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+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant.  v
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures  
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos  
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana  
■ Història 
■ Humanitats  
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)    
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia  
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària  
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física  
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



(Les primeres seran el suport bàsic de comunicació, mentre que les segones s'utilitzaran per a l'ensenyament de les 
matèries vinculades a l'aprenentatge i docència de l'anglès o francès com llengua estrangera i d'aquelles altres que 
s'oferisquen a l'alumne en llengua estrangera o en forma bilingüe. En el pla docent de cada matèria s'especifica la 
llengua que s'imparteix).

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

Grau en Mestre en Educació Infantil
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu fonamental del títol és formar mestres en educació infantil capaços de contribuir al desenvolupament integral 
dels xiquets i xiquetes, tenint en compte el seu context familiar i sociocultural i que, en conseqüència, sàpien donar resposta 
a les necessitats de l'alumnat.

Els objectius que es plantegen són:
Adquirir i comprendre els coneixements necessaris de les diferents àrees d'estudi que configuren el títol de tal manera 
que capaciten per a la professió de mestre en educació infantil.
Saber aplicar aquests coneixements al treball d'una manera professional, demostrant el domini de les competències 
mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes en aquestes àrees d'estudi.
Ser capaços de recollir i interpretar dades rellevants de les diferents àrees d'estudi i d'emetre judicis que incloguen una 
reflexió sobre temes rellevants de tipus socioeducatiu, científic i ètic.
Ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions al personal especialitzat i vinculat amb la seua 
formació, com també a persones que hi tinguen una vinculació indirecta.
Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a ampliar els estudis amb autonomia.
Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Promoure el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de 
conformitat amb la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES

Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, i alhora respectar i 
fomentar els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el 
respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. 
Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per aprendre al llarg de la vida i actualitzar les 
competències pròpies i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida segons les 
necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de 
prendre decisions raonades per a donar-hi resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva. 
Treball en equip. Col·laborar amb els altres per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips 
interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los, si escau.
Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així 
com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i 
cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les 
necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del 
territori propi amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tot tipus, respectar altres 
visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions pròpies i de les de l'entorn. Manifestar 
visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris 
en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en entorns diferents i per a funcions 
diferents.
Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.

www.ua.es
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(Les primeres seran el suport bàsic de comunicació, mentre que les segones s'utilitzaran per a l'ensenyament de les 
matèries vinculades a l'aprenentatge i docència de l'anglès o francès com llengua estrangera i d'aquelles altres que 
s'oferisquen a l'alumne en llengua estrangera o en forma bilingüe. En el pla docent de cada matèria s'especifica la 
llengua que s'imparteix).

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

Grau en Mestre en Educació Infantil
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu fonamental del títol és formar mestres en educació infantil capaços de contribuir al desenvolupament integral 
dels xiquets i xiquetes, tenint en compte el seu context familiar i sociocultural i que, en conseqüència, sàpien donar resposta 
a les necessitats de l'alumnat.

Els objectius que es plantegen són:
Adquirir i comprendre els coneixements necessaris de les diferents àrees d'estudi que configuren el títol de tal manera 
que capaciten per a la professió de mestre en educació infantil.
Saber aplicar aquests coneixements al treball d'una manera professional, demostrant el domini de les competències 
mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes en aquestes àrees d'estudi.
Ser capaços de recollir i interpretar dades rellevants de les diferents àrees d'estudi i d'emetre judicis que incloguen una 
reflexió sobre temes rellevants de tipus socioeducatiu, científic i ètic.
Ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions al personal especialitzat i vinculat amb la seua 
formació, com també a persones que hi tinguen una vinculació indirecta.
Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a ampliar els estudis amb autonomia.
Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Promoure el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de 
conformitat amb la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
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Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, i alhora respectar i 
fomentar els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el 
respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. 
Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per aprendre al llarg de la vida i actualitzar les 
competències pròpies i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida segons les 
necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de 
prendre decisions raonades per a donar-hi resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva. 
Treball en equip. Col·laborar amb els altres per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips 
interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los, si escau.
Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així 
com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i 
cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les 
necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del 
territori propi amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tot tipus, respectar altres 
visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions pròpies i de les de l'entorn. Manifestar 
visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris 
en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en entorns diferents i per a funcions 
diferents.
Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
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Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES GENERALS COMUNES DE LA UA

