té els objectius següents:
• Adquirir un coneixement prou ampli i complet dels àmbits d’actuació professional de la

Psicopedagogia dins la pràctica 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. Això implica conèixer els diferents sectors de la població
que assisteixen al centre, sigui a l’aula ordinària i/o especial o a la institució formativa.

• Adquirir principis bàsics de planificació, aplicació i avaluació de programes de prevenció,
d’orientació, d’ajut i assessorament psicopedagògic.

Son centres de pràctiques:

a) Serveis educatius: centres de recursos pedagògics, gabinets privats d’assessorament, etc.

b) Centres d’ensenyament reglat: infantil, primària i secundària, batxillerats i centres
d’educació especial

c) Centres de formació per al treball, centres de formació ocupacional i escoles taller

Funcionament
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Els estudiants realitzaran els pràcticums I (4 crèdits) i II (8 crèdits), corresponents a 40 hores
i 80 hores d’estada al centre, com a mínim, respectivament.

Cada estudiant realitzarà el pràcticum amb caràcter individual i serà tutoritzat per professorat
de la Facultat i per professionals del centre (amb titulació de Pedagog, Psicòleg o
Psicopedagog).
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A l’inici del semestre s’establiran els termes dels projectes concrets de pràcticum amb el
tutor de la Facultat a partir de reunions generals i d’entrevistes individuals.

Caldrà establir un calendari de pràcticum que tindrà 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 el divendres).

L’avaluació final del pràcticum considerarà les valoracions de:
• El professor tutor de la Facultat.
• El tutor del centre de pràcticum.
• El mateix estudiant.

A cada pràcticum s’establiran els dispositius adequats per recollir aquestes valoracions.

C. Diplomatures de Mestre: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física,
Educació Musical, Llengües Estrangeres i Educació Especial

El Pràcticum de la Formació de Mestres consisteix en un conjunt d’activitats, realitzades
fora del campus universitari, que tenen per objecte que els estudiants entrin en contacte
directe amb l’àmbit professional per al qual s’estan preparant: l’escola infantil i l’escola
primària. Constitueix una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica –en realitats
concretes– les informacions, els conceptes, els procediments i les actituds que adquireixen
mitjançant els estudis a la Facultat.

Per bé que cadascuna de les cinc especialitats que conté aquesta Diplomatura confereix al
Pràcticum matisos que li són propis, el fet que totes condueixin a l’obtenció del títol de Mestre
fa que els continguts, els objectius, les activitats a realitzar i l’organització del Pràcticum de
totes responguin a uns criteris comuns i presentin unes característiques semblants.

Objectius generals

• Propiciar una visió de conjunt del fet educatiu que orienti i doni sentit a les actuacions
professionals futures.

• Oferir l’oportunitat de conèixer algunes mostres de com es concreten a la realitat els
plantejaments i propostes del sistema educatiu vigent.
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• Aproximar al coneixement sobre la varietat, la diversitat i la complexitat de la realitat
educativa.

• Fomentar la concepció dels centres educatius com a institucions inserides en la comunitat.
Proporcionar una visió sobre la funció de l’escola i dels mestres, com a copartícips (dels
pares i d’altres agents educatius) en l’educació dels infants i joves.
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• Promoure la conscienciació sobre el valor i la necessitat de les concepcions i explicacions
teòriques per analitzar i entendre la realitat educativa, com també per dissenyar la
intervenció, posar-la en pràctica i avaluar-la.

• Oferir l’oportunitat de posar a prova les seves competències per dissenyar, posar en pràctica
i avaluar actuacions educatives.

• Propiciar l’ús rigorós i pertinent de procediments i tècniques de treball professional.

• Promoure actituds professionals útils per al treball amb els infants, amb els familiars, amb
els equips pedagògics, amb professionals externs, amb la comunitat.

• Conscienciar sobre la necessitat de la formació permanent i de la participació dels mestres
en la recerca educativa.

• Facilitar ocasions de reflexió, i contrast amb la realitat, de les pròpies idees i opcions de
formació professional.

Activitats

Estades a centres d’educació infantil i d’educació primària

En cadascun dels nivells del pràcticum (I, II, III i IV), els estudiants fan una estada en un
centre d’educació infantil o d’educació primària (d’acord amb l’especialitat que cursen).

I. Dues setmanes al mes de febrer.

II. Un mes a l’inici del segon quadrimestre.

III i IV. Un mes a l’inici de curs i un dia setmanal, el divendres, tot el curs.

La Facultat compta amb una xarxa de centres de pràcticum, en què es realitzen les estades
dels pràcticums II, III i IV. L’estada/visita del pràcticum I s’efectua en escoles no pertanyents
a aquesta xarxa.

Les estades dels pràcticums III i IV es consideren com un bloc unitari, raó per la qual es
realitzen en un mateix centre de pràcticum, dins del mateix curs acadèmic i amb unes tasques
que mantenen una continuïtat.
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D’acord amb les sortides professionals de les diplomatures, són centres de pràcticum:

a) les escoles bressol, els parvularis i les escoles d’ensenyament primari, siguin públiques,
municipals, privades, rurals, urbanes, graduades, semigraduades o unitàries;

b) les escoles d’adults i els centres penitenciaris;
c) les aules hospitalàries;
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(Una part del pràcticum també pot consistir en viatges destinats a conèixer experiències
educatives que presentin algun interès particular, fora de l’àmbit més pròxim.)

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 d’acord amb criteris de formació.
Per a totes les especialitats, una de les dues estades (pràcticum II o pràcticum III/IV) haurà
de ser necessàriament en una escola.

Els estudiants de l’especialitat d’“Educació Infantil” han de realitzar una de les estades
(pràcticum II o pràcticum III/IV) al cicle de 0 a 3 anys i l’altra al cicle de 3 a 6 anys.

Els estudiants de l’especialitat d’“Educació Especial” realitzaran el pràcticum II preferentment
a primària, i el III/IV, indistintament, a infantil o a primària.

A cada estudiant, per a cada nivell del pràcticum, se li assigna un “professor tutor”, que és
qui es fa càrrec d’orientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les
observacions i tasques que desenvolupa l’estudiant en relació amb la seva estada al centre
de pràcticum.

D. Diplomatura d’Educació Social

El Pràcticum d’Educació Social consisteix en un conjunt d’activitats aplicades, realitzades
fora del campus universitari i sota la supervisió d’un professor i d’un tutor del centre o
institució en què es faci. Al llarg de tres cursos acadèmics, els estudiants s’insereixen en
l’àmbit laboral com a preparació per al desenvolupament de la seva futura vida professional.
Possibilitant la pràctica d’aquest conjunt de tasques, el pràcticum connecta l’estudiant amb
la realitat i amb les problemàtiques específiques del seu lloc de treball.

El pla d’estudis d’aquesta diplomatura proposa dos itineraris formatius que condueixen a
tres possibles especialitzacions professionals: animador sociocultural, educador d’adults i
tècnic en cultura. L’assignació del centre de pràcticum es farà segons l’itinerari de l’estudiant.

Objectius generals
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• Conèixer la realitat professional de l’educador social en els diferents àmbits d’intervenció.

• Aplicar els coneixements i les tècniques apreses en els currículums de la titulació.

• Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la
inserció i el desenvolupament professionals futurs.
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Activitats

En cadascun dels nivells de pràcticum (I, II i III), els estudiants fan una estada en un cen-
tre o institució, que pot variar segons l’itinerari de l’estudiant, amb aquest calendari:

I. Cada divendres durant tot el curs.

II. Cada divendres durant tot el curs.

III. Dues setmanes seguides a començament de curs en horari complet, i un dia a la setmana
fins a final de maig (divendres).

La Facultat compta amb una xarxa de centres, en què es fan les estades dels pràcticums II
i III. El treball que es duu a terme al Pràcticum I s’efectua a centres no pertanyents a aquesta
xarxa.

D’acord amb les sortides professionals de la Diplomatura i amb els itineraris dels estudiants,
són centres de pràcticum:

a) Casals de cultura, ateneus populars, centres cívics, associacions ciutadanes, àrees de
cultura, mitjans de comunicació, etc.

b) Ludoteques, esplais, centres d’escoltisme, casals de joves, biblioteques infantils, casals
infantils, albergs i cases de colònies, etc.

c) Casals d’avis, centres de dia per a gent gran, etc.

d) Escoles d’adults, escoles taller, Càritas, centres de formació ocupacional, centres
penitenciaris, etc.

e) Centres oberts per a infants, residències infantils, centres de justícia juvenil, residències
juvenils, etc.
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f) Centres de formació de monitors de temps lliure, escoles de natura, serveis socials, etc.

A cada esudiant, per a cada nivell de pràcticum, se li assigna un “professor tutor”, que és
qui es fa càrrec d’orientar, regular, proporcionar ajuts, fer el seguiment i avaluar les
observacions i tasques que desenvolupa l’estudiant en relació amb la seva estada al centre
de pràcticum.
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E. Realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndards habituals

La Facultat ha regulat uns criteris pedagògics per a la realització del pràcticum de cadascuna
de les especialitats.

Normativa per a la presentació d’instàncies

Els estudiants que per raons justificades necessitin fer el pràcticum en uns horaris, calendaris
o zones particulars han de presentar una instància –degudament emplenada, argumentada i
acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticions– a la secretaria
del pràcticum. En principi, cal abstenir-se de presentar demandes basades en raons de
comoditat com estalviar-se d’haver de fer un desplaçament racional des del lloc de residència
fins al centre de pràcticum.

Les demandes justificables poden referir-se a aspectes com els que s’anomenen seguidament:

* Raons laborals:
– possibilitats de fer un horari especial de pràcticum per l’encavalcament amb els horaris

de treball,
– necessitat d’acumular o expandir els períodes de pràcticum per poder aconseguir el permís

de l’empresa per realitzar-lo,
– possibilitats que el centre de pràcticum no sigui massa lluny del lloc de treball.
– interès per realitzar el pràcticum en el mateix centre en què es treballa,

* Compaginació d’estudis afins (com, per exemple, especialitat d’Educació Musical i
estudis en un conservatori de música)

– possibilitats de fer un horari especial de pràcticum,
– necessitat d’acumular o expandir els períodes de pràcticum.

* Interessos professionals:
– realització del pràcticum en un centre específic,
– realització d’una part del pràcticum en altres països.

Atesa la complexitat d’organització de l’assignació de centres, a final de març acaba el
termini de presentació de les instàncies regulars per al curs següent, i s’estableixen els
següents terminis de presentació: per al Pràcticum I i Pràcticum II, el termini finalitza el
dia 31 d’octubre del mateix curs; per al Pràcticum III i IV, el termini finalitza al mes de
març del curs següent.
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Només s’admetran fora d’aquest termini les instàncies motivades per situacions no previsibles
amb tanta antelació. Es tracta de fets com per exemple: malaltia personal o d’un familiar de
qui es té cura, embaràs, canvi de lloc de treball, variació del tipus de contracte de treball.
Quan es donin aquests tipus de circumstàncies, caldrà parlar amb el coordinador de pràcticum
de l’àrea corresponent i acordar la solució que permeti atendre la demanda sense renunciar
a la formació professional rigorosa de l’estudiant.
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Les instàncies regulars seran resoltes per una comissió formada per la persona encarregada
del pràcticum de la titulació de l’estudiant i el coordinador del pràcticum corresponent.
Sempre que calgui es consultarà els departaments implicats.

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

La Facultat de Ciències de l’Educació ofereix per a totes les titulacions noves de Mestre:

– Educació Infantil
– Educació Primària
– Educació Física
– Educació Musical
– Llengües Estrangeres
– Educació Especial

dues assignatures de Religió, en els espais dedicats a la lliure elecció.

Horaris

1r quadrimestre
22026 Religió I Grup 49 Dimarts 12.00 a 13.30 h

Dijous 12.00 a 13.00 h
22026 Religió I Grup 89 Dilluns 15.00 a 16.00 h

Dimecres 15.00 a 16.30 h
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2n quadrimestre
22027 Religió II Grup 49 Dimarts 12.00 a 13.30 h

Dijous 12.00 a 13.00 h
22027 Religió II Grup 89 Dimarts 15.00 a 16.30 h

Dijous 15.00 a 16.00 h
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4.2.1. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat d’Educació Infantil

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I 8
21984 Música i la seva Didàctica 8
21974 Introducció a la Didàctica 4
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
21945 Informàtica Educativa 3
22041 Pràctiques I 2
21933 Didàctica de la Llengua I 4

Matèries obligatòries
21976 Llengua Castellana 4
21910 Temes Bàsics de Ciències 4
21892 Textos Literaris Catalans 4
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22713 Matemàtiques I 4
21949 Didàctica de la Matemàtica I 4
21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 2
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4
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Matèries optatives segons itinerari:

ITINERARI 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques 
* Escollir-ne dues entre les assignatures següents:
21908* Biologia 4
21950* Matemàtiques II 4
21952* Física 4
21909* Geologia 4
21907* Química 4

ITINERARI 2: Ciències Socials 
* Escollir-ne dues entre les assignatures següents:
21900* Història I 4
21902* Geografia I 4
21903* Geografia II 4
21901* Història II 4

Assignatures recomanades: 
Història I
Geografia I

ITINERARI 3: Llengua i Literatura (només s’ofereix en horari de matí)
* Escollir-ne dues entre les assignatures següents:
22858* Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I 4
22859* Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II 4
22856* Literatura Catalana I 4
22857* Literatura Catalana II 4

ITINERARI 4: Educació Artística (només s’ofereix en horari de matí)
* Escollir-ne dues entre les assignatures següents:
21953* Anàlisi de la Forma en Dues Dimensions: Dibuix 4
21956* Anàlisi de la Forma de Tres Dimensions: Escultura 4
21955* Anàlisi de la Forma en Dues Dimensions: Pintura 4
21957* Sistemes de Representació 4

Assignatures recomanades: 
Anàlisi de la Forma en Dues Dimensions: Dibuix 
Sistemes de Representació

ITINERARI 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical

Facultat de Ciències de l’Educació 31
22028 Educació Corporal 4
21979 Expressió Musical 4

ITINERARI 7: Intervenció Educativa
22007 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I 4
22008 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II 4
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Curs: Segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4
21934 Didàctica de la Llengua II 4
22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
21928 Literatura Infantil 4
22005 Sociologia de l’Educació 4
22042 Pràctiques II 10
21948 Didàctica de la Matemàtica II 6

Matèries obligatòries
21906 Cos Humà i Salut 4
21896 Llengua Catalana 8
21899 Temes Bàsics de Ciències Socials 4

Matèries optatives segons itinerari:

ITINERARI 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques
(només s’ofereix en horari de matí)

21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques 4

ITINERARI 2: Ciències Socials (només s’ofereix en horari de matí)
21904 El Món Actual (1945-1990) 4

ITINERARI 3: Llengua i Literatura

* Escollir-ne una entre les assignatures següents:
21893 Aspectes de Llengua Catalana 4
21978 La Comunicació Oral i Escrita 4

ITINERARI 4: Educació Artística

21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 4

ITINERARI 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical

32 La guia de l'estudiant 1997-1998
21959 Educació Visual i Plàstica 4

ITINERARI 7: Intervenció Educativa

22009 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22049 Pràctiques III 10
21940 Didàctica de les Ciències 6
22002 Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural 6
21975 Organització del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedagògiques 

per a l’Educació en la Diversitat 8
22034 Desenvolupament Psicomotor 8
23333 Pràctiques IV 10
21925 Didàctica de la Segona Llengua 4

Facultat de Ciències de l’Educació 33
Matèries obligatòries
22017 Atenció a la Primera Infància 6

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Educació Infantil
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Facultat de Ciències de l’Educació 35
Educació Infantil
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Educació Infantil
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Facultat de Ciències de l’Educació 37
Educació Infantil
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Educació Infantil
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Facultat de Ciències de l’Educació 39
Educació Infantil
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Educació Infantil
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Facultat de Ciències de l’Educació 41
Educació Infantil
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4.2.2. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat d’Educació Primària

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
21945 Informàtica Educativa 3
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
21961 Didàctica de les Arts Plàstiques I 8
21974 Introducció a la Didàctica 4
21923 Didàctica de la Llengua i la Literatura I 4
22041 Pràctiques I 2
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques 4
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Específiques 4

Matèries obligatòries
21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 2
21976 Llengua Castellana 4
22713 Matemàtiques I 4

42 La guia de l'estudiant 1997-1998
21910 Temes Bàsics de Ciències 4
21892 Textos Literaris Catalans 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4
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Facultat de Ciències de l’Educació 43

Matèries optatives segons itinerari:

ITINERARI 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques
* Escollir-ne quatre entre les assignatures següents:
21908* Biologia 4
21952* Física 4
21909* Geologia 4
21950* Matemàtiques II 4
21907* Química 4

ITINERARI 2: Ciències Socials
21900 Història I 4
21902 Geografia I 4
21903 Geografia II 4
21901 Història II 4

ITINERARI 3: Llengua i Literatura (només s’ofereix en horari de matí)
22858 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I 4
22859 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II 4
22856 Literatura Catalana I 4
22857 Literatura Catalana II 4