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, 
competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de 
les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació infantil que 
atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de 
gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, 
interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en 
conseqüència.
Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la 
singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera 
infància.
Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la 
seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.  Seleccionar 
els recursos educatius més adequats per a cada situació.
Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la 
televisió en la primera infància.
Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i 
nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. 
Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca. 
Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en 
el coneixement de la seua organització.
Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, 
tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares 
en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb 
la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a 
l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els docents i entre els xiquets.
Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals 
que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el 
marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en 
els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
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MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Les matèries, que tenen un caràcter interdisciplinari, es defineixen en aquest pla d'estudis a partir dels grans blocs temàtics que 
constitueixen el perfil generalista de la titulació de mestre. Les classifiquem i distribuïm segons la proposta de classificació per 
mòduls recollida en l'ORDRE ECI/3854/2007 (BOE 29/12/2007): 

Formació bàsica (102 crèdits): 
dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament; societat, família i escola; infància, salut i alimentació; 
organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents; observació sistemàtica i anàlisi de contextos; l'escola 
d'educació infantil. 
Didàctic i disciplinari (60 crèdits): Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la 
matemàtica; aprenentatge de llengües i lectoescriptura; Música, expressió plàstica i corporal. 
Optativitat (24 crèdits): Amb possibilitat d'opció a les mencions en llengua estrangera: Anglès, Educació Física, Música o 
Educació Especial/Pedagogia, si es cursen els 24 crèdits en les optatives vinculades a aquestes mencions.
Pràcticum (48 crèdits) i Treball de Fi de Grau (6 crèdits): El Pràcticum 3 i el Treball de Fi de Grau poden vincular-se a una 
de les mencions contemplades en el present pla d'estudis, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorització 
d'un professional de l'especialitat corresponent. 

El  Pràcticum d'aquest grau es desenvoluparà en centres d'educació infantil, en els dos cicles, reconeguts com a centres de 
formació en pràctiques mitjançant conveni. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i mestres 
d'educació infantil acreditats com a tutors de pràctiques per la Conselleria d'Educació. A part d'aquest Conveni Marc, la Facultat 
podrà establir convenis amb empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol individual. 

Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys); 

3 4

Menció en Llengua Estrangera: Anglès
Conèixer els principis i processos bàsics de l'aprenentatge de l'anglès en els diferents nivells del currículum.
Conèixer el currículum escolar d'anglès, desenvolupar i avaluar-ne els seus continguts mitjançant recursos 
didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els alumnes.
Reflexionar sobre l'ensenyament de l'anglès en l'aula per a innovar i millorar la pràctica docent.
Conèixer i valorar la cultura anglesa i les formes de vida dels principals països de parla anglesa.
Ser capaç d'oferir a l'alumnat models correctes de pronunciació, ritme i entonació en anglès.

Menció en Educació Física
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar el 
condicionament físic i prescriure exercicis correctius.
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre el coneixement i control del cos en l'exercici físic.
Domini per a avaluar les habilitats motrius bàsiques dels diferents jocs i esports.
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre el joc i esport escolar.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i 
l'aprenentatge de l'activitat física en el medi natural.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes per a avaluar el condicionament físic amb 
alumnes en els diferents nivells del currículum.
Domini per a utilitzar eficientment els recursos expressius del cos en els diferents entorns de pràctiques.
Domini per a planificar, avaluar i controlar els aprenentatges motrius i l'eficàcia en els jocs i esports.
Destresa per a dissenyar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu en contextos socials, culturals 
i d'atenció a la diversitat.