ITINERARI 4: Educació Artística (només s’ofereix en horari de matí)
21953 Anàlisi de la Forma en Dues Dimensions: Dibuix 4
21955 Anàlisi de la Forma en Dues Dimensions: Pintura 4
21956 Anàlisi de la Forma en Tres Dimensions: Escultura 4
21957 Sistemes de Representació 4

ITINERARI 5: Ciències de l’Educació
22012 Identitat Individual i Social 4
22010 Intervenció Educativa a Educació Primària I 4
22011 Intervenció Educativa a Educació Primària II 4
22006 Sociologia de l’Educació Informal 4

Curs: Segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22001 Ciències Socials i la seva Didàctica I 4
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
21946 Didàctica del Càlcul 6
22004 Ciències Socials i la seva Didàctica II 4
21924 Didàctica de la Llengua i la Literatura II 4
22042 Pràctiques II 10
22005 Sociologia de l’Educació 4
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Matèries obligatòries
21899 Temes Bàsics de Ciències Socials 4
21896 Llengua Catalana 8

Matèries optatives segons itinerari:

ITINERARI 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques (només s’ofereix en horari
de matí)

21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques 4

ITINERARI 2: Ciències Socials (només s’ofereix en horari de matí)
21904 El Món Actual (1945-1990) 4

ITINERARI 3: Llengua i Literatura
* Escollir-ne una entre les assignatures següents:
21893* Aspectes de Llengua Catalana 4
21978* Comunicació Oral i Escrita 4

ITINERARI 4: Educació Artística
21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 4

ITINERARI 5: Ciències de l’Educació
21972 La Renovació Educativa a Catalunya 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21947 Didàctica de la Geometria 6
22047 Pràctiques III 10
21975 Organització del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedagògiques per a

l’Educació en la Diversitat 8
21942 Didàctica de les Ciències 8
23330 Pràctiques IV 10

44 La guia de l'estudiant 1997-1998
21925 Didàctica de la Segona Llengua 4
22033 Educació Física i la seva Didàctica 4

Matèries obligatòries
21994 Música i la seva didàctica 4
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Matèries optatives segons itinerari 

ITINERARI 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques
21951 Didàctica de les Matemàtiques II 4

ITINERARI 2: Ciències Socials
21999 Didàctica de les Ciències Socials 4

ITINERARI 3: Llengua i Literatura
21937 Didàctica de la Llengua i la Literatura III 4

ITINERARI 4: Educació Artística
21958 Didàctica de l’Art 4

Facultat de Ciències de l’Educació 45
ITINERARI 5: Ciències de l’Educació
22714 Educació Multicultural 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Educació Primària
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Facultat de Ciències de l’Educació 47
Educació Primària
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Educació Primària
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Facultat de Ciències de l’Educació 49
Educació Primària
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Educació Primària
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Facultat de Ciències de l’Educació 51
Educació Primària
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Educació Primària
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4.2.3. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat d’Educació Física

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21905 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 6
22053 Comunicació Audiovisual i educació 3
21945 Informàtica Educativa 3
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
22031 Teoria de l’Educació Física 8
21974 Introducció a la Didàctica 4
22003 Ciències Socials i la seva Didàctica 3
21944 Didàctica de la Matemàtica 6
21941 Didàctica de les Ciències 3
22041 Pràctiques I 2
* Escollir-ne una entre les dues assignatures
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Específiques 4
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques 4

Matèries obligatòries
21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 2
22713 Matemàtiques I 4
21976 Llengua Castellana 4
22039 Iniciació Esportiva I 6
* Escollir-ne una entre les tres assignatures

Facultat de Ciències de l’Educació 53
21910* Temes Bàsics de Ciències 4
21899* Temes Bàsics de Ciències Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures
21898* Llengua Oral 4
21897* Llengua Escrita 4
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Curs: Segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21926 Didàctica de la Llengua i de la Literatura 6
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4
22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
21962 Didàctica de les Arts Plàstiques I 4
22042 Pràctiques II 10
22005 Sociologia de l’Educació 4

Matèries obligatòries
22037 Expressió Corporal I 6
21896 Llengua Catalana 8
22040 Iniciació Esportiva II 6

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: Tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22046 Pràctiques III 10
22035 Teoria i Pràctica del Condicionament Físic 6
22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Ed. en la Diversitat 8
22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física 8
22051 Pràctiques IV 10
21975 Organització del Centre Escolar 4

Matèries obligatòries
22038 Expressió Corporal II 6

54 La guia de l'estudiant 1997-1998
Matèries optatives
22030 Expressió Corporal III 8
22029 Iniciació Esportiva III 8

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Facultat de Ciències de l’Educació 55
Educació Física
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Educació Física
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Educació Física
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Educació Física
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4.2.4. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat de Llengua Estrangera

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries optatives lliures TOTAL

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

TOTALS 142 42 8 22* 214

* Els 22 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21962 Didàctica de les Arts Plàstiques I 4
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
21945 Informàtica Educativa 3
21974 Introducció a la Didàctica 4
22003 Ciències Socials i la seva Didàctica 3
21944 Didàctica de la Matemàtica 6
21941 Didàctica de les Ciències 3
22033 Educació Física i la seva Didàctica 4
22041 Pràctiques I 2
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21913* Fonètica de la Llengua Francesa 6
21965* Fonètica de la Llengua Anglesa 6

Matèries obligatòries 
21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 2
22713 Matemàtiques I 4
21969 Llengua Anglesa 8
21915 Llengua Francesa 8
* Escollir-ne una entre les tres assignatures següents:

Facultat de Ciències de l’Educació 59
21910* Temes Bàsics de Ciències 4
21899* Temes Bàsics de Ciències Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21897* Llengua Escrita 4
21898* Llengua Oral 4
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Curs: segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals 
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4
21927 Didàctica de la Llengua 8
22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
22042 Pràctiques II 10
22005 Sociologia de l’Educació 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21929* Didàctica de la Llengua Francesa I 10
21931* Didàctica de la Llengua Anglesa I 10
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21916* Morfosintaxi de la Llengua Francesa 4
21966* Morfosintaxi de la Llengua Anglesa 4

Matèries obligatòries
21976 Llengua Castellana 4
21896 Llengua Catalana 8

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22048 Pràctiques III 10
21975 Organització del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedagògiques per l’Ed. en la Diversitat 8
23332 Pràctiques IV 10
21895 Introducció a la Lingüística 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21930* Didàctica de la Llengua Francesa II 10
21932* Didàctica de la Llengua Anglesa II 10
* Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:
21917* Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa 6
21967* Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Anglesa 6

Matèries optatives
21922 Anàlisi del Discurs a Classe (francès) 4
21918 Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Visuals 4

21921 Cultura, Intercultura i Ensenyament (francès) 4
21919 Folklore i Cultura Infantil (anglès) 4
21964 Interlingüística i Anglès Internacional 4
21920 Tècniques Dramàtiques i d’Animació (anglès) 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Incompatibilitats

Per cursar assignatura Assignatura aprovada
21916 Morfo. Llengua Francesa 21915 Llengua Francesa
21917 Sem. i Prag. Ll. Francesa 21916 Morfo. Llengua Francesa
21929 Did. Llengua Francesa I 21915 Llengua Francesa

Facultat de Ciències de l’Educació 61
21930 Did. Llengua Francesa II 21929 Did. Llengua Francesa I
21931 Did. Llengua Anglesa I 21969 Llengua Anglesa
21932 Did. Llengua Anglesa II 21931 Did. Llengua Anglesa I
21966 Morfo. Llengua Anglesa 21969 Llengua Anglesa
21967 Sem. i Prag. Llengua Anglesa 21966 Morfo. Llengua Anglesa
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Llengua Estrangera
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Facultat de Ciències de l’Educació 63
Llengua Estrangera
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Llengua Estrangera
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Llengua Estrangera
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4.2.5. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat d’Educació Musical

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries optatives lliures TOTAL

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

TOTALS 148 36 8 22* 214

* Els 22 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21987 Cançó I 4
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
21945 Informàtica Educativa 3
21986 Llenguatge Musical I 4
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
21974 Introducció a la Didàctica 4
22003 Ciències Socials i la seva Didàctica 3
21988 Dansa 4
21944 Didàctica de la Matemàtica 6
21941 Didàctica de les Ciències 3
22033 Educació Física i la seva Didàctica 4
22041 Pràctiques I 2
* Escollir-ne una entre les dues assignatures
21968* Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques 4
21914* Llengua Francesa amb Finalitats Específiques 4

Matèries obligatòries
21976 Llengua Castellana 4
22713 Matemàtiques I 4
21996 L’Audició Musical i la seva Didàctica I 4
21995 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I 4
* Escollir-ne una entre les tres assignatures

66 La guia de l'estudiant 1997-1998
21910* Temes Bàsics de Ciències 4
21899* Temes Bàsics de Ciències Socials 4
21892* Textos Literaris Catalans 4
* Escollir-ne una entre les dues assignatures
21898* Llengua Oral 4
21897* Llengua Escrita 4
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Curs: segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals 
21991 Didàctica de la Música I 4
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4
22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
21993 Anàlisi i Audició 4
21981 Llenguatge Musical II 4
22042 Pràctiques II 10
22005 Sociologia de l’Educació 4

Matèries obligatòries

21896 Llengua Catalana 8
22791 L’Audició Musical i la seva Didàctica II 4

Matèries optatives
21982 Cançó II 4
21980 Didàctica de la Música a l’Etapa Infantil 4
21983 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada II 4
22792 Informàtica Musical 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura 6
23327 Pràctiques III 10
21990 Conjunt Instrumental 2
21975 Organització del Centre Escolar 4
22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Ed. en la Diversitat 8

Facultat de Ciències de l’Educació 67
21992 Didàctica de la Música II 8
21985 Formació Instrumental 8
23329 Pràctiques IV 10
21989 Direcció 6

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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Incompatibilitats

68 La guia de l'estudiant 1997-1998
Per cursar assignatura Assignatura aprovada
21981 Llenguatge Musical II 21986 Llenguatge Musical I
21982 Cançó II 21987 Cançó I
21985 Formació Instrumental 21986 Llenguatge Musical I
21992 Didàctica de la Música II 21991 Didàctica de la Música I
22791 L’Audició Musical i la seva Did. II 21996 L’Audició Musical i la seva Did. I



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:37  Página 69
Facultat de Ciències de l’Educació 69
Educació Musical
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Educació Musical
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4.2.6. Pla d’estudis de Mestre en l’especialitat d’Educació Especial

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 crèdits de lliure elecció, s’hauran d’assolir entre segon i tercer curs

Curs: Primer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 4
22005 Sociologia de l’Educació 4
21945 Informàtica Educativa 3
22036 Educació Física dels Alumnes amb Característiques 

Educatives Especials 6
21998 Música i la seva Didàctica 6
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 8
21963 Didàctica de les arts Plàstiques a l’Educació Especial 6
21974 Introducció a la Didàctica 4
22041 Pràctiques I 2
22021 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

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

de la Visió 6

Matèries obligatòries
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22713 Matemàtiques I 4
22025 Educació Multicultural 6

Matèries optatives
21897 Llengua Escrita 4
21898 Llengua Oral 4
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Curs: segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular 4
22024 Aspectes Evolutius i Educatius amb Dificultats 

d’Aprenentatge de la Llengua Escrita 9
21975 Organització del Centre Escolar 4
22042 Pràctiques II 10
22019 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

de l’Audició 6

Matèries obligatòries
22000 Didàctica de les Ciències Socials 6
21896 Llengua Catalana 8
21936 Didàctica de la Llengua 8
21976 Llengua Castellana 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
23328 Pràctiques III 10
22023 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions 

del Comportament i la Personalitat 6
22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació

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

d’Ordre Cognitiu 9
23331 Pràctiques IV 10
22018 Aspectes Didàctics i Organitzatius per a l’Educació

en la Diversitat 6
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Matèries obligatòries
21943 Didàctica de la Matemàtica 6
21938 Didàctica de les Ciències Naturals 6

Crèdits per a assignatures de lliure elecció
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4.2.7. Pla d’estudis de la Diplomatura d’Educació Social

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 Crèdits
Matèries 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 Contemporànies 4
22804 Pràctiques I 6
22807 Introducció a la Sociologia 6

Matèries obligatòries
22806 Història de la Cultura Contemporània 4
22805 Pedagogia Social 6
22811 Antropologia Pedagògica 4
22810 Metodologia de la Investigació Social 4
22809 Organització d’Institucions d’Educació no Formal 4
22808 Política i Legislació en Educació Social 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22812 Introducció a la Didàctica 4
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22813 Psicologia del Desenvolupament
en les Persones Adultes II 4,5

22814 Pràctiques II 10
22818 La Intervenció Educativa en l’Educació Social 4,5
22819 Programes d’Animació Sociocultural 6



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:38  Página 79
Matèries obligatòries
22816 Dret Administratiu 4
22817 Història dels Moviments Socials 4
22815 Sistemes i Programes d’Educació no Formal 4
22821 Avaluació i Diagnòstic de la Realitat Social 4
22820 Elaboració de Projectes i Programes

d’Educació no Formal 4

Matèries optatives segons itinerari 

ITINERARI 1: Animació Sociocultural
22823 Moviments Socials i Associacions 4
22822 Orientació Comunitària 4

ITINERARI 2: Educació d’Adults
22824 Disseny Curricular de l’Educació d’Adults 4
22825 Expressió i Promoció Participativa Cultural 4

Crèdits per a assignatures de lliure elecció

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
22827 Educació Permanent 6
22826 Projectes Didàctics 4
22828 Pràctiques III 16
22831 Intervenció Educativa a les

Situacions de Desadaptació 4,5
22832 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 4

Matèries obligatòries
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22830 Economia Aplicada 4
22829 Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi 4
22834 Biologia, Comportament Social i Educació 4
22835 Gestió d’Institucions d’Educació Social 4
22833 Avaluació de Programes en Educació no Formal 4
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Matèries optatives segons itinerari 

ITINERARI 1: Animació Sociocultural
22837 Didàctica per a la Intervenció Social 4
22836 Ecologia Urbana i Educació Multicultural 6
22838 Pedagogia del Lleure 6
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ITINERARI 2: Educació d’Adults
22840 Didàctica de la Ciència i la Matemàtica 4
22839 Didàctica de la Llengua 4
22842 Orientació Laboral 4
22841 Plans i Programes de Formació Ocupacional 4
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4.2.8. Pla d’estudis de Llicenciat en Pedagogia

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 Crèdits
Matèries troncals
23142 Processos Psicològics Bàsics 8
23145 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I 4
23143 Antropologia de l’Educació 4
23144 Teoria de l’Educació 8
23148 Història de l’Educació 8
23147 Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació 8
23149 Sociologia de l’Educació 8
23146 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II 4
23153 Pràcticum I 4

Matèries obligatòries
23165 Estadística Aplicada a l’Educació 8
23166 Biologia de l’Educació 8

Curs: segon
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
23150 Didàctica General 8
23151 Tecnologia Educativa 8
23152 Organització i Gestió de Centres Educatius 8
23154 Pràcticum II 4
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Matèries obligatòries
23167 Avaluació Educativa 4
23169 Aspectes Diferencials de l’Educació 4
23170 Filosofia de l’Educació 8
23171 Dinàmica de Grups 8
23172 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 4
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Matèries optatives del primer cicle
Cal cursar les necessàries, de les relacionades a continuació, per obtenir 28 crèdits.

Codi Assignatura Crèdits
21945 Informàtica Educativa 3
22003 Ciències Socials i la seva Didàctica 3
21944 Didàctica de la Matemàtica 6
22053 Comunicació Audiovisual i Educació 3
21969 Llengua Anglesa 8
21927 Didàctica de la Llengua 8
21941 Didàctica de les Ciències 3
22014 Bases Psicopedagògiques 

per a l’Educació en la Diversitat 8
22823 Moviments Socials i Associacions 4

Segon cicle

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 8
23157 Formació i Actualització de la Funció Pedagògica 4
23160 Pedagogia Social 8
23155 Economia de l’Educació 6
23156 Política i Legislació Educatives 6
23158 La Funció Docent 4
23163 Pràcticum III 6

Matèries obligatòries
23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa 4
23174 Models i Sistemes Didàctics 4
23175 Organització d’Institucions d’Educació no Formal 4

Curs: quart
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Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
23161 Educació Comparada 8
23162 Avaluació de Programes, Centres i Professors 8
23164 Pràcticum IV 6
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Matèries obligatòries
23176 Supervisió d’Institucions Educatives 4
23177 Orientació Professional 4
23178 Desenvolupament Organitzacional 4
23179 Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu 4

Matèries optatives del segon cicle
Cal cursar les necessàries, de les relacionades a continuació, per obtenir 40 crèdits.