COMPETÈNCIES MÒDUL OPTATIVITAT

Menció en Música
Introduir als alumnes en el llenguatge musical comprensiu desenvolupant de forma conscient, la capacitat rítmica, 
melòdica, tímbrica i harmònica.
Assimilar els conceptes de teoria de la música des d'àmbit reflexiu i conèixer i practicar els elements fonamentals de 
música interioritzant tots els seus elements, potenciant la lectura, la memorització i la interpretació comprensiva.
Aproximar l'alumne als diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'aprenentatge del llenguatge musical.
Desenvolupar i avaluar els continguts d'educació musical del currículum de primària mitjançant els recursos didàctics 
apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.
Desenvolupar i estimular la capacitat auditiva, la capacitat creativa, i demostrar competències per a treballar la creativitat 
i la improvisació musical.
Mostrar capacitat per a interpretar amb musicalitat les peces musicals de diferents estils i èpoques.
Realitzar programacions i desenvolupament de les seues unitats didàctiques tenint en compte el llenguatge musical per a 
l'en els diferents nivells del currículum.

Menció en Educació Especial/Pedagogia Terapèutica
Identificació de les necessitats educatives especials, definició dels àmbits d'actuació prioritaris i elaboració dels 
programes de suport pedagògic.
Intervenció directa especialitzada, de caràcter psicopedagògic, als alumnes amb necessitats educatives especials, en el seu 
grup classe o de forma individual o en petit grup, per a avaluar-ne el procés d'aprenentatge, juntament amb el tutor o 
tutora i els altres mestres.
Coordinar-se amb l'orientador i amb els tutors per a l'assessorament al professorat sobre la resposta educativa, l'avaluació 
i el seguiment de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Coordinació amb tots els professionals de suport per a donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives 
especials.
Col·laboració i participació amb el professorat del centre en el desenvolupament d'estratègies d'individualització de la 
resposta educativa per a l'atenció a la diversitat i a les dificultats manifestes d'aprenentatge en les àrees instrumentals, 
tals com a agrupaments flexibles, diversificació curricular, adaptacions curriculars, plans de treball individualitzats en el 
marc de la programació didàctica ordinària, classes de suport, etc.
Atenció a l'alumnat que presenta necessitats educatives específiques derivades de sobredotació intel·lectual.
Participació en els òrgans de coordinació pedagògica i equips docents del centre, contribuint així mateix a la creació d'un 
aula de recursos en els seus diferents àmbits d'actuació, els centres específics d'educació especial, els centres d'educació 
infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
Informar i orientar els pares, mares o tutors legals de l'alumnat que atén per a aconseguir la major col·laboració i 
implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Mostrar actituds de respecte i valoració cap a la diversitat de l'alumnat i promoure aquesta actitud en la comunitat 
educativa.
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Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES GENERALS COMUNES DE LA UA

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, 
competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de 
les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació infantil que 
atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de 
gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, 
interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en 
conseqüència.
Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la 
singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera 
infància.
Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la 
seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.  Seleccionar 
els recursos educatius més adequats per a cada situació.
Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la 
televisió en la primera infància.
Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i 
nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. 
Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca. 
Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en 
el coneixement de la seua organització.
Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, 
tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares 
en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb 
la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a 
l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els docents i entre els xiquets.
Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals 
que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el 
marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en 
els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
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MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Les matèries, que tenen un caràcter interdisciplinari, es defineixen en aquest pla d'estudis a partir dels grans blocs temàtics que 
constitueixen el perfil generalista de la titulació de mestre. Les classifiquem i distribuïm segons la proposta de classificació per 
mòduls recollida en l'ORDRE ECI/3854/2007 (BOE 29/12/2007): 

Formació bàsica (102 crèdits): 
dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament; societat, família i escola; infància, salut i alimentació; 
organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents; observació sistemàtica i anàlisi de contextos; l'escola 
d'educació infantil. 
Didàctic i disciplinari (60 crèdits): Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la 
matemàtica; aprenentatge de llengües i lectoescriptura; Música, expressió plàstica i corporal. 
Optativitat (24 crèdits): Amb possibilitat d'opció a les mencions en llengua estrangera: Anglès, Educació Física, Música o 
Educació Especial/Pedagogia, si es cursen els 24 crèdits en les optatives vinculades a aquestes mencions.
Pràcticum (48 crèdits) i Treball de Fi de Grau (6 crèdits): El Pràcticum 3 i el Treball de Fi de Grau poden vincular-se a una 
de les mencions contemplades en el present pla d'estudis, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorització 
d'un professional de l'especialitat corresponent. 