Codi Assignatura Crèdits
23180 Història de l’Educació Social 4
23182 Educació Intercultural 4
23183 Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació 4
23185 Educació a Distància 4
23186 Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu:

Teories, Tècniques i Pràctiques 4
23187 Formació Ocupacional i Professional 4
23188 Gestió de Recursos en Institucions Educatives 4
23189 Orientació Ocupacional 4
23190 Psicologia de l’Educació Estètica 4
23191 Educació Ambiental i per la Salut 4
23192 Pedagogia Laboral 4
23193 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat 4
23194 Integració Educativa i Sociolaboral 4
23336 Història de l’Educació a Catalunya 3

IncompatibilitatsI

Per cursar assignatura Assignatura aprovada

23150 Didàctica General 23142 Processos Piscològics Bàsics
23147 Psicologia del Desenvolupament i de

l’Educació
23167 Avaluació Educativa 23165 Estadística Aplicada a l’Educació
23170 Filosofia de l’Educació 23143 Antropologia de l’Educació
23160 Pedagogia Social 23149 Sociologia de l’Educació
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23144 Teoria de l’Educació
23162 Avaluació de Programes, 23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació 

Centres i Professors del Currículum
23178 Desenvolupament 23175 Org. d’Institucions d’Educació no formal

Organitzacional
23179 Planificació i Supervisió del 23156 Política i Legislació Educatives

Sistema Educatiu
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Especialitats del títol de Pedagogia

Els departaments de Pedagogia Sistemàtica i Social, i de Pedagogia Aplicada atorguen
certificats als estudiants que segueixen el següent currículum al 2n cicle de Pedagogia:

* Certificat de Pedagogia Social
– Les assignatures troncals i obligatòries de segon cicle
– Pràcticum III i Pràcticum IV en l’especialitat de Pedagogia Social
– Les assignatures optatives següents:

• Història de l’Educació Social
• Educació Intercultural
• Educació a Distància
• Formació Ocupacional i Professional
• Orientació Ocupacional
• Educació Ambiental i per la Salut
• Pedagogia Laboral
• Gestió de Recursos en Institucions Educatives

Dues assignatures optatives a escollir entre el conjunt d’ofertes en la titulació

* Certificat d’Organització i Direcció de Centres de Formació
– Les assignatures troncals i obligatòries
– Pràcticum III i Pràcticum IV en l’especialitat d’Organització i Direcció de Centres de

Formació
– Les assignatures optatives següents:

• Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació
• Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques
• Gestió de Recursos en Institucions Educatives
• Organització Escolar i Atenció a la Diversitat
• Integració Educativa i Sòciolaboral

Cinc assignatures optatives a escollir entre el conjunt d’ofertes en la titulació

* Certificat de Formació Ocupacional i Empresa
– Les assignatures troncals i obligatòries de segon cicle
– Pràcticum III i Pràcticum IV en l’especialitat de Formació, Ocupació i Empresa
– Les assignatures optatives següents:

• Educació a Distància
• Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques
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• Formació Ocupacional i Professional
• Orientació Ocupacional
• Pedagogia Laboral
• Integració Educativa i Socio-laboral
Quatre assignatures optatives a escollir entre el conjunt d’ofertes en la titulació
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Els certificats seran atorgats pels departaments següents:

* Certificat de Pedagogia Social:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social

* Certificat d’Organització i Direcció de Centres de Formació: 
Departament de Pedagogia Aplicada

* Certificat de Formació, Ocupació i Empresa: 
Conjuntament pel Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social i el
Departament de Pedagogia Aplicada

Complements de formació per cursar Pedagogia

Accés
Al segon cicle d’aquesta carrera hi poden accedir, amb complements de formació, els
estudiants que estiguin en possessió del títol de Mestre en qualsevol de les seves especialitats
i diplomats en Educació Social.

Assignatura Crèdits
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23903 Processos Psicològics Bàsics 4
23901 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa 4
23902 Organització i Gestió de Centres Educatius 4
23143 Antropologia de l’Educació 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matrícula
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4.2.9. Pla d’estudis de Llicenciat en Psicopedagogia (2n cicle)

Distribució aproximada per cicle i curs dels crèdits que cal assolir:

Cicle Curs Matèries Matèries Matèries Crèdits
troncals obligatòries 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 formació, els
estudiants que estiguin en possessió del títol de mestre en qualsevol de les seves especialitats,
diplomats en Educació Social, o que hagin cursat el primer cicle de les llicenciatures de
Pedagogia o de Psicologia.

Complements de formació per a diplomats de Mestre
Assignatures Crèdits
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica 6
23482 Psicologia de la Personalitat 6
23481 Processos Psicològics Bàsics 6
23483 Psicologia Social 6

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matrícula

Complements de formació per a diplomats en Educació Social
Assignatures Crèdits
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica 6
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23482 Psicologia de la Personalitat 6
23481 Processos Psicològics Bàsics 6
23487 Psicologia de l’Educació 4
21975 Organització del Centre Escolar 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matrícula
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Complements de formació per al primer cicle de Pedagogia
Assignatures Crèdits
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica 6
23482 Psicologia de la Personalitat 6
23483 Psicologia Social 6

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matrícula

Complements de formació per al primer cicle de Psicologia
Assignatures Crèdits
23484 Didàctica General 6
22801 Teoria i Institucions Contemporànies en Educació 4
21975 Organització del Centre Escolar 4
23487 Psicologia de l’Educació 4

Es recomana cursar aquestes assignatures el primer any de matrícula

Segon cicle

Curs: tercer
Codi Assignatura Crèdits
Matèries troncals
23195 Diagnòstic en Educació 8
23196 Educació Especial 8
23197 Mètodes d’Investigació en Educació 8
23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 8
23198 Models d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica 8
23199 Psicologia de la Instrucció 8
23203 Pràcticum I 4
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Matèries obligatòries
23221 Didàctica Diferencial 4
23223 Didàctiques 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 Crèdits
Matèries troncals
23200 Dificultats d’Aprenentatge 8
23201 Orientació Professional 8
23202 Intervenció Psicopedagògica 8
23220 Pràcticum II 8

Matèries obligatòries
23182 Educació Intercultural 4
23193 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat 4
23227 Orientació Escolar 4
23318 L’Aprenentatge Escolar de la Llengua

i les seves Dificultats 4 

Matèries optatives
Cal cursar les necessàries, de les relacionades a continuació, per obtenir 24 crèdits.

Codi Assignatura Crèdits
23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa 4
23191 Educació Ambiental i per la Salut 4
23194 Integració Educativa i Sociolaboral 4
23229 Mètodes de Simulació. Problemes Psicopedagògics 4
23230 Orientació Personal 8
23232 Intel·ligència i Aprenentatge en Entorns Instruccionals 4
23233 Psicologia del Professor 4
23234 Psicopedagogia de l’Art 4
23235 Estratègies d’Aprenentatge 4
23236 Bilingüisme i Educació 4
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23237 Etologia i Educació 4
23238 Pedagogia Tecnològica 4
23239 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Especial 4
23240 Estratègies de Prevenció del Fracàs Acadèmic 4
23224 Integració Educativa 4
23225 Avaluació de Variables Psicològiques 4
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5. Calendaris del centre
5.1. Calendari acadèmic 
El curs acadèmic 1997-1998 començarà el dia 1 (dl.) de setembre de 1997 i s’acabarà el
dia 31 (dv.) de juliol de 1998.

Per al curs 1997-1998 es consideraran períodes hàbils des d’un punt de vista acadèmic els
següents:

Primer període: Des de l’1 (dl.) de setembre fins al 23 (dt.) de desembre de 1997.

Segon període: Des del 7 (dc.) de gener fins al 3 (dv.) d’abril de 1998.

Tercer període: Des del 14 (dt.) d’abril al 31 (dv.) de juliol de 1998.

Dins d’aquests tres períodes s’han de programar totes les activitats acadèmiques i
institucionals: impartició de la docència, realització d’exàmens, realització de tutories,
reunions de coordinació, programació acadèmica, juntes de facultat, claustres, etc.

Es consideren períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic:

1) Del 24 (dc.) de desembre de 1997 fins al 6 (dt) de gener de 1998 (vacances de Nadal,
tots dos inclosos).

2) Del 4 (dss.) al 13 (dll.) d’abril de 1998 (vacances de Setmana Santa, tots dos inclosos).

3) De l’1 (dss.) al 31 (dll.) d’agost de 1998 (vacances d’estiu, tots dos inclosos).

Exàmens de setembre del curs 1996-1997
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Els exàmens de setembre corresponents al curs 1996-1997 es faran entre els dies 1 (dll.) i
13 (dss.) de setembre de 1997, tots dos inclosos.

La data final per entrar notes a les secretaries serà el dia 17 (dc.) de setembre de 1997.
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Proves d’accés a la Universitat

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

Duració del curs semestralitzat

Primer semestre:
El primer semestre començarà el dia 29 (dll.) de setembre de 1997 i durarà fins al dia 13
(dv.) de febrer de 1998.

Aquest període inclou:
– 14 setmanes de docència, des del 29 (dll.) de setembre de 1997 fins al 16 (dv.) de gener

de 1998. Les classes començaran de forma esglaonada a partir del 29 (dll.) de setem-
bre de 1997. Els centres comunicaran al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica la data
d’inici de les classes de cada curs durant la primera quinzena de setembre.

– 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens: del 19 (dll.) al 23 (dv.) de gener de 1998.
– 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre: del 26 (dll.) de

gener al 13 (dv.) de febrer de 1998.

La data final per entrar notes a les secretaries serà el dia 27 (dv.) de febrer de 1998.

Segon semestre
El segon semestre començarà el dia 16 (dll.) de febrer de 1998 i durarà fins al dia 10 (dv.)
de juliol de 1998.

Aquest període inclou:
– 14 setmanes de docència des del dia 16 (dll.) de febrer fins al 29 (dv.) de maig de 1998.
– 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens: de l’1 (dll.) al 5 (dv.) de juny de 1998.
– 5 setmanes d’exàmens: 3 per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la

segona convocatòria del primer semestre: del 8 (dll.) de juny al 10 (dv.) de juliol de 1998.
– 5 dies naturals per entrar notes una vegada acabats els exàmens.

L’últim dia per entrar notes és el 15 (dc.) de juliol de 1998.

Els exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre es realitzaran entre el 1 (dt.) i el 12
(dss.) de setembre de 1998.
L’últim dia per entrar notes és el dia 15 (dt.) de setembre de 1998.

Sobre la base de 15 setmanes per semestre (14 setmanes lectives més 1 setmana prèvia als
exàmens), els centres hauran de programar la docència de manera que el nombre total d’hores
per assignatura sigui el que li correspon en funció del nombre de crèdits que consta al pla
d’estudis.



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:40  Página 104
Duració del curs anualitzat

Començarà el dia 29 (dll.) de setembre de 1997 i finalitzarà el dia 10 (dv.) de juliol de 1998
(període d’exàmens inclòs).

Dies festius a tots els centres de la UAB

11-9-97 Diada Nacional de Catalunya dijous
12-10-97 Festa de la Hispanitat diumenge
1-11-97 Tots Sants dissabte
6-12-97 La Constitució dissabte
8-12-97 La Immaculada dilluns
25-12-97 Nadal dijous
26-12-97 Sant Esteve divendres
1-1-98 Cap d’Any dijous
6-1-98 Reis dimarts
10-4-98 Divendres Sant divendres
13-4-98 Dilluns de Pasqua dilluns
1-5-98 Festa del Treball divendres
24-6-98 Sant Joan dimecres

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:

24-9-97 La Mercè dimecres
1-6-98 Segona Pasqua dilluns

Festa institucional

23-4-98 Festa del Llibre dijous
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Vacances de Nadal

Comprenen des del dia 24 (dc.) de desembre de 1997 fins al dia 6 (dt.) de gener de 1998,
tots dos inclosos.



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:40  Página 105
Vacances de Pasqua

Comprenen des del dia 4 (dss.) d’abril de fins al dia 13 (dll.) de 1998, tots dos inclosos.

Convocatòries oficials d’exàmens

Curs semestralitzat
Data límit d’acabament de la 1a convocatòria del 1r semestre: 14 (dss.) de febrer de 1998.

Data límit d’acabament de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a convocatòria del 2n
semestre: 10 (dv) de juliol de 1998.

Data límit d’acabament de la 2a convocatòria del 2n semestre: 12 (dss.) de setembre de
1998.

Curs anualitzat

Del 8 (dll.) de juny al 10 (dv.) de juliol de 1998: convocatòria de juny.
De l’1 (dt.) al 12 (dss.) de setembre de 1998: convocatòria de setembre.

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

D’acord amb l’article 11.3 de l’RD 1497/1987, per a aquells estudiants que continuïn fent
els plans d’estudis antics amb alguna assignatura pendent de cursos dels quals no s’ofereix
docència, els centres hauran de programar dues convocatòries d’exàmens durant el curs
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1997-1998, durant els períodes del juny i setembre indicats per al curs anualitzat.

Nota:
Aquest calendari pot variar d’acord amb el que s’estableixi al calendari oficial de festes de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 1998.
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5.2. Calendari dels pràcticums

Titulacions de Mestre

Curs Període
Pràcticum I: del 9 al 20 de febrer de 1998
Pràcticum II: del 9 de febrer al 6 de març de 1998
Pràcticums III i IV: del 29 de setembre al 24 d’octubre de 1997 i cada divendres 

des d’aleshores fins al 22 de maig de 1998

Titulació d’Educació Social

Pràcticum I: cada divendres des del 17 d’octubre de 1997 fins al 22 de 
maig de 1998

Pràcticum II: cada divendres des del 3 d’octubre de 1997 fins al 22 de 
maig de 1998 

Pràcticum III: del 29 de setembre al 10 d’octubre de 1997 i cada divendres 
des d’aleshores fins al 22 de maig de 1998

Titulació de Pedagogia

Pràcticums I i II: cada divendres des del 20 de febrer fins al 22 de maig de 1998
Pràcticums III i IV: del 9 fins al 13 de febrer i cada divendres des d’aleshores fins

al 22 de maig de 1998

Pràcticum de Psicopedagogia

Pràcticm I: cada divendres des del 20 de febrer al 22 de maig de 1998
Pràcticum II: cada divendres des del 24 d’octubre de 1997 fins al 22 de maig de

1998

Nota:
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El dia de la setmana reservat per al pràcticum de les titulacions d’Educació Social, de
Pedagogia i de Psicopedagogia és el divendres. Això no vol dir que pugui establir-se un
altre dia de la setmana segons la disponibilitat de l’estudiant i l’horari o les necessitats del
centre.
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5.3. Calendari de matriculació
Alumnes amb totes les assignatures superades a la convocatòria de juny
Juliol
Horari de matrícula: de 9 a 13.30 h
Lloc: Secretaria

Dia 21-7-97
Pla antic LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES (Ciències de l’Educació)

Dia 28-7-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dia 29-7-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL

Dia 30-7-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL
Mestre especialitat LLENGUA ESTRANGERA

Setembre
Horari de matrícula: de 9.30 a 17 h
Lloc: Secretaria

Dia 2-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ FÍSICA
Mestre especialitat EDUCACIÓ MUSICAL
Mestre especialitat EDUCACIÓ ESPECIAL

Dia 3-9-97
Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL
Llicenciats en PEDAGOGIA
Llicenciats en PSICOPEDAGOGIA
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Matrícula d’alumnes de nou ingrés –admesos en la 1a opció–
prova superada de més grans de 25 anys

Juliol
Horari de matrícula: de 9 a 13.30 h
Lloc: Secretaria
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Dia 22-7-97
Llicenciats PEDAGOGIA
Mestre especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dia 23-7-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL
Mestre especialitat LLENGUA ESTRANGERA

Dia 24-7-97
Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL
Mestre especialitat EDUCACIÓ FÍSICA

Dia 25-7-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ MUSICAL
Mestre especialitat EDUCACIÓ ESPECIAL

Setembre 1997
Alumnes de nou ingrés –segona opció o posteriors–
Horari de matrícula: de 9.30 a 17 h
Lloc: Secretaria

Dia 4-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ FÍSICA
Mestre especialitat LLENGUA ESTRANGERA
Mestre especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Mestre especialitat EDUCACIÓ MUSICAL

Dia 5-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ ESPECIAL
Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL
Llicenciats en PEDAGOGIA

Dia 8-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL

Dia 10-9-97
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Accés a 2n cicle per PEDAGOGIA 
Accés a 2n cicle per PSICOPEDAGOGIA

Matriculació d’alumnes amb assignatures pendents
Horari de matrícula: de 9.30 a 17 h
Lloc: Secretaria
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Dia 22-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dia 23-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL

Dia 25-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ INFANTIL
Llicenciats en PSICOPEDAGOGIA

Dia 26-9-97
Llicenciats en PSICOPEDAGOGIA
Mestre especialitat EDUCACIÓ MUSICAL

Dia 29-9-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ FÍSICA

Dia 30-9-97
Llicenciats en PEDAGOGIA

Dia 1-10-97
Llicenciats en PEDAGOGIA

Dia 2-10-97
Llicenciats en PEDAGOGIA
Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL

Dia 3-10-97
Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL
Mestre especialitat EDUCACIÓ ESPECIAL

Dia 6-10-97
Mestre especialitat EDUCACIÓ ESPECIAL
Mestre especialitat LLENGUA ESTRANGERA

Dia 7-10-97
Pla antic LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES (Ciències de l’Educació)
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Altres
Horari de matrícula: de 9.30 a les 17 h
Lloc: Secretaria

Dia 9-10-97
Reincorporacions
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5.4. Calendari administratiu
Calendari de tràmits administratius del curs acadèmic 1997-1998

Juny de 1997
• Sol·licitud de convocatòria de gràcia del 16 de juny al 14 de juliol
• Data límit per a la presentació de sol·licituds de

convalidacions a la Comissió de Doctorat del mes
de juny 6 de juny

Juliol de 1997
• Sol·licitud de trasllat d’expedient de l’1 al 31 de juliol
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions

i recursos per resoldre a la Comissió de Convalidacions
del mes de juliol 7 de juliol

Alumnes de la UAB:
• Últim dia d’exàmens de la 2a convocatòria del

1r semestre i de la 1a convocatòria del 2n semestre 11 de juliol
• Últim dia per entrar notes, tancament d’actes i 

actualització d’expedients de 1r i 2n cicle 16 de juliol
• Últim dia per entrar notes, tancament d’actes i 

actualització d’expedients de 3r cicle 31 de juliol
A partir d’aquestes dates, només es podran realitzar
modificacions d’actes quan hi hagi una sol·licitud de
revisió extraordinària de la prova

• Tancament de l’aplicació per a la realització de processos 
informàtics necessaris per a la matriculació 18, 19 i 20 de juliol

• Matriculació de becaris, alumnes que ho han aprovat
tot i els més grans de 25 anys del 22 al 30 de juliol

Alumnes nous de primer curs:
Assignats en 1a preferència durant el mes de juliol:
• Matriculació del 21 al 25 de juliol
• Matriculació dels errors i renúncies a la reassignació 28 de juliol
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Setembre de 1997
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i 

recursos per resoldre a la Comissió de Convalidacions 
del mes de setembre 5 de setembre

• Sol·licitud de convocatòria de gràcia del 4 al 29 de setembre
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• Resolució dels trasllats d’expedients:
Data límit perquè els alumnes lliurin al centre les 
qualificacions de la convocatòria de juny 5 de setembre

• Proposta de resolució al rector 19 de setembre

Alumnes de la UAB:
• Exàmens de la 2a convocatòria del 2n semestre

del curs 1996-1997 de l’1 al 12 de setembre
• Últim dia per entrar notes, tancament i signatura

d’actes i actualització d’expedients de 1r i 2n cicle 17 de setembre
• Últim dia per entrar notes, tancament i signatura

d’actes i actualització d’expedients de 3r cicle 30 de setembre
A partir d’aquestes dates, només es podran realitzar 
modificacions d’actes quan hi hagi una sol·licitud de
revisió de la prova

• Tancament de l’aplicació per a la realització de
processos informàtics necessaris per a la matriculació del 19 al 21 de setembre

• Matriculació del 22 de set. al 8 d’oct.

Alumnes nous de primer curs:
• Matriculac. d’altres preferències de juny i reclamacions del 2 al 8 de setembre
• Reassignacions 16 de setembre
• Assignació dels alumnes de la preinscripció

“especial de juny” 18 de setembre
• Matriculació preinscripció “especial de juny” 22 de setembre
• Data límit per a lliurar les sol·licituds de convalidacions

i recursos per a resoldre a la Comissió de Convalidacions
del mes de setembre 5 de setembre

Octubre de 1997
• Matriculació dels alumnes de 3r cicle del 14 d’oct, al 28 de nov,
• Sol·licitud de canvis i anul·lacions de 1r i 2n cicle del 20 al 31 d’octubre
• Trasllats d’expedients:

Data límit perquè els alumnes lliurin al centre les
qualificacions de la convocatòria de setembre 30 de setembre

• Proposta de resolució al rector 7 d’octubre
• Data límit de presentació d’instàncies del Pràcticum I
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i Pràcticum II (vegeu, a l’apartat 4.2., “Pràcticum als
plans d’estudis”, el paràgraf sobre “Realització del
pràcticum sense ajustar-se als estàndards habituals” 31 d’octubre

• Data límit per a lliurar les sol·licituds de convalidacions
i recursos per a la Comissió de Convalidacions del mes
de novembre 31 d’octubre
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Novembre de 1997
• Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula de 1r i 2n cicle fins al 14 de novembre
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions

a la Comissió de Doctorat del mes de novembre 14 de novembre

Desembre de 1997
• Matriculació del projecte de fi de carrera i del projecte

de recerca de l’1-12-97 al 29-05-98
L’alumne haurà de formalitzar la matrícula un mes 
abans de realitzar la presentació del treball de recerca

• Sol·licitud de canvis i anul·lacions d’assignatures
de doctorat de l’1 al 19 de desembre

• Sol·licitud d’examen de la convocatòria extraordinària
de febrer del 9 al 19 de desembre

• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions
i recursos amb efectes acadèmics per a la Comissió de
Convalidacions del mes de gener de 1998 9 de desembre

Gener de 1998
• Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula de doctorat fins al 30 de gener
• Data límit per a lliurar les sol·licituds de convalidacions

a la Comissió de Doctorat del mes de gener 9 de gener

Febrer de 1998
• Sol·licitud de canvis i anul·lacions que no impliquin

un increment econòmic d’assignatures de segon
semestre (excloent-ne aquelles sobre les quals ja
hi hagi una resolució denegatòria anterior) del 16 al 27 de febrer

• Data final d’entrada de notes de la convocatòria
de febrer 27 de febrer

• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions
i recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de
Convalidacions del mes de març 25 de febrer

Març de 1998
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions
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a la Comissió de Doctorat del mes de març 20 de març 
• Data límit de presentació d’instàncies regulars per al

curs acadèmic 1998-1999: Pràcticum III i Pràcticum IV
(vegeu, a l’apartat 4.2., “Pràcticum als plans d’estudis”,
el paràgraf sobre “Realització del pràcticum sense
ajustar-se als estàndards habituals” 31 de març
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Abril de 1998
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions

i recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de 
Convalidacions del mes de maig 27 d’abril

Juny de 1998
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions

i recursos amb efectes acadèmics a la Comissió de 
Convalidacions del mes de juliol 29 de juny

Sol·licituds d’examen amb Tribunal

Plans antics (5a i 6a convocatòria)
• convocatòria de juny: del 9 al 20 de març de 1998
• convocatòria de setembre: del 6 al 17 de juliol de 1998
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Plans nous (6a convocatòria)
• 1a convocatòria 1r semestre del 9 al 19 de desembre de 1997
• 2a convocatòria 1r semestre del 14 al 24 d’abril de 1998
• 1a convocatòria 2n semestre del 14 al 24 d’abril de 1998
• 2a convocatòria 2n semestre de l’1 al 10 de juliol de 1998
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6. Quadre d’equiparació
Quadre d’equiparacions de pla antic a pla nou de
Ciències de l’Educació
Quadre d’equiparació dels estudis fets a Filosofia i Lletres secció Ciències de l’Educació
per als equivalents a la Llicenciatura de PEDAGOGIA

Pla antic Pla nou
Codi Assignatura Codi Assignatura Crèdits
12097 Psicologia General 23142 Processos Psicològics Bàsics 8
11550 Int. Ciències de l’Educació 23144 Teoria de l’Educació 8
11560 Investigació Educativa 23145 Bases Metod. Innv. Educativa I 4
11560 Investigació Educativa 23146 Bases Metod. Innv. Educativa II 4
11556 Psicologia Educativa 23147 Psicologia, Disseny i Educació 8
11553 Història de l’Educació 23148 Història de l’Educació 8
11564 Sociologia de l’Educació 23149 Sociologia de l’Educació 8
11554 Didàctica 23150 Didàctica General 8
11677 Aplicacó Did. Informàtica

i Mitjans Audiovisuals 23151 Teconologia Educativa 8
11657 Models i Sistem. Didàctics 23151 Teconologia Educativa 8
11565 Organització Escolar 23152 Org. i Gestió Centres Educatius 8
11573 Política de l’Educació 23156 Política i Legislació Educatives 6
11658 Tèc. Innovació Didàctica 23159 Disseny, Desenv. i Innov. Curr. 8
11646 Pedagogia Social 23160 Pedagogia Social 8
11563 Educació Comparada 23161 Educació Comparada 8
11552 Estadística Aplicada

a l’Educació 23165 Estadística Aplicada a l’Educació 8
11557 Biologia de l’Educació 23166 Biologia de l’Educació 8
11561 Pedagogia Diferencial 23169 Aspectes Diferencials de l’Ed. 4
11555 Teories de l’Educació 23170 Filosofia de l’Educació 8
11567 Dinàmica de Grups 23171 Dinàmica de Grups 8
11657 Models i Sistemes Didàctics 23174 Models i Sistemes Didàctics 4
11663 Organització Escolar II 23175 Org. d’Institucions d’Educació 4
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11656 Orientació Vocacional 23177 Orientació Professional 4
11665 Diagnòstic Pedagògic 23183 Tèc. i Recursos Diagnòstics en Ed. 4
11671 Orientació Ocupacional 23189 Orientació Ocupacional 4
11599 Pedagogia Laboral 23192 Pedagogia Laboral 4
11575 Orientació Educativa 23194 Integració Ed. i Sociolaboral 4
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Ampliació del quadre d’equiparacions del pla antic de Ciències de l’Educació a pla
nou de Pedagogia

Els procediments següents han estat aprovats per la Junta de Facultat, en sessió ordinària
de data 26 de maig de 1995.

Situacions possibles i resolucions corresponents:

1r cas
Primer cicle de Ciències de l’Educació aprovat: es procedirà a equiparar pel primer cicle de
Pedagogia

2n cas
Primer cicle de Ciències de l’Educació amb un màxim de 3 assignatures no superades: es
procedirà a equiparar per al primer cicle de Pedagogia havent de superar 3 assignatures en
les seves equiparacions de nou títol.

• Si són assignatures obligatòries de pla antic, les equiparacions corresponen a assignatures
de pla nou de 1r cicle de Pedagogia en tots els casos.

• Si són assignatures optatives de pla antic, les equipracions corresponen a assignatures
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dels plans nous dels títols impartits per la Facultat de Filosofia i Lletres, i es comptabilitzarà
com a crèdits de lliure elecció del títol nou de Pedagogia.

3r cas
Primer cicle de Ciències de l’Educació amb més de 3 assignatures no superades: s’aplicarà
la taula d’equiparacions d’assignatures publicades al pla d’estudis.
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7. Departaments amb presència docent
majoritària a la Facultat

Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura
i de les Ciències Socials

El Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials està
estructurat en dues unitats: Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Unitat de
Didàctica de les Ciències Socials.

La funció d’aquest Departament és organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees abans
esmentades i, de programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB.

Les línies de recerca d’aquest departament són:

– Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura: 
• Anàlisi d’obres de literatura infantil i juvenil.
• Anàlisi del discurs a la classe de llengua estrangera.
• La llengua a les diferents àrees curriculars.
• Intercultura i educació.
• L’ús de l’ordinador a l’aula per a l’aprenentatge de llengua.
• La producció de textos a l’escola. Models d’anàlisi de text, processos psicològics i

intervenció didàctica.
• El tractament integrat de la llengua.
• Elaboració, experimentació i anàlisi de les seqüències didàctiques d’ensenyament de

la llengua i la literatura.

– Unitat de Didàctica de les Ciències Socials:
• Elaboració i anàlisi de materials curriculars en Ciències Socials per a l’ensenyament

infantil, primari i secundari.
• Els conceptes clau en el currículum de Ciències Socials.
• Disseny d’estratègies per la formació continuada de professors de Ciències Socials

d’ensenyament primari i secundari.
• Elaboració de propostes i materials per a l’educació ambiental.

Quant a la docència, aquest Departament imparteix assignatures a totes les especialitats de

Mestre d’EGB, a la Diplomatura d’Educació Social, i a les Llicenciatures de Pedagogia, i
Geografia així com al curs CAP/ CQPS.

El Departament organitza activitats de tercer cicle:
– Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura.
– Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials.
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El Departament també ofereix una Diplomatura de Postgrau:
– Curs de Postgrau en Didàctica de la Llengua Estrangera (Anglès / Català / Espanyol /

Francès).

El Departament organitza les Jornades de Didàctica de la Llengua, les quals acostumen a
tenir lloc cada any entre els mesos de març i abril.

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal està constituït per
tres unitats: Didàctica de la Música, Didàctica de les Arts Plàstiques i Didàctica de l’Educació
Corporal.

És funció d’aquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees de coneixement
que li són pròpies, així com programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB.

La docència s’imparteix a totes les diplomatures de Mestre d’EGB, a la Diplomatura
d’Educació Social i a la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual.

Les línies de recerca d’aquest departament són:

Didàctica de la Música:
– La formació musical i didàctica dels mestres
– L’aplicació de la informàtica dins de l’ensenyament musical
– La música a l’escola bressol

Didàctica de les Arts Plàstiques:
– Estratègies didàctiques a l’escola infantil
– L’art i l’educació especial
– Teoria i metodologia de les arts plàstiques

Didàctica de l’Educació Corporal:
– Teoria i metodologia de l’educació física
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– Formació del professorat

Estudis propis:
– Didàctica de les Arts Plàstiques 
– El tractament de les activitats esportives a l’entorn escolar
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Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

El Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals està estructurat
en dues àrees de coneixement: Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències
Experimentals.
La funció d’aquest Departament és organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees abans
esmentades i programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB.

Les línies de recerca d’aquest departament són:

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals (conjuntament):
– Elaboració i experimentació d’estratègies d’aprenentatge orientades cap a l’autoregulació

del procés d’aprenentatge en les àrees científiques. MEC-DGICYT PB92-0631.
– Les explicacions dels alumnes de ciències i de matemàtiques: anàlisi, caracterització i

representació. MEC-DGICYT PB92-0610.
– Propostes d’atenció a la diversitat de les necessitats dels alumnes en l’ESO a les àrees de

Ciències i Matemàtiques.

Didàctica de la Matemàtica:
– L’ordinador a l’aula.
– “Cabri” i Geometria.
– Investigació sobre la dinamització de l’aprenentatge de la geometria centrada en la

utilització de l’ordinador.
– Estudi dels aspectes gràfics i figuratius en l’ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques:

Bases per a una anàlisi comparativa.
– Pensament matemàtic avançat: introducció al càlcul infinitesimal.
– La resolució de problemes: creences dels alumnes i estratègies de resolució.

Didàctica de les Ciències Experimentals:
– Anàlisi dels conceptes i de la pràctica en relació amb l’educació ambiental.
– Eixos transversals: educació ambiental i educació del consum a l’escola.
– Anàlisi de l’evolució de les concepcions dels alumnes en utilitzar sensors i interfícies

acoblats a l’ordinador al laboratori pel treball experimental.
– Sistemes experts. Representacions dels coneixements i implicacions didàctiques.
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– La narrativa dels experiments.
– Energies renovables. Relacions energia-entorn-societat.

Quant a la docència, aquest Departament imparteix assignatures a totes les especialitats de
Mestre d’EGB, a la Diplomatura d’Educació Social, i a la Llicenciatura de Pedagogia, així
com al Curs de Qualificació dels Professors de Secundària (CQPS).
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El Departament imparteix també els programes següents:
– Doctorat de Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques.
– Postgrau de Didàctica de la Matemàtica a l’ESO: ensenyar i aprendre a resoldre problemes.
– Postgrau: educació ambiental, eixos transversals i currículum

El Departament dóna assessorament a grups de professors o a centres que sol·licitin suport
en el seu interès d’innovació didàctica.

Departament de Pedagogia Aplicada

El Departament de Pedagogia Aplicada està constituït per dues àrees de coneixement:
Didàctica i Organizació Escolar, i Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.

Imparteix docència a la Facultat de Ciències de l’Educació en les noves titulacions de
Llicenciatura en Pedagogia i Psicopedagogia i en les diplomatures d’Educació Social i títols
docents (Educació Especial, Infantil, Primària, Educació Musical, Educació Física).

Imparteix dos cursos de doctorat: Innovació Educativa i Pedagogia Aplicada, i un mestratge
de Metodologia de la Investigació Educativa en col·laboració amb la Universitat Autònoma
de Nicaragua-Managua.

Imparteix màster en Formació de Formadors en l’Àmbit Ocupacional. Postgraus en:
Intervenció Psicopedagògica i Necessitats Educatives, Planificació i Gestió dels Currículums
Professionals en Centres de Formació Agrària, Organització i Gestió de Centres Educatius,
Formació de Tècnic d’Arxiu i Educació Viària.

Les principals línies de recerca estan relacionades amb els camps de la formació ocupacional,
formació del professorat, didàctica, organització escolar, orientació, educació viària i
informàtica i multimèdia aplicada a l’educació.

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social

El Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social està integrat per l’Àrea de Teoria i Història
de l’Educació i el componen un total de vint professors. 

Les línies de recerca que té en marxa corresponen als àmbits de la pedagogia social, la
formació laboral, l’educació intercultural, l’educació d’adults, l’etologia de l’educació, la
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història de l’educació catalana i l’epistemologia educativa, evolució i comportament, anàlisi
comparada de l’administració i de la gestió dels sistemes educatius, estudis internacionals
sobre la Universitat a Europa, els sistemes d’accés, antropologia de l’educació, història de
l’educació informal: associacionisme i participació, fonts per a la història de l’educació
informal: la constitució i organització del Centre de Documentació Historicoeducativa de
la Facultat de Ciències de l’Educació.
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El Departament té signats convenis amb múltiples organismes per a la realització de pràctiques
de les diverses titulacions.