El  Pràcticum d'aquest grau es desenvoluparà en centres d'educació infantil, en els dos cicles, reconeguts com a centres de 
formació en pràctiques mitjançant conveni. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i mestres 
d'educació infantil acreditats com a tutors de pràctiques per la Conselleria d'Educació. A part d'aquest Conveni Marc, la Facultat 
podrà establir convenis amb empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol individual. 

Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys); 
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Menció en Llengua Estrangera: Anglès
Conèixer els principis i processos bàsics de l'aprenentatge de l'anglès en els diferents nivells del currículum.
Conèixer el currículum escolar d'anglès, desenvolupar i avaluar-ne els seus continguts mitjançant recursos 
didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els alumnes.
Reflexionar sobre l'ensenyament de l'anglès en l'aula per a innovar i millorar la pràctica docent.
Conèixer i valorar la cultura anglesa i les formes de vida dels principals països de parla anglesa.
Ser capaç d'oferir a l'alumnat models correctes de pronunciació, ritme i entonació en anglès.

Menció en Educació Física
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar el 
condicionament físic i prescriure exercicis correctius.
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre el coneixement i control del cos en l'exercici físic.
Domini per a avaluar les habilitats motrius bàsiques dels diferents jocs i esports.
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre el joc i esport escolar.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i 
l'aprenentatge de l'activitat física en el medi natural.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes per a avaluar el condicionament físic amb 
alumnes en els diferents nivells del currículum.
Domini per a utilitzar eficientment els recursos expressius del cos en els diferents entorns de pràctiques.
Domini per a planificar, avaluar i controlar els aprenentatges motrius i l'eficàcia en els jocs i esports.
Destresa per a dissenyar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu en contextos socials, culturals 
i d'atenció a la diversitat.

COMPETÈNCIES MÒDUL OPTATIVITAT

Menció en Música
Introduir als alumnes en el llenguatge musical comprensiu desenvolupant de forma conscient, la capacitat rítmica, 
melòdica, tímbrica i harmònica.
Assimilar els conceptes de teoria de la música des d'àmbit reflexiu i conèixer i practicar els elements fonamentals de 
música interioritzant tots els seus elements, potenciant la lectura, la memorització i la interpretació comprensiva.
Aproximar l'alumne als diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'aprenentatge del llenguatge musical.
Desenvolupar i avaluar els continguts d'educació musical del currículum de primària mitjançant els recursos didàctics 
apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.
Desenvolupar i estimular la capacitat auditiva, la capacitat creativa, i demostrar competències per a treballar la creativitat 
i la improvisació musical.
Mostrar capacitat per a interpretar amb musicalitat les peces musicals de diferents estils i èpoques.
Realitzar programacions i desenvolupament de les seues unitats didàctiques tenint en compte el llenguatge musical per a 
l'en els diferents nivells del currículum.