A més de la participació en les diplomatures i llicenciatures que imparteix la Facultat de
Ciències de l’Educació, el Departament ofereix un doctorat en Teoria de l’Educació i
Pedagogia Social.

Té la responsabilitat de l’especialització en Pedagogia Social. En el títol actual de la
Llicenciatura en Pedagogia i en la de pla antic de Ciències de l’Educació
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Unitats departamentals

A més dels cinc departaments amb docència majoritària, a la Facultat hi ha 16 unitats
departamentals, amb un total de 84 professors, que imparteixen docència al centre.
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8. Professorat de la Facultat
Cal marcar el número 581 davant de qualsevol extensió

Cognoms i nom Ext. Departament
Almató Barbany, Adolf 1133 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Amador Guillem, Miquel 1075 Pedagogia Aplicada
Angel Ferrer, Carme 3187 Psicologia de l'Educació
Antón Rosera, Montserrat 2674 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Armengol Asparo, Carme 1677 Pedagogia Aplicada
Arnal Agustín, Justo 1764 Pedagogia Aplicada
Asensio Aguilera, Josep M. 3188 Pedagogia Sistemàtica i Social
Audivert Arau, Rafel 1753 Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Azcárate Giménez, Carmen 2643 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Bach Plaza, Joan 2639 Geologia
Barba Uriach, David 2647 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Barenys Pérez, M. Pia 1629 Sociologia
Benejam Arguimbau, Pilar 3204 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Bericat Bonet, M. Mercè 1134 Filologia Espanyola
Besa Camprubí, Josep 2634 Filologia Catalana 
Bibiloni Matos, Lluís 2649 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Bigas Salvador, Montserrat 2706 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Boada Cots, Josep 3204 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Boada Domènech, Rosa 2627 Psicologia de l'Educació
Bonal Sarro, Xavier 3192 Sociologia
Borrás Hernández, Xavier 1487-2170 Psicologia de l'Educació
Botey Vallés, Jaume 2632 Història Moderna i Contemporània
Bou Bauzà, Guillem 1075 Pedagogia Aplicada
Brullet Tenas, Cristina 3195 Sociologia
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Caballero de Rodas Glez., Beatriz 2658 Didàctica de la Llengua, la Literatura
i les Ciències Socials

Cacho Labrador, Xavier 1581 Pedagogia Sistemàtica i Social
Cambra Vergés, Cristina 2355-2170 Psicologia de l'Educació
Campà Guillén, Angels 2680 Filologia Francesa i Romànica
Campillo Guajardo, Maria 2636 Filologia Catalana
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Cognoms i nom Ext. Departament
Camps Mundó, Anna 2645 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Cardona Hernández, M. Antònia 2707 Pedagogia Aplicada
Carrió Soldevila, Rosa 2625/1317 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia 
Casadellà Reig, Josep 3205 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Casademont Oller, Enrica 2650 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Casal Bataller, Joaquim 3195-1789 Sociologia 
Casals Clotet, Joan 2670 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Casas Vilalta, Montserrat 2709 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Castelló Badia, Montserrat 2624 Psicologia de l'Educació
Colomé Martínez, Teresa 2654 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Comellas Carbó, M. Jesús 3191 Pedagogia Aplicada
Comelles García, Salvador 2633 Filologia Catalana 
Comes Solé, Pilar 3204 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Corbella Virós, Mariona 3193 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Correig Blanchar, Montserrat 2706 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Creus Solà, Teresa 2706 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Cros Alavedra, Anna 2633 Filologia Catalana 
Cros Alavedra, M. Assumpta 2636 Filologia Catalana 
Darder Vidal, Pere 2629 Pedagogia Sistemàtica i Social
Demarbre Zboril, Veronique 2365-2170 Psicologia de l'Educació
Deulofeu Piquet, Jordi 2647 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Díaz Lucea, Jordi 2671 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Dilmé Clavaguera, Dolors 2265 Pedagogia Aplicada
Domènech Llaberia, Edelmira 2778 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Domènech Pardo, Josep M. 1074 Pedagogia Sistemàtica i Social
Dooly, Melinda 2394 Filologia Anglesa i Germanística
Duñach Masjuan, Marta 2635 Pedagogia Aplicada
Durán Bellonch, M. Mar 1677 Pedagogia Aplicada

Edo Baste, Mercè 2643 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Edo Izquierdo, Sílvia 2187-2170 Psicologia de l'Educació
Escalas Tramullas, Teresa 2639 Química 
Escobar Urmeneta, Cristina 2658 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
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Cognoms i nom Ext. Departament
Espinet Blanch, Mariona 2646 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Esteve Punti, Jordi 2644 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Estrada Aguilar, Joan 3193 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Fabra Sales, M. Lluïsa 1677 Pedagogia Aplicada
Farreny Sistac, Maria Dolors 2631 Filologia Catalana 
Feliu Canaleta, Teresa 2673 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Fermoso Estebánez, Paciano 2973 Pedagogia Sistemàtica i Social
Ferrández Arenaz, Adalberto 1750 Pedagogia Aplicada
Ferrer Julià, Ferran 1581 Pedagogia Sistemàtica i Social
Fiol Mora, Lluïsa 2644 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Fornieles Déu, Albert 2331 Psicobiologia i Metodologia de les CC.

de la Salut
Forrellad Bracons, M. Assumpció 2640 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Fortuny Aymemí, Josep M. 1133 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Franch Batlle, Joan 2639 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia 
Fullat Genis, Octavi 2973 Pedagogia Sistemàtica i Social
Gairín Sallán, Joaquin 1619 Pedagogia Aplicada
Galera Pérez, Antonio D. 2671 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
García Gràcia, Maribel 3195-1789 Sociologia
García Rovira, Pilar 2642 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Gassull Bustamante, Cecília 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Genovard Rosselló, Càndid 1427-2170 Psicologia de l'Educació
Gimeno Abad, Ricard 2673 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Gimeno Soria, Xavier 3197 Pedagogia Aplicada
Godall Castell, Pere 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Godall Castell, Teresa 2674 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Gómez Alemany, Isabel 2624 Psicologia de l'Educació

González Gómez, Carla 2102-2170 Psicologia de l'Educació
González Gómez, Juan P. 2102-2170 Psicologia de l'Educació
González Rosas, Josep Ll. 2630 Pedagogia Aplicada
Gonzalo García, Carmen 1230 Geografia
Gorgorio Solà, Núria 3205 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
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Cognoms i nom Ext. Departament
Gotzens Busquets, Concepció 2101-2170 Psicologia de l'Educació
Grande Pérez, Immaculada 1684 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Gratacós Masanella, Rosa 2640 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Grau Tarruell, Maria 2634 Filologia Catalana 
Guasch Boye, Oriol 2645 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Guibourg García, Isabel 3199 Psicologia de l'Educació
Guiu Puget, Eulàlia 2635 Pedagogia Aplicada
Hernández Encuentra, Eulàlia 1426-2170 Psicologia de l'Educació
Izquierdo Aymerich, Mercè 2646 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Izquierdo Rodríguez, Conrad 2678 Psicologia de l'Educació
Jané Ballabriga, M. del Claustre 1166 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Jariot Garcia, Mercè 3198 Pedagogia Aplicada
Jofre Aparicio, Montserrat 2628 Filologia Espanyola
Jordán Sierra, José A. 3007 Pedagogia Sistemàtica i Social
Jordana Puigpinós, Ricard 2682 Filologia Anglesa i Germanística
Jover Armengol, Lluïsa 2651 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Jurado de los Santos, Pedro 1417 Pedagogia Aplicada
Laborda Molla, Cristina 3196 Pedagogia Aplicada
Lacasa Plana, Núria 2642 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Larreula Vidal, Enric 2637 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Leal García, Aurora 1408-2170 Psicologia de l'Educació
Limonero García, Joaquim T. 1487 Psicologia de l'Educació
Lobo Virseda, M. José 2658 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
López del Castillo Rosique, Lluís 2637 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Luna Batlle, Xavier 2631 Filologia Catalana 
Llansana González, Joan Josep 3198 Pedagogia Aplicada
Llobet Roig, Cecília 2652 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Lluveras Puig, Núria 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Macià Fábregas, Spei 2671 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica
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i Corporal
Malagarriga Rovira, Teresa 2673 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Marqués Graells, Pere 2635 Pedagogia Aplicada
Marquez Bargalló, Concepció 2646 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
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Cognoms i nom Ext. Departament
Martínez Muñoz, Marius 3198 Pedagogia Aplicada
Martínez Piñero, Josep 2679 Comunicació Audiovisual, Publicitat

i Documentació
Martorell Codina, Montserrat 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Masjuan Codina, Josep M. 3192-1789 Sociologia 
Massot Verdú, Margarida 3190 Pedagogia Sistemàtica i Social
Mazuque Periz, Miquel 1432 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Mèlich Sangrà, Joan Carles 3007 Pedagogia Sistemàtica i Social
Merino Pareja, Rafael 3195-1789 Sociologia
Mies Burrull, M. Angels 3025 Psicologia de l'Educació
Milian Gubern, Marta 2645 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Mir Maristany, Clara 3194 Psicologia de l'Educació
Miranda Pérez, Joaquim 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Molina Simó, Lurdes 3194 Psicologia de l'Educació
Moll Ferré, Blanca 2707 Pedagogia Aplicada
Monereo Font, Carles 2103-2170 Psicologia de l'Educació
Montané Capdevila, Josep 1764 Pedagogia Aplicada
Montero Espinoza, Victor M. 3188 Pedagogia Sistemàtica i Social
Montoya Vilar, Normi 2679 Comunicació Audiovisual, Publicitat

i Documentació
Morente Valero, Francisco 1138 Història Moderna i Contemporània
Navarro Casanoves, Maria 2635 Pedagogia Aplicada
Navio Gámez, Antonio 3191 Pedagogia Aplicada
Noguerol Rodrigo, Artur 2637 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Nogués Carulla, Ramon M. 2635-1860 Biologia Animal i Vegetal i Ecologia 
Núñez Romero, Dolors 1750 Pedagogia Aplicada
Nussbaum Capdevila, Lucy 2657 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Oliva Bartolomé, Mercè 2680 Filologia Francesa i Romànica
Oliver Busquets, Montserrat 2650 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Oliveres Boadella, Arcadi 2293 Economia Aplicada
Oller Freixa, Montserrat 3204 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
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Oriols Codina, Jordina 2672 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica
i Corporal

Pagès Blanch, Joan 2656 Didàctica de la Llengua, la Literatura
i les Ciències Socials

Palou Sangrà, Juli 2635 Pedagogia Aplicada
Pallarés Mercader, Rosa M. 1677 Pedagogia Aplicada
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Cognoms i nom Ext. Departament
Panyella Ferreres, Ramon 2636 Filologia Catalana 
Pardo Múgica, Ana M. 2627 Psicologia de l'Educació
Pedró Roura, Jordi 2674 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Peire Fernández, Tomàs 2671 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Pérez Vallverdú, Eulàlia 2636 Filologia Catalana 
Peris Morancho, Pere 3198 Pedagogia Aplicada
Pineda Herrero, Pilar 3190 Pedagogia Sistemàtica i Social
Pintó Casulleras, Roser 3206 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Pintó Isern, Cristina 1411 Pedagogia Sistemàtica i Social
Pons Mir, Manel 2709 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Pont Barceló, Esteve 3196 Pedagogia Aplicada
Pont Vidal, Josep 1629 Sociologia
Prat Grau, Maria 3193 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Prat Pla, Angels 2637 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Puig Moreno, Gentil 2657 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Pujol Vilallonga, Rosa M. 3203 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Pujolar Cos, Joan 2371 Filologia Catalana
Quintana Trias, Lluís 2633 Filologia Catalana 
Ramon Riba, Antoni 1759 Geografia
Ramspott Heitzmann, Ana 1134 Filologia Espanyola
Redó Dalmau, Margarita 2707 Pedagogia Aplicada
Ribas Seix, Teresa 2654 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Rico Busquets, Albert 2631 Filologia Catalana 
Rincón Igea, Benet del 3201 Pedagogia Sistemàtica i Social
Roc Peñaranda, Mercè 3187 Psicologia de l'Educació
Rodríguez Gayarre, Rafael 2647 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Rossell Poch, Salvador 2650 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Rovira Martínez, Marta 3192 Sociologia 
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Rué Domingo, Joan 2630 Pedagogia Aplicada
Ruiz Bueno, Carme 1750 Pedagogia Aplicada
Sala Roca, Josefina 3188 Pedagogia Sistemàtica i Social
Sala Sureda, Carme 2265 Pedagogia Aplicada
Samblancat Miranda, Neus 2628 Filologia Espanyola
Sanahuja Gavaldà, Josep M. 1417 Pedagogia Aplicada
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Cognoms i nom Ext. Departament
Sánchez Martín, José 2635 Pedagogia Aplicada
Sánchez Sola, Antonio 2682 Filologia Anglesa i Germanística
Sanmartí Puig, Neus 2642 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Santiveri Papiol, Noemí 2635 Pedagogia Aplicada
Saravia Terricabras, Elisabet 2394 Filologia Anglesa i Germanística
Sarramona López, Jaume 1411 Pedagogia Sistemàtica i Social
Serra Puigvendrelló, Joaquim 2670 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Serra Vilamitjana, Joan 3193 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Serrano Pau, Carrasumada 3199 Psicologia de l'Educació
Sesé Muniategui, M. Pilar 3203 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Silvestre Benach, Núria 3025-2170 Psicologia de l'Educació
Solà Gussinyer, Pere 1074 Pedagogia Sistemàtica i Social
Subirats Martori, Marina 1629 Sociologia
Sugrañes Justafré, Encarna 2674 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Tacher Castells, Pilar 2652 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Tarin Martínez, Rosa M. 3206 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Teixidó Planas, Martí 3201 Pedagogia Sistemàtica i Social
Teixidor Corominas, Margarita 1677 Pedagogia Aplicada
Teixidor Masó, Carme 2651 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Tejada Fernández, José 1619 Pedagogia Aplicada
Tomàs Folch, Marina 3197 Pedagogia Aplicada
Tomàs Martorell, Carme 3203 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Tomé González, Empar 3192 Sociologia 
Torns Cuende, Xavier 2670 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Torras Casas, Agnès 3201 Pedagogia Sistemàtica i Social
Torrents Roses, Àngels 1230 Geografia
Torres Tarrés, Montserrat 2651 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Tovías Wertheimer, Susana 2265 Pedagogia Aplicada
Tresserras Puig, Dolors 2678 Psicologia de l'Educació
Troiano Goma, Helena 1629-1789 Sociologia

Tusón Valls, Amparo 1134 Filologia Espanyola
Ucar Martínez, Xavier 1581 Pedagogia Sistemàtica i Social
Valero García, Jesús 3199 Psicologia de l'Educació
Valls Aubert, Xavier 2649 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
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Cognoms i nom Ext. Departament
Valls Cabrera, Carme 2656 Didàctica de la Llengua, la Literatura

i les Ciències Socials
Valls Casanovas, Assumpta 2673 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Vallvé Cordomí, Joaquim 2670 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica

i Corporal
Vayreda Duran, Agnès 2353 Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Vilà Miguel, Núria 2654 Didàctica de la Llengua, la Literatura i les

Ciències Socials
Vilà Santasusana, Montserrat 2634 Filologia Catalana 
Viladot Voegeli, Guillem 2635 Pedagogia Aplicada
Vilaplana Lapena, Enric 2629 Pedagogia Sistemàtica i Social
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Vilar Monmany, Mercè 2670 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica
i Corporal

Villanueva Margalef, Maria 1230 Geografia
Yábar Madinaveitia, José Manuel 1133 Didàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals
Yagüe Pi, Pilar 3198 Pedagogia Aplicada
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9. Serveis
Secretaria
La secretaria del Centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i
acadèmiques que pertanyin a professors i a alumnes.

El servei resta obert amb l’horari següent:
– De dilluns a divendres de 10 a 13 h (matí) i de 17 a 20 h (tarda)

Horari d’estiu (juliol i agost):
– De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Adreceu-vos a la secretaria per a les qüestions següents:
– Informació
– Matriculació
– Tramitació de títols
– Compulsació de documents
– Certificacions
– Convalidacions d’estudis
– Sol·licituds de trasllats d’expedients
– Anul·lació de convocatòries

Servei d’Aplicacions Educatives
El Servei d’Aplicacions Educatives de la Facultat de Ciències de l’Educació agrupa els
serveis audiovisuals i informàtics i està destinat tant a proporcionar amb criteri unitari suport
a la docència i investigació en els estudis propis de la Facultat com a donar serveis
especialitzats a institucions externes a la Facultat.

Aula d’Informàtica
L’Aula d’Informàtica de la Facultat de Ciències de l’educació disposa de quatre aules, totes
amb dotacions pròpies de material.
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Aula 1 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (edifici G6):
Espai equipat amb 25 ordinadors, 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 vídeo.
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Aula 3 de docència / aula de pràctiques / sala d’usuaris (edifici G6):
Espai equipat amb 30 ordinadors, pantalla de cristall lìquid, 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 líquid i
retroprojector.

Aquests quatre espais són utilitzats tant per a docència (alumnes, professors de la UAB,
mestres, PAS, postgraus, etc.) com per a les pràctiques demanades des de les assignatures,
o com a sala d’usuaris a les hores lliures.

Sala de serveis generals i d’ajut a la recerca (edifici G6):
Aquesta sala de serveis generals està dotada de tres estacions multimèdia (un PowerPc
8500AV, un Power 8100 AV, un Quadra 840 AV) amb monitors de 17”, un Performa 630
TV-in amb CD, un Macintosh CI, un Pentium 133 Mhz. Disposa també d’escànner en color,
Laserdisc, tres impressores lasser, impressora d’injecció color, unitats externes de CD-Rom,
discos òptics de 230 Mb i 650 Mb, escànner de diapositives, gravadora de CD-Rom.

Dins de la sala de serveis generals, hi ha un espai per a autoservei de scanner , impressions
amb lasser i consultes de CD pel professorat. Aquest espai está dotat amb un ordinador
Macintosh Performa 630CD i escànner b/, un ordinador Macintosh 7200CD, un ordinador
PC Pentium 133 Mhz.

Tots els ordinadors estan connectats a la xarxa de la Facultat de Ciències de l’Educació i la
xarxa general de la UAB.

Activitats del servei
Les activitats que es desenvolupen a l’aula d’Informàtica són:

1. Docència:
– Alumnes de la Faculat de Ciències de l’Educació:
Assignatures de les llicenciatures i diplomatures que utilitzen el servei

• Assignatura: Noves Tecnologies
• Assignatures de didàctica
• Estadística Aplicada
• Bases Metodològiques. Investigació Educativa
• Avaluació Educativa
• Metodes d’Investigació en Educació
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• Anàlisi qualitativa en Investigació Educativa
• Mètodes d’Investigació Social
• Investigació Educativa

– Cursos de formació al professorat de la UAB
– Cursos de Postgrau
– Cursos de Doctorat
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– Cursos de formació al personal d’administració i serveis
2. Suport informàtic a la recerca. El servei participa directament o indirectament en projectes

d’investigació
3. Creació de programari (software), especialment en productes multimèdia i de caràcter

educatiu.
4. Serveis generals al professorat, alumnes i Administració. El servei disposa d’un material

que permet oferir un conjunt de serveis a tota la comunitat universitària
Impressions de documents en làser, color i matricials

• Escànners color i blanc/negre d’imatges
• Escànners de textos i reconeixement de documents amb OCR
• Escànners de diapositives
• Captura d’imatges fixes o en moviment, amb magnetoscopis o càmeras de vídeo

connectades a l’ordinador.
• Captura i manipulació de so
• Conversió de fitxers en els entorns Mac-PC, PC-Mac
• Còpies de seguretat en discos òptics
• Grabació en CD-Rom
• Connexió als ordinadors del Centre de Càlcul, VAX-UNIX
• Connexió a la Internet
• Consultes de CD-Rom (Mac-PC)
• Consultes de manuals i revistes

Horari del servei
Sales d’usuaris per a alumnes de 8.30 a 20.30 h a la tarda (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 a 20.30 h

Aula d’audiovisuals

Memòria de la Secció de Mitjans Audiovisuals del Servei d’Aplicacions Educatives de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

La Secció de Mitjans Audiovisuals té per objectius:
• Donar suport a la recerca dels departaments de la Facultat de Ciències de l’Educació, i a

la recerca de qualsevol departament de la UAB que així ho sol·liciti, que necessitin utilitzar
mitjans tècnics audiovisuals per tal de desenvolupar-la;

• Oferir els seus serveis tècnics Audiovisuals a totes les entitats universitàries que així ho
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sol·licitin, tant d’assessorament tècnic com de producció audiovisual de documents
científics, didàctics, institucionals, etc.;

• Donar suport a la docència de les assignatures de les titulacions de la Facultat de Ciències
de l’Educació, o de qualsevol facultat, departament o institució de la UAB que així ho
sol·liciti, que necessitin utilitzar mitjans tècnics audiovisuals per tal de desenvolupar la
seva docència.
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La Secció de Mitjans Audiovisuals està ubicada al mòdul 4 de la Facultat de CCEd. Per ac-
cedir-hi, consulteu els vostres professors o directament els responsables de la Secció.

Consergeria
La consergeria de la facultat es troba a l’edifici G5. Els serveis que ofereix per als estudiants
són els següents:

– Recollida i entrega d’objectes perduts
– Recollida de treballs i correspondència per als professors
– Informació de les aules i altres dependències de la facultat
– Informació general de la Universitat (ubicació d’edificis, serveis, etc.)
– Farmaciola

Laboratoris
Laboratoris de Ciències Experimentals:

La Facultat de Ciències de l’Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de
les assignatures ofertes per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

Els Laboratoris de Ciències Experimentals tenen com a missió principal esdevenir espais
de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertes per la Facultat i que
així ho sol·licitin. 

Per utilitzar els laboratoris és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament,
seguretat i higiene. Per accedir-hi, consulteu els vostres professors o adreceu-vos directament
als tècnics dels Laboratoris.

a. Equipaments dels Laboratoris de Ciències Experimentals:

Laboratori 1:
32 places, distribuïdes en quatre taules
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Sortides de gas, aigua i electricitat
Campanes de gasos
Utillatge de vidre, ferro i plàstic
Maquetes del cos humà
Negatoscopi
Magatzem de productes químics
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Sala de balances i altres aparells de mesura
Arxiu de consulta bibliogràfica

Laboratori 2:
32 places, distribuïdes en quatre taules
Sortides d’aigua i electricitat
Microscopis, lupes binoculars i telescopi
Estació meteorològica amb buidat informàtic i sortida per impressora
Quatre PC i una impressora preparats per a experiències assistides per ordinador
Col·leccions de roques i minerals
Col·leccions de mapes topogràfics i geològics
Equips experimentals d’òptica, calor, electricitat, ones, mecànica, meteorologia, energia
solar
Equip experimental Projecte Ciència 6/12

Aquests dos laboratoris ocupen un mòdul de la Facultat i estan dotats de les mesures de
seguretat i higiene necessàries: extintors, sortides d’emergència, dutxa, bany d’ulls,
farmaciola, indicadors de perillositat, recollida selectiva de residus.

Laboratori 3:
32 places, distribuïdes en quatre taules
Sortides de gas, aigua i electricitat
Utillatge de vidre, ferro i plàstic
Recull de maquetes didàctiques
Equip experimental del Projecte Descoberta 3/6
Hivernacle per a la cria de cargols
Bancs de llum per al cultiu de petites plantes
Serveis bàsics, similars als que es poden trobar en un laboratori escolar

Aquest laboratori es troba ubicat en el mòdul III de la Facultat.
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Els materials dels laboratoris (utillatge, productes, etc.) es troben a disposició dels alumnes,
sota les indicacions dels professors de les diferents matèries.

Responsables del servei:
– Coordinador docent: Joan Franch
– Tècnics de laboratori: José Manuel Martínez i Concep Miró
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b. Docència als Laboratoris de Ciències Experimentals:

En aquests Laboratoris s’hi imparteix la docència experimental dels àmbits acadèmics
següents:

1. Docència de les següents assignatures de les Llicenciatures i Diplomatures de la nostra
Facultat:
a). Temes Bàsics de Ciències
b). Cos Humà i Salut
c). Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
d). Didàctica de les Ciències
e). Didàctica de la Ciència i la Matemàtica
f). Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques
g). Biologia
h). Geologia
i). Física
j). Química

2. Cursos de Postgrau

3. Cursos de Doctorat

Biblioteca
La Biblioteca d’Humanitats està destinada al suport de la docència i la investigació en els
camps següents: art, antropologia, educació, geografia, història, filologia, filosofia, literatura
i psicologia.

Espais i horaris:

La Biblioteca d’Humanitats té dos edificis:

– Edifici L: 
Conté les monografies, els documents audiovisuals, les bases de dades en suport informàtic,
i el material cartogràfic:
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Sala de Lectura: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h
Préstec: de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h
Mediateca: de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h
Sala d’informació electrònica: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 14.30 a 21 h
Cartoteca: de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h
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– Edifici B:
Conté les publicacions periòdiques

Sala de Lectura: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h

Durant els períodes de vacances, l’horari es modifica.

Serveis

Consulta:
Tot el fons documental de la Biblioteca d’Humanitats és de lliure accés a les sales de lectura,
llevat del material que es troba al dipòsit i a la mediateca. La seva ordenació és segons la
classificació decimal universal (CDU), que els agrupa per temes.

Catàleg:
Per localitzar els documents que us interessin, podeu consultar el catàleg col·lectiu
informatizat des dels diferents ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB, i
també des de casa si disposeu d’un ordinador connectat a la xarxa informàtica de la UAB.
Les cerques es poden fer per: autors, matèries, títols, topogràfics, paraules clau, combinacions
de paraules. També es podem consultar els catàlegs de les biblioteques de les universitats
catalanes.

Préstec:
Es considera usuari de préstec tota persona que sigui membre de la comunitat universitària

Informació:
Per a qualsevol consulta o per demanar ajuda, adreceu-vos al personal de la biblioteca que
trobareu en els taulells d’informació. Durant el curs es faran sessions informatives sobre els
recursos i els serveis que ofereix la biblioteca.

Sala d’informació electrònica:
Permet la connexió i la consulta d’informació en suport informàtic (base de dades en CD-
Rom, Internet, etc). També permet la consulta directa de les bases de dades en CD-Rom
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que estan en xarxa.

Si voleu més informació sobre els diferents serveis que us ofereix la biblioteca, podeu
consultar les guies a:

http://www.bib.uab.es/human/guies.htm
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Adreça
Biblioteca d’Humanitats
Universitat Autònoma de Barcelona
08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfons

Edifici L
Préstec 581 29 92
Informació 581 29 72
Mediateca: 581 25 85
Inf. Electrònica: 581 21 84
Cartoteca: 581 20 45

Edifici B
Informació 581 13 44

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

Altres serveis
Aula d’Autoaprenentatge de Llengua

L’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua és a la Facultat de Ciències de l’Educació (aula 16).

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h, excepte divendres a la tarda.

Tel. 581 27.38 i 581 20.17

Un aprenentatge a la teva mida

Si vols apendre al teu ritme, amb la intensitat i l’horari que tu decideixis...

Si no has trobat cap curs de llengua que respongui a les teves necessitats...
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Si fas un curs de llengua, però necessites un reforç o un complement de les classes...

Si només vols repassar algunes qüestions...

Si vols preparar-te per a un examen de llengua...
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Estudiants de llengua catalana, estudiants estrangers que no entenen el català, alumnes dels
cursos de llengua catalana, professorat que necessita millorar la seva formació lingüística,
personal d’administració i serveis que necessita una formació específica, etc.

Tots els recursos que necessites
– cassets
– televisió i vídeo
– ordinador
– exercicis autocorrectius
– proves que et permeten saber quin nivell tens de llengua i que t’ajuden a solucionar les

teves necessitats
– diccionaris generals i específics
– diaris i revistes
– jocs i entreteniments

Cicle «Aprendre a aprendre». Sessions per a l’optimització de l’aprenentatge de llengües:

1. l’aprenentatge de llengües
2. l’ús dels diccionaris
3. treballar la gramàtica

Amb el suport d’un assessor que t’orientarà i t’ajudarà sempre que ho necessitis. T’hi pots
adreçar per a informar-te sobre el funcionament de l’Aula, per saber quines activitats són
les més adequades per aprendre allò que necessites, etc.

millora de l’ortografia, ampliació del vocabulari, dictats autocorrectius enregistrats en
cintes de casset, pràctiques de comprensió oral, pràctiques de conversa, redacció, etc.

L’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua està oberta a tota la comunitat universitària de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Aprèn català com i quan vulguis.

Ara pots.

Consell d’Estudiants
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Els estudiants tenim moltes coses a dir, però 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 que estem estudiant
un temps molt ric i que ens aporti molt com a persones.
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Com a estudiants és molt el que podem fer: debatre com volem que siguin els nostres estudis,
dur a terme projectes de solidaritat, fer festes, plantejar com voldríem que fos la Facultat i
la UAB... I és per això que comptem amb les notres pròpies formes d’organització: assemblees
de classe i de Facultat, representants als òrgans de govern (Claustre i Junta de Facultat i de
la UAB), el Consell d’Estudiants...

No ho sentis lluny! Sí, són moltes les coses, però entre tots i totes podem treballar per allò
que volem.

Si tens iniciatives, queixes, propostes, inquietuds... no et quedis al marge: ACTUA. Al teu
costat hi haurà més gent amb ganes de moure coses, i junts podrem.

A començament de curs farem una primera assemblea de facultat en la qual començarem a
parlar. Aquest curs, volem aconseguir que al local d’estudiants hi hagi una permanència de
gent. Tu ets molt important perquè això funcioni. T’ESPEREM.

Dades:

El local dels estudiants està a la cantonada de la plaça de les Oliveres, davant del mòdul 3
Horari: de dilluns a divendres de 13 a 16 h
Telèfon: 581 19 67
Fax: 581 20 07 (a/a Consell Estudiants)
e-mail: ced@blues.uab.es
web: http://blues.uab.es/ced/

Col·lectiu d’Estudiants de Ciències de l’Educació (CECED)

Sota aquest nom ens trobem els i les estudiants d’aquesta Facultat que volem treballar per
un projecte assambleari. Informa-te’n al local d’estudiants.
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Dades:

e-mail: ceced@blues.uab.es
web: http://blues.uab.es/ceced/



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:40  Página 139
10. Directori
Deganat:
Degà Pere Darder i Vidal 1232
Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica Carme Àngel i Ferrer 2687

Enric Vilaplana i Lapena 2703
Vicedeganat d’Economia i Serveis
i Secretaria del Centre Manel Pons i Mir 1382
Vicedeganat de Relacions institucionals
i Estudiants Blanca Moll i Ferré 2704

Coordinador/a de titulació:
Pedagogia Margarida Massot Verdú 3151
Psicopedagogia Josep Montané Capdevila 1764
Educació Social Màrius Martínez Muñoz 3148
Educació Infantil Anna Cros Alavedra 1484
Educació Primària Lluís López del Castillo i Rosique 2705
Educació Especial Dolors Dilmé Clavaguera 1180
Educació Física Maria Prat Grau 2676
Educació Musical Assumpta Valls Casanovas 3185
Llengua Estrangera Beatriz Caballero de Rodas 3147

Departaments:
Gestora Departamental Berta Gabarnet Llobet 2622

Dpt. Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Directora Teresa Malagarriga Rovira 2641
Secretària Coro Cabrera 1679

Dpt. Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
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Directora Artur Noguerol Rodrigo 2638
Secretari Alfons Valenzuela 1878

Dpt. Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals
Directora Jordi Deulofeu Piquet 2648
Secretari Benjamín Daza 1737
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Gestor Departamental Francesc Bourdelande 1620

Dpt. Pedagogia Aplicada
Director Joaquin Gairín Sallán 1620
Secretària Margarida Roluy 1620

Dpt. Pedagogia Sistemàtica i Social
Director Josep M. Asensio Aguilera 1419
Secretària Isabel Sempere 1419

Unitats:
Secretària d’Unitats Maria Morales 2653
Caps d’Unitat:
Comunicació Audiovisual Normi Montoya Vilar 2679
Filologia Anglogermànica Ricard Jordana i Puigpinós 2682
Filologia Espanyola Neus Samblancat Miranda 2628
Filologia Francesa Àngels Campà i Guillén 2680
Filologia Catalana Albert Rico Busquets 2631
Geografia Maria Villanueva Margalef 1230
Història Jaume Botey i Vallès 2632
Psicologia de l’Educació Lourdes Molina Simó 3194
Sociologia Quim Casal Batallé 3195
Biologia, Geologia i Química Joan Bach i Plaza 2639

Coordinació de pràctiques:
Coordinadors Josep M. Sanahuja Gavaldà 1535
Secretària Rosa M. Megias 1535

Personal d’administració i serveis:

Administradora del Centre Maite Jiménez Lazcorreta 1630

Secretària de la Administradora Ma. Antònia Rufat 2702
Secretària del Deganat Anna Borfo 2690
Secretaria – Gestor acadèmic José Checa 1631
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Montserrat Garrofé 2685
M. Carmen García 2683
Jesús Àngel López 2684
Neus Amorós 2686
Trinidad Moraira 2684



Gciencies de l'educació  29/07/97 13:40  Página 141
Gestió Econòmica Dolors Gimeno 1431
Montserrat Carrasco 2689
Conxita Graells 2689

Audiovisuals Jordi Gassiot 2260
Joan Manel Curatero 2260
Juan Manuel Gomiz 2260
Txell Segués 2260

Informàtica Isabel Castellano 1432
Montserrat Prieto 1432
Josep M. Montraveta 1432

Consergeria – porter major Javier Casas 2712
– sotscap Gaudi Egea 1834

Maria Aguilar 1834
Isabel Rodríguez 1834
Jorge García-Pardo 1834
Carmen Pérez 1834
Esther Moreno 1834
Manuel Gabardos 1834
Jordi Sianés 1834

Manteniment Miguel Herrada 2710

Laboratori Concep Miró 1333
José Manuel Martínez 1333

Altres serveis:

Escola Pública Bellaterra Secretaria 1030
Consergeria 2073

Facultat de Ciències de l’Educació 141
Oficina d’Intercanvi i Cooperació
(Erasmus) Joan Francesc Fontdevila 1784

Bar-Restaurant Cuines i Restaurants 1732

Fotocòpies Vilema, SA 1332
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11. Plànol de la Facultat
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12. Informació d’interès general
1. Normativa academicoadministrativa

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent, du-
rant els dies i els mesos establerts en el calendari específic de cada centre.