Menció en Educació Especial/Pedagogia Terapèutica
Identificació de les necessitats educatives especials, definició dels àmbits d'actuació prioritaris i elaboració dels 
programes de suport pedagògic.
Intervenció directa especialitzada, de caràcter psicopedagògic, als alumnes amb necessitats educatives especials, en el seu 
grup classe o de forma individual o en petit grup, per a avaluar-ne el procés d'aprenentatge, juntament amb el tutor o 
tutora i els altres mestres.
Coordinar-se amb l'orientador i amb els tutors per a l'assessorament al professorat sobre la resposta educativa, l'avaluació 
i el seguiment de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Coordinació amb tots els professionals de suport per a donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives 
especials.
Col·laboració i participació amb el professorat del centre en el desenvolupament d'estratègies d'individualització de la 
resposta educativa per a l'atenció a la diversitat i a les dificultats manifestes d'aprenentatge en les àrees instrumentals, 
tals com a agrupaments flexibles, diversificació curricular, adaptacions curriculars, plans de treball individualitzats en el 
marc de la programació didàctica ordinària, classes de suport, etc.
Atenció a l'alumnat que presenta necessitats educatives específiques derivades de sobredotació intel·lectual.
Participació en els òrgans de coordinació pedagògica i equips docents del centre, contribuint així mateix a la creació d'un 
aula de recursos en els seus diferents àmbits d'actuació, els centres específics d'educació especial, els centres d'educació 
infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
Informar i orientar els pares, mares o tutors legals de l'alumnat que atén per a aconseguir la major col·laboració i 
implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Mostrar actituds de respecte i valoració cap a la diversitat de l'alumnat i promoure aquesta actitud en la comunitat 
educativa.
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Professions per a les que capacita:
D'acord amb l'establit en l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, la titulació habilita per a l'exercici de la professió de Mestre 
en Educació Infantil.
Cas de professions regulades:
L'exercici de la professió de mestre està regulat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. Atesa la regulació a què està sotmesa 
la professió de mestre d'educació infantil, en la redacció d'aquest projecte s'han tingut presents les indicacions que recull 
l'ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre.

CENTRE

Facultat d'Educació
Ctra. San Vicent del Raspeig, s/n
03660 San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903708 / 965903711
facu.educacio@ua.es    educacio.ua.es/va/

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT). Es pot accedir des de qualsevol modalitat de
batxillerat.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors 
i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase 
voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS 
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o 
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota 
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

ACCÉS

REQUISITS D'ACCÉS

El perfil d'ingrés del futur Mestre en Educació Infantil podria resumir-se en un model ideal d'alumnat que tinga inquietud pels 
temes educatius, que siga crític amb les situacions de l'entorn que tinga capacitat d'anàlisi dels contextos educatius i que siga 
capaç d'iniciar-se en la creació de propostes educatives eficaces.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

Límit admissió de places: 360.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
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MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL
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A part d'aquest Conveni Marc, la Facultat podrà establir convenis amb empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol 
individual. 
El  s'organitza en tres períodes les principals característiques dels quals són: 

-Període de pràctiques 1: el context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els
aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de la realitat de
l'escola infantil, i b) la participació col·laborativa amb el supervisor en les accions pròpies del docent, tant en el centre com
en l'aula, especialment en el treball en racons. Inclouria sobretot la part del Pràcticum corresponent a la formació bàsica.
-Període de pràctiques 2: el context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els
aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de l'aula en el segon
cicle d'educació infantil, tant en el centre com en l'aula, i b) l'actuació docent en els processos d'interacció d'aprenentatge
amb alumnes, especialment en el format de projecte de treball i en propostes específiques de tallers. Inclouria sobretot la
part del Pràcticum Didàctico disciplinari.
-Període de pràctiques 3: en el tercer període els aprenentatges se centraran en una proposta o intervenció específica.
Inclouria un major grau de professionalització docent.

Treball de Fi de Grau. Té caràcter obligatori i consta de 6 crèdits. El Treball de Fi de Grau es concep com el treball final a través 
del qual l'estudiant demostra i defensa que ha adquirit totes les competències requerides per a l'obtenció del títol de Mestre en 
Educació Infantil per la Universitat d'Alacant.

Pràcticum

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.2 FÍSICA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 

BIOLOGIA 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.2 GEOLOGIA 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.2 GREC II 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.2 
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Professions per a les que capacita:
D'acord amb l'establit en l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, la titulació habilita per a l'exercici de la professió de Mestre 
en Educació Infantil.
Cas de professions regulades:
L'exercici de la professió de mestre està regulat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. Atesa la regulació a què està sotmesa 
la professió de mestre d'educació infantil, en la redacció d'aquest projecte s'han tingut presents les indicacions que recull 
l'ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre.