Matrícula gratuïta

D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressupostos

Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.

Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.

En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de
què s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’im-
port de les taxes acadèmiques.

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocatòria ordinària

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al setembre.
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Convocatòria extraordinària de febrer (final de carrera)

Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.
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Per optar a aquesta convocatòria, caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria durant
les dates que el centre estableixi.

Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que

l’alumne no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria; per tant, l’alumne, en el moment de fer

la sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).

Plans d’estudis nous

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semestre són
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocatòria extraordinària de febrer

Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin més con-
venient.

1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendents fins

a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la docència

dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits repetits.
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a totes les assig-

natures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran esco-

llir entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatòria ex-

traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presentació a l’exa-

men. En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurida.

Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol

146 La guia de l'estudiant 1997-1998
És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’estu-
dis parcials efectuats a l’Estat espanyol en facultats universitàries, escoles tècniques supe-
riors de grau mitjà i centres anàlegs.

Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i aniran acom-
panyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada en què es
consignin les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes, i també del
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pla d’estudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon, se-
gellats pel centre d’origen.

La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a
proposta del vocal de convalidació del centre.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.

La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in-
ferior previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.

Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mínim
de 70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripció.

És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne acre-
diti no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.

Documentació que cal presentar

a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es volen con-

validar.
c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han es-

tat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacio-

nalitat del sol·licitant.

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats com-
petents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si escau, per la traducció (al català o
al castellà) realitzada pels organismes autoritzats.

La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarre-
garà de la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en la seva
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tramitació i resolució al Ministeri d’Educació i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).

D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de títols
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com també
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la persona in-
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teressada pretengui formalitzar la seva matrícula i situació acadèmica, excepte en els casos
de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.

La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con-
validació d’estudis parcials.

Trasllats

La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern, en la sessió del 16
d’octubre de 1990, va aprovar els criteris per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres
universitats cap a centres de la UAB. Aquests criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Totes les assignatures que figurin a l’expedient de l’alumne hauran d’estar aprovades.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans d’es-

tudi actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobre de la ca-
pacitat autoritzada.

• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.

• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Acadèmica
l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria correspo-
nent entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic.

La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.

En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de procedència
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat,
se’ls computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre rè-
gim de permanència d’aquesta universitat.

En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de per-
manència establert per aquesta universitat.

148 La guia de l'estudiant 1997-1998
Simultaneïtat d’estudis

1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vice-
rector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mitjà de preinscripció.
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2. La simultaneïtat d’estudis requereix tenir un mínim de 60 crèdits superats en el pla d’estu-
dis d’origen.

3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona matrícula es
faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinscripció.

4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’alumne.
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocupi plaça

a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sense tenir
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.

6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no podrà
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temps que
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funció.

2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadèmic de
l’alumne.

Règim de permanència

És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’apli-
cació a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, apro-
vat al maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats
en estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració
dels plans d’estudis.

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

Article 1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquesta normativa s’aplicarà als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon
cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referència els ar-
ticles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis elaborats d’acord
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amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals comu-
nes dels plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials decrets de di-
rectrius generals propis de cada titulació.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els professors,
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alumnat. En
aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories prèvies efectives.
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1.3. S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot matricular per
primera vegada.

1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:

Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos

S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no su-

perades.

Article 2. Alumnes de primer curs

2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries dels dos se-
mestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim, de 12
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri-
cular-se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.

Article 3. Convocatòries per assignatura

Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada assig-
natura. Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que
a l’última convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria
de què estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb
el departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
qualificació al deganat o a la direcció del centre.

Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

4.1. L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la al llarg del
primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als degans o

150 La guia de l'estudiant 1997-1998
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si
l’alumne no s’hagués matriculat.

4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de forma
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant, no farà
córrer convocatòria.
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4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d’avaluació de ca-
da assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són eminent-
ment pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests cri-
teris sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui programada
l’assignatura corresponent.

4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà de sis
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’alguna
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després d’haver-
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.

Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls
comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa.

5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa

6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aques-
ta normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-
la i que siguin de la seva competència.

6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu, en els
terminis legalment establerts.

Disposició addicional

El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.

Disposicions transitòries

Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
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se’ls aplicarà el règim de permanència aprovat pel Consell Social en data 28 d’abril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de permanèn-
cia aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els que-
darà el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:
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Pla d’estudis actual: Pla d’estudis nou:
convocatòries que l’alumne convocatòries 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 l’article 64 dels
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival al con-
junt d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del director):

1. Alumnes de primer curs

Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignatures en els ter-
minis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una assignatura
entre les convocatòries de juny i de setembre.

En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només apli-

carà reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu
l’import de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.

Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta nor-
mativa, podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.

2. Convocatòries per assignatura

Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes con-
vocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres
professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats pel
director del departament. Tots els professors signaran l’acta corresponent.
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3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

1) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà
sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa consideració que
si l’alumne no s’hagués matriculat.
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2) L’anul·lació de convocatòries tampoc no necessita cap justificació; se sol·licitarà a la se-
cretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’examen, que
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà en el
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de resoldre
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.

La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanència.

4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, se’ls
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.

Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el rè-
gim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se davant
el Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cada curs
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el calendari academico-
administratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus es-
tudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadè-
mic igual o superior a 2,8. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següent:
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qualifica-

ció que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assigna-

tures que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries
que l’alumne hagi utilitzat.

Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent,
d’acord amb la taula d’equivalències que regula l’apartat 4 de l’annex I del Decret
1267/1994, de 10 de juny, i que és la que s’indica tot seguit:
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• Suspens 0
• Aprovat 1
• Notable 2
• Excel·lent 3
• Matrícula d’honor 4
• No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulació, i en cada curs acadèmic, es podran concedir com a màxim dos pre-
mis quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a cent.
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació a una
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una única
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar assabentats
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjançant una comu-
nicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament de re-
cepció. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització 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 Comissió de Docència del centre o de la titulació. Es cons-
tituirà un tribunal per a cada titulació.

Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors i que
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.

El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica.

6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurada a la
Junta de Centre perquè l’aprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de Govern
perquè en faci l’aprovació definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corresponent
adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.
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L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona de-
signada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar
aquesta gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot
sol·licitar per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
d’Educació i Ciència, Oficina d’Educació, o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.
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2. Assignatures d'universitat per al curs 1997-98

Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències

La Terra Canviant: Evidències Actuals 
i l'Evolució en el Passat Geologia J. Carrerras i J. Soldevila

Bridge Matemàtiques Mark Melnikov

Física Actual per a Tothom Física A. Bramon i J.A. Grífols

Ciències de la Comunicació

Grans Escoles Cinematogràfiques Comunicació Audiovisual i Publicitat Romà Gubern Garriga-Nog

Esport i Olimpisme a la Societat 
de la Informació Periodisme i Ciències de la Comunicació Miquel de Moragas

Ciències Econòmiques i Empresarials

Creació d'Empreses Economia de l'Empresa J.M. Veciana, J.M. Surís i
E. Garcia

Ciències de l'Educació

Recursos per a la Producció de Textos Filologia Catalana Lluís Quintana
Escrits Expositius i Argumentatius
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències Polítiques i Sociologia

L'Islam: Religió, Cultura, Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Ferran Izquierdo, Xa
Societat i Política i Rafael Grasa

Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Vicenç Fisas

Dret

Les Solucions Juridicointernacionals Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Claudia Jiménez
a les Violacions dels Drets Humans

Filosofia i Lletres

La Poesia d'Amor en la Literatura Filologia Espanyola Fernando Valls
Espanyola Actual

Ètica, Política, Societat Filosofia Victòria Camps

El Món Arabomusulmà Contemporani Història Moderna i Contemporània Francesc Espinet 

Literatura Gallega Actual Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i 

Cultura i Societat Gallegues Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i 
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C Semestre Núm. de crèdits Capacitat

M

D obeña 2n 5 80

P

B a Rovira 1r 5 65

I birà 2n 5 80
a

P z 1r 5 50

T

I 2n 5 80
P

V

P 2n 5 80
i

i
n
f
o
r
m
a
c
i
o
 g
e
n
e
r
a
l
 c
 e
d
u
c
a
c
i
o
  2

9
/
0
7
/
9
7
 1
2
:
5
5
  P

á
g
i
n
a
 1
5
7

entre / Assignatura Departament Professor/a

edicina

rogues i Conductes Addictives Psiquiatria, Toxicologia Joan F. Núñez i Adolf T
i Legislació Sanitària

sicologia

enestar Personal i Control de l'Estrès Psicologia de l'Educació Jordi Fernández i Tatian

ntroducció a la Psicopatologia Psicologia de la Salut i Psicologia Social Jordi Obiols i Susana Su
 Través del Cinema

arlar en Públic: Estratègies i Tècniques Psicologia de la Salut i Psicologia Social R.M. Raich i D. Sánche

raducció i Interpretació

ntroducció a la Cultura Xinesa: Traducció i Interpretació Seán Golden
ensament, Literatura, Art

eterinària

oblació, Recursos Alimentaris Patologia i Producció Animals M. Teresa Paramio
 Desenvolupament
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat

rat Ollé, 1r i 2n 8

1r i 2n 8
 Isabel Pijoan

Tomàs 1r i 2n 8

er Pintó 1r i 2n 8

1r i 2n 8

1r i 2n 8

1r i 2n 8

1r i 2n 8
, 
l Gómez 

i
n
f
o
r
m
a
c
i
o
 g
e
n
e
r
a
l
 c
 e
d
u
c
a
c
i
o
  2

9
/
0
7
/
9
7
 1
2
:
5
5
  P

á
g
i
n
a
 1
5
8

Centre / Assignatura Departament Professor/a

Oferta de didàctiques 
per a realitzar el CAP

Didàctica Específica de Geografia, Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Joan Pagés, Montser
Història i Ciències Socials i lde es Ciències Socials Dolors Quinqué

Didàctica Específica de la Llengua Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Teresa Colomer, 
i la Literatura i de les Ciències Socials Montserrat Morera i

Didàctica Específica Didàctica de la Matemàtica Pilar Garcia, Carme 
de Ciències Naturals i de les Ciències Experimentals i Pilar Sesé

Didàctica Específica de Física Didàctica de la Matemàtica Neus Sanmartí i Ros
i Química i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de Matemàtiques Didàctica de la Matemàtica Josep M. Fortuny
i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de l'Anglès Didàctica de la Llengua, de la Literatura María José Lobo
i de les Ciències Socials

Didàctica Específica del Francès Didàctica de la Llengua, de la Literatura Lucile Nussbaum
i de les Ciències Socials

Formació Pedagògica Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica Benet del Rincon, 
per a l'Educació Secundària i Social i Psicologia de l'Educació Joan Josep Llansana

Martí Teixidó, Isabe
i Pere Solà
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3. Beques i programes d’intercanvi 

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts per a estudiants següents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura

Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter acadèmic i
econòmic que demana la convocatòria.

Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, al lloc
i centre en què l’alumne s’hagi de matricular.

L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, i l’imprès complementa-
ri, a la consergeria de cada centre.

A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situació so-
cioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).

Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques vin-
culades a recerca.

Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es
demanen a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel con-
sell del departament corresponent.

Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la
matrícula, excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant
els mesos de juliol i setembre.

Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques. 

Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Les dates de presentació de les sol·licituds que figuren a continuació són orientatives, i caldrà
consultar les bases 1997-1998.
Ajuts econòmics per a col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs 1997-1998, els ajuts econò-
mics per fer feines de col·laboració a biblioteques, serveis i centres de la mateixa uni-
versitat.
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La concessió d’aquest ajut implica que el becari prestarà una col·laboració de quinze
hores setmanals, des del mes d’octubre fins al 30 de juny. La dotació econòmica de l’ajut
s’abona trimestralment, i a l’alumne que presti la seva col·laboració fins al 30 de juny se li
reintegrarà l’import de la matrícula d’aquelles assignatures/crèdits de què s’hagi matricu-
lat per primera vegada i que correspongui a l’especialitat que cursa.

Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran recollir l’imprès a l’Àrea d’Alumnes-
Beques i presentar les sol·licituds al mateix lloc, entre l’1 i el 30 de juliol de 1997.

Beques per a cursos intensius d’idiomes (anglès, francès i alemany) durant l’estiu

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el d’Estudiants i de Promoció Cultural con-
voquen beques per a cursos de perfeccionament d’idiomes estrangers durant l’estiu de 1997,
per tal de facilitar l’intercanvi i la circulació internacional d’estudiants.

Els requisits que es demanen són els següents:
1) estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
2) tenir coneixements de la llengua, 
3) argumentar l’aplicació que el sol·licitant pot treure de la iniciativa.

Les sol·licituds es presentaran entre els dies 26 de maig i 6 de juny de 1997, a l’Àrea
d’Alumnes-Beques.

Beques del Servei d’Idiomes Moderns de la UAB

El Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs
1997-1998, noranta beques. L’ajut consisteix en la deducció d’un 50% de l’import de la
matrícula del curs de l’idioma de què es matricula l’alumne.

Els requisits que es demanen són els següents:
a) l’alumne s’haurà de matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs

1997-1998
b) l’alumne haurà de complir les condicions acadèmiques i econòmiques que figuren a les

bases 
c) l’alumne haurà de portar els documents i els certificats que demostrin la seva situació 

socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.)

Les sol·licituds per al curs 1997-1998 s’han de presentar entre els dies 14 i 30 de juny, a
l’Àrea d’Alumnes-Beques.

Ajuts econòmics per participar en la Universitat Catalana d’Estiu
La Universitat Autònoma de Barcelona convoca ajuts per participar en la Universitat Catalana
d’Estiu durant l’estiu de 1997.

Per poder demanar aquest ajut, l’alumne haurà d’estar matriculat a la UAB durant el
curs 1996-1997.

Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alumnes-Beques entre l’1 i 
el 8 de juliol, ambdós inclosos.
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Beques Pere Menal

La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, con-
voca, per al curs 1997-1998, una beca anomenada Pere Menal, per a tots aquells estudiants
que es matriculin al primer curs de la Llicenciatura de Matemàtiques.

L’import de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera,
a més d’una quantitat anual de 30.000 ptes. en concepte d’adquisició de llibres.

Els impresos de sol·licitud es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Ciències
de la UAB i a l’Àrea d’Alumnes-Beques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea
d’Alumnes-Beques, de l’1 de juliol al 31 d’octubre del curs acadèmic en què se sol·licita la
beca.

Programes d’intercanvi

L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i administrativa
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació.

Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates

Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle)
fer una part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, o de
l’AELC (EFTA). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la re-
alització de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre al-
tres activitats.

Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertà-
nyer al centre o departament que ha acordat l’intercanvi.

La beca ofereix a l’estudiant fins a 27.000 ptes. mensuals per un període d’entre tres
mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.

Les beques es convoquen als mesos de març o abril.

Programa Tempus

El programa Tempus va començar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les re-

lacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els països se-
güents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Letònia,
Estònia i Albània. Té un funcionament semblant a l’Erasmus, i prioritza la vinguda de pro-
fessors i d’estudiants dels països no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica i
amb Mongòlia.
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Ajuts econòmics per a feines de col·laboració amb els programes d’intercanvi

Aquestes beques requereixen tres anys d’estudis aprovats. Es convoquen al final de cada
curs.

Programa de mobilitat de la UAB

Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle, majo-
ritàriament. L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut
de 250.000 ptes. El curs 1996-1997 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó,
l’Argentina, Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatò-
ria es fa entre els mesos de febrer i març.

Programa de Cooperació Internacional

Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet fer estades de sis a
dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estudiants i
professors i es convoca entre els mesos de març i maig.

4. Accés al segon cicle dels estudis

Per accedir, per aquesta via, a aquests estudis, cal haver fet abans el primer cicle d’una al-
tra carrera o tenir un títol universitari i, segons els casos, cursar els complements de for-
mació reglamentats. En la relació següent es detallen totes les possibilitats d’accés al segon
cicle dels estudis.

ESTUDIS ACCÉS DES DE

Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia

Antropologia Social i Cultural • Diplomatura d’Educació Social; 
• Infermeria; Mestre de qualsevol 

especialitat; Treball Social

• 1r cicle d’Administració i Direcció

d’Empreses; Belles Arts; Ciències 
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol 
filologia; Geografia; Història; 
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Història de l’Art; Humanitats;
Pedagogia; Periodisme; Psicologia;
Publicitat i Relacions Públiques;
Sociologia

Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar

Bioquímica • 1r cicle de Biologia; Farmàcia; Química;
Medicina; Veterinària

Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura i 
Jardineria; Indústries Agràries i 
Alimentàries

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• ET Forestal. Especialitat d’Indústries 
Forestals

• 1r cicle de Biologia; Enginyeria 
Agrònoma; Enginyeria Química; 
Enginyeria de Monts; Farmàcia; Medicina;
Química; Veterinària

Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura 
i Jardineria; Indústries Agràries i
Alimentàries; Mecanització i 
Construccions Rurals

• ET Forestal. Especialitat d’Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial 

• ET de Mines. Especialitat d’Explotació de
Mines; Instal·lacions Electromecàniques
Mineres; Mineralúrgia i Metal·lúrgia;
Recursos Energètics, Combustibles i
Explosius; Sondeigs i Prospeccions
Mineres

• ET d’Obres Públiques. Especialitat

d’Hidrologia; Transports i Serveis Urbans

• 1r cicle d’Enginyeria Agrònoma; 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química
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Ciències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració 
Pública

• 1r cicle de Sociologia o Dret

Comunicació Audiovisual • 1r cicle de qualsevol titulació 

Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses

Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat d’Electrònica 
Industrial; Electricitat

• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat de

Sistemes de Telecomunicació; Sistemes
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica 

• 1r cicle d’Enginyeria Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Informàtica
• 1r cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions
• 1r cicle de la Llicenciatura de Física

Enginyeria Informàtica • ET d’Informàtica de Gestió; Informàtica
de Sistemes

Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle de Química

Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia • 1r cicle d’Enginyeria de Mines

Història i Ciències de la Música • 1r cicle de qualsevol titulació

• tres primers cursos del grau superior 

del Conservatori

Humanitats • 1r cicle de qualsevol titulació

Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística
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Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat

Periodisme • 1r cicle de qualsevol titulació 

Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de Pedagogia 
• 1r cicle de Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle de qualsevol titulació 

Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle d’Enginyeria Química; Farmàcia

Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i 

de l’Administració

Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducció i Interpretació • 1r cicle de qualsevol titulació

5. Serveis

La Universitat Autònoma de Barcelona aplega al seu campus, a més dels serveis universi-
taris tradicionals, biblioteques, aules informàtiques, etc., tots els serveis que ofereix una ver-
tadera ciutat, tals com instal·lacions esportives, residències permanents i comerços. Aquest
esforç de dotar d’uns serveis adequats la nostra universitat es completa amb una gran su-
perfície comercial, de restauració i d’equipaments: la plaça Cívica.

Biblioteques

El Servei de Biblioteques de la UAB està format per vuit biblioteques distribuïdes pel cam-

pus de Bellaterra, la Biblioteca Universitària de Sabadell, la Cartoteca General, l’Hemeroteca
General i les quatre biblioteques situades a les unitats docents de la Facultat de Medicina
als hospitals. 

Es pot accedir al catàleg de les biblioteques des dels terminals situats a cada bibliote-
ca, des de qualsevol terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB, o des de casa.
També es possible accedir en línia als catàlegs d’altres biblioteques d’arreu del món.
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Les biblioteques disposen d’aparells de consulta de tot tipus de material no llibre (mi-
crofilms i microfitxes, vídeos, discos compactes, CD-ROM, etc.). A més, disposen d’una
xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta d’accés lliure per als usuaris.

Centre comercial i de serveis Plaça Cívica

A la plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comer-
cials i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.

A l’edifici dels estudiants es pot participar en activitats lligades al món de l’associa-
cionisme i la cultura universitària (teatre, cinema, música, etc.).

A més, ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: articles del
tercer món, autoescola, farmàcia, fotografia, informàtica, llaminadures, llibreria, òptica, perru-
queria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu, servei bancari i de restauració i viatges. 

Escola bressol «Gespa»

L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat università-
ria que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els dos anys.

Gabinet de Llengua Catalana

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de consultes lin-
güístiques i terminològiques ocasionals; organització de cursos de llengua catalana, tant ge-
nerals com específics, i organització de cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes
necessitats específiques.

Així mateix, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de participar en el pro-
grama de voluntariat lingüístic.

El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua.

Oficina d’Afers Socials

L’Oficina desenvolupa i coordina diferents programes socials: PIUNE, Atenció als Disminuïts

(atenció directa i personalitzada als disminuïts), Oficina del Voluntariat (coordina el vo-
luntariat hospitalari, voluntariat de suport als presos, voluntariat lingüístic, voluntariat d’in-
tegració de disminuïts, voluntaris per Bòsnia, voluntariat per a la prevenció de la salut i pro-
grama PAUNI de voluntaris per als estrangers.

A més, l’Oficina informa sobre les alternatives al servei militar i gestiona els diferents
programes de prestació social substitutòria (PSS) que ofereix la UAB.
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L’objectiu bàsic és oferir informació sobre totes les qüestions relacionades amb la UAB (es-
tudis, normativa acadèmica, organismes, activitats extraacadèmiques...), i amb el món uni-
versitari en general (informació d’universitats catalanes, de la resta de l’Estat i d’universi-
tats estrangeres).

Al punt d’informació de plaça Cívica hi ha instal·lats ordinadors d’autoservei a dispo-
sició dels usuaris. Aquests terminals ofereixen tota la informació de la UAB i totes les pos-
sibilitats informatives de la xarxa Internet.

Promoció cultural

Des del Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural es duu a terme la programació
cultural de la Universitat per a cada curs, amb el nom genèric de Cultura en Viu, i es coor-
dinen les diverses iniciatives culturals extraacadèmiques sorgides als diferents àmbits de la
comunitat universitària.

Els grups culturals de la UAB són els següents: Aula de Teatre de la Universitat Autonòma
de Barcelona (ATUAB), Cineclub Fritz Lang, Cor de la UAB, Espai B5-125 d’Arts Plàstiques,
Espai Musical de la UAB, Grup de Dansa de la UAB i Orquestra de la UAB.

Més informació: Cultura en Viu, a l’edifici d’estudiants de la plaça Cívica.

Servei Assistencial de Salut

El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites mè-
diques i atencions d’infermeria, cures, injeccions i vacunacions, anàlisis de sang i d’orina,
consultes i informació sanitària, control de la hipertensió, visites d’especialistes en gineco-
logia, odontologia i medicina esportiva i psicologia.

Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant. 
Horari d’urgències i visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.

Servei d’Activitat Física (SAF)

El Servei d’Activitat Física organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aerò-
bic, natació...), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
aquàtic...), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...), com-

Facultat de Ciències de l’Educació 167
peticions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).
Les instal·lacions per al curs 1997-1998 són les següents: pavelló poliesportiu cobert,

camp de futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, sau-
nes, piscina coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb
arc i sala tatami.
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Servei d’Assistència i Formació Religioses (Safor)

La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i formació religioses a la comunitat uni-
versitària. A més de l’acolliment humà i religiós, el Servei es proposa de dur a terme el trac-
tament i l’estudi de temes i qüestions referents a les relacions entre fe i cultura.

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà i occità. Aquests cur-
sos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini d’idioma
de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en finalitzar
5è o 6è, segons l’idioma).

El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i castellà per a
estrangers.

Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats es-
pecífiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens de First Certificate i
Proficiency, cursos de conversa, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris
(Medicina, Psicologia, Filologia Anglesa...).

Servei d’Informàtica

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)

CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies
(news) i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles,
contactes de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents
en totes les àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del
món.

Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el com-
provant de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei
d’Informàtica Distribuïda del teu centre. Per a més informació truqueu al 581 11 11 de
l’Oficina d’Informació.
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Aquest servei facilita informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors
en l’àmbit de la llengua i la cultura alemanyes.
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Treball Campus 

Els seus objectius són:
• Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements

que han anat adquirint a la Universitat.
• Facilitar als alumnes i als titulats la integració al mercat de treball.
• Crear un flux d’opinió entre el món acadèmic i el laboral per adequar les necessitats de

tots dos a fi d’aconseguir que el rendiment social sigui òptim.

Accions
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral actuant com a centre col·laborador del Servei

Català de Col·locació
• Programes de Cooperació Educativa Universitat i Empresa

Vila Universitària

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de ser-
veis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintore-
ria, perruqueria...

Hotel-escola Campus
L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, conven-
cions i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions
L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita llo-
guers de curta durada d’habitatges en període d’estiu.

6. Síndic de Greuges

Facultat de Ciències de l’Educació 169
Competències del Síndic de Greuges

1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que, d’acord
amb l’article 77.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’article 26
del Reglament del Consell Social, s’encarrega de rebre les queixes i observacions que se
li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot
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allò que disposen els esmentats estatuts. El règim de funcionament del Síndic de Greuges
és establert pel Reglament aprovat el 21 de juliol de 1995.

2. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona exerceix les seves fun-
cions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep
instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en
el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentació de queixes 

1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.
2. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lecti-

va, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona per
sol·licitar que actuï en relació amb la queixa que formula.

3. Les queixes han de ser formulades per escrit, i s’han de presentar a l’oficina de la se-
cretaria del Síndic, on també es podrà rebre informació prèvia.

4. El Síndic de Greuges no podrà admetre queixes anònimes i, per tant, a l’escrit de for-
mulació, la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situa-
ció personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la fonamentació raonada de la
queixa, on s’esmentin les gestions realitzades davant l’administració universitària. Caldrà
adjuntar-hi els documents que puguin servir per esclarir els fets.

5. Entre la data del fet objecte de queixa i la de la sol·licitud d’actuació del Síndic de Greuges
no podran haver transcorregut més de nou mesos.

Procediment

1. Recepció.
El Síndic de Greuges registrarà totes les queixes que se li formulin i n’acusarà recepció
a la persona interessada.

2. Admissió a tràmit.
Amb posterioritat a la presentació de la queixa, el Síndic de Greuges comunicarà a la
persona interessada si l’admet o no a tràmit. En aquest darrer cas, ho haurà de fer mit-
jançant un escrit motivat.

3. Inadmissió.
El Síndic de Greuges rebutjarà les queixes anònimes, les que no formulin una pretensió
concreta, i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret le-
gítim de terceres persones. Les qüestions o litigis que hagin iniciat la via jurisdiccional

no podran ser objecte de tractament per part del Síndic.

4. Tramitació.
Un cop la queixa sigui admesa a tràmit, el Síndic de Greuges promourà l’oportuna in-
vestigació per a l’aclariment dels fets que l’hagin motivat, i podrà demanar a la persona
afectada que faci les al·legacions pertinents i que aporti la documentació necessària que
afecti el cas.
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5. Comunicació a la persona interessada.
El Síndic de Greuges informarà dels resultats de les seves gestions la persona interessa-
da i podrà proposar a l’autoritat o a l’òrgan acadèmic afectat, en el marc de la legislació
vigent, i amb caràcter no vinculant, recomanacions i/o fórmules de conciliació que pos-
sibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

6. Informe davant del Consell Social i del Claustre.
El Síndic de Greuges presentarà al Consell Social i al Claustre General de la Universitat
un informe anual sobre la seva gestió, on farà referència al nombre i a la mena de quei-
xes formulades, i a les recomanacions o propostes que hagin donat lloc a la seva inter-
venció, sense mencionar-hi cap tipus de dades que permetin la identificació de les per-
sones interessades.

7. Plans d’evacuació i d’emergència

Preveure possibles situacions d’emergència als centres de treball per poder actuar amb ce-
leritat i sense improvisació permet minimitzar les conseqüències dels accidents. Per això
són importants els plans d’emergència. Un pla d’emergència és la planificació i l’organit-
zació humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que poden derivar-
se de la situació d’emergència. Per tant, l’efectivitat dels mitjans de prevenció i protecció
existents es pretén aconseguir garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones,
a través de la intervenció immediata i de l’evacuació. En el cas de locals de concurrència
pública, com és una universitat, els plans d’emergència constitueixen una necessitat tèc-
nica, ja que una situació d’emergència pot implicar conseqüències humanes greus. A més,
cal tenir en compte que es tracta de locals on s’hi fan activitats d’ensenyament i de trans-
missió de cultura, la qual cosa també pot suposar una especial sensibilitat envers el tema.
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de plans d’emergència a tots els seus
centres. 

Per tal d’assegurar l’eficàcia operativa del pla, són necessaris els simulacres, els prin-
cipals objectius dels quals són:

• Detectar errors o omissions tant en el contingut del pla com en les actuacions que s’han
de fer per posar-lo en pràctica.

• Habituar els ocupants a evacuar l’edifici.
• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mesures de comunicació, alarma, senyalitza-

ció, enllumenats especials i d’extinció d’incendis.

• Adquirir experiència i fluïdesa en l’ús d’equips i mitjans.
• Estimació de temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció d’ajuts externs.

Així doncs, és bàsic realitzar simulacres tan semblants com sigui possible a situacions
d’emergència reals, per tal d’aconseguir que les actuacions responguin al que s’ha planifi-
cat. Amb aquest objectiu, a la UAB es realitza un simulacre per centre i per horari a
l’any.
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En cas d’emergència, les instruccions que cal seguir són les següents:

• Si detecteu una emergència, doneu l’alarma al professor o al personal d’administració i
serveis més propers. Recordeu que el telèfon de seguretat és el 581 25 25.

• Actueu segons les funcions específiques si sou membres d’algun equip d’actuació.
• Resteu al vostre lloc ordenadament i espereu la informació dels professors i dels membres

dels equips d’evacuació, que estan clarament identificats.
• Si sentiu l’alarma general, dirigiu-vos a la sortida d’emergència més propera i evacueu

l’estança tan ràpidament com sigui possible tancant les portes i finestres que trobeu al vos-
tre pas, i seguiu les instruccions dels equips d’evacuació.

• Manteniu l’ordre, eviteu el pànic i no correu en totes les direccions.
• Eviteu les aglomeracions a les vies d’evacuació.
• Col·laboreu amb tots els equips d’intervenció i actuació seguint les seves ordres i directrius.
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• No utilitzeu els ascensors en cas d’incendi.
• Si us veieu bloquejats pel fum, gategeu o arrossegueu-vos pel terra. Si se us cala foc a la

roba, rodeu pel terra i sobretot no correu. Emboliqueu-vos amb una manta si està dispo-
nible.

• Una vegada a l’exterior, dirigiu-vos al punt de reunió que indiquin els equips d’evacua-
ció.
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8. Plànol del campus de Bellaterra

Centres docents
1. Facultat de Ciències
2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat de Ciències de la Comunicació
4. Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials
5. Facultat de Ciències Polítiques 

i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia

21. Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF)

22. Centre de Visió per Computador
23. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
24. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans 

de Barcelona
26. Institut d'Investigació en Intel·ligència

Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental 

"Vicent Villar i Palasí" (IBF)
28. Institut de Ciència dels Materials

Edifici d'Estudiants
Punt d'Informació
Treball Campus

44. Rectorat, Consell Social, Gerència
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat Física (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informàtica
50. Vila Universitària i Cases Sert

Altres llocs d'interès
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Universitat Autònoma de Barcelona

14
10. Facultat de Traducció i d'Interpretació
11. Facultat de Veterinària
12. Escola de Doctorat i de Formació

Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitària de Turisme 

Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogràfics

Centre de Documentació Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus

29. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
30. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments

Granges Experimentals
32. Taller de Mecànica i d'Electrònica

Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol «Gespa»
42. Parc Mòbil
43. Plaça Cívica

60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Col·legi Públic
62. Estació de Bellaterra FGC
63. Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estació Universitat Autònoma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat «Pere Calders»
67. Laboratori General d'Assaigs i 

d'Investigacions de la Generalitat 
de Catalunya
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9. Directori d’interès 

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 10 00
Fax: 581 20 00
Adreça Internet: http//www.uab.es

Àrea d’Alumnes
Tel.: 581 11 10

Cultura en Viu
Tel.: 581 27 56
Correu electrònic: cultura@rectorat.uab.es

Edifici d’Estudiants
Tel.: 581 19 86

Escola Bressol «Gespa»
Tel.: 581 19 74

Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 581 20 17
Correu electrònic: g_gabcat@cc.uab.es

Oficina d’Afers Socials
Tel.: 581 24 85
Correu electrònic: oas@cc.uab.es

Oficina d’informació 
Tel.: 581 11 11
Correu electrònic: s_ofinf@cc.uab.es

Servei d’Assistència i Formació Religioses
(Safor)
Tel.: 581 13 42

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 581 13 25 
Correu electrònic: iutm2@cc.uab.es

Servei d’Informàtica
Tel.: 581 21 00
Correu electrònic: si@uab.es

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany
(DAAD)
Tel.: 581 17 79

Servei de Seguretat al Campus
Tel.: 581 25 25

Síndic de Greuges
Tel.: 581 10 40

Transports
• Autobusos de la UAB

Tel.: 581 27 13
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tel.: 205 15 15
• Renfe

Tel.: 490 02 02

Treball Campus
Tel.: 581 14 72
Servei Assistencial de Salut
Tel.: 581 19 00 / 581 18 00 

Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 581 19 35 
Correu electrònic: safvra@cc.uab.es

Vila Universitària
Tel.: 580 30 95 
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