CENTRE

Facultat d'Educació
Ctra. San Vicent del Raspeig, s/n
03660 San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903708 / 965903711
facu.educacio@ua.es    educacio.ua.es/va/

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT). Es pot accedir des de qualsevol modalitat de 
batxillerat.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors
i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase
voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys
mitjançant prova.

ACCÉS

REQUISITS D'ACCÉS

El perfil d'ingrés del futur Mestre en Educació Infantil podria resumir-se en un model ideal d'alumnat que tinga inquietud pels 
temes educatius, que siga crític amb les situacions de l'entorn que tinga capacitat d'anàlisi dels contextos educatius i que siga 
capaç d'iniciar-se en la creació de propostes educatives eficaces.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

Límit admissió de places: 360.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

M
E
S
TR

E
 E

N
 E

D
U

C
A
C
IÓ

 I
N

FA
N

TI
L

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

5 6

A part d'aquest Conveni Marc, la Facultat podrà establir convenis amb empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol 
individual. 
El s'organitza en tres períodes les principals característiques dels quals són: 

-Període de pràctiques 1: el context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els 
aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de la realitat de 
l'escola infantil, i b) la participació col·laborativa amb el supervisor en les accions pròpies del docent, tant en el centre com 
en l'aula, especialment en el treball en racons. Inclouria sobretot la part del Pràcticum corresponent a la formació bàsica.
-Període de pràctiques 2: el context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els 
aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de l'aula en el segon 
cicle d'educació infantil, tant en el centre com en l'aula, i b) l'actuació docent en els processos d'interacció d'aprenentatge 
amb alumnes, especialment en el format de projecte de treball i en propostes específiques de tallers. Inclouria sobretot la 
part del Pràcticum Didàctico disciplinari.
-Període de pràctiques 3: en el tercer període els aprenentatges se centraran en una proposta o intervenció específica. 
Inclouria un major grau de professionalització docent.

Treball de Fi de Grau. Té caràcter obligatori i consta de 6 crèdits. El Treball de Fi de Grau es concep com el treball final a través 
del qual l'estudiant demostra i defensa que ha adquirit totes les competències requerides per a l'obtenció del títol de Mestre en 
Educació Infantil per la Universitat d'Alacant.

Pràcticum

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.2 FÍSICA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 

BIOLOGIA 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.2 GEOLOGIA 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.2 GREC II 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.2 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el 
nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.
(2) L'alumne o alumna haurà de cursar 24 crèdits d'optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que 
s'ofereixen com a optatives.
Per a obtenir una menció s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a la menció 
corresponent.
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CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

17011 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA OP 6 

17013 LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA OP 6 

17014 DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L’AULA (CASTELLÀ) OP 6 

17015 LITERATURA CATALANA INFANTIL OP 6 

17016 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ OP 6 

17017 EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES OP 6 

17021 TALLER DE MATEMÀTIQUES OP 6 

17022 LLENGUA CATALANA II PER L’EDUCACIÓ INFANTIL OP 6 

17803 EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE OP 6 

17806 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L’ESCOLA OP 6 

MENCIÓ 1.  LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 

17012 ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L’ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT OP 6 

17801 INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS) OP 6 

17810 CONTINGUT I LLENGUATGE INTEGRAT D’APRENENTATGE (CLIL) OP 6 

17811 USUARI INDEPENDENT D’ANGLÈS OP 6 

MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA

17019 JOC I ESPORT ESCOLAR OP 6 

17800 ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL OP 6 

17812 BASES CINESIOLÒGIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICA OP 6 

17813 TEORIA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES OP 6 

MENCIÓ 3. MÚSICA

17010 EDUCACIÓ RÍTMICA I MOVIMENT OP 6 

17804 EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA OP 6 

17808 
L’AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL I 
FOLKLORE 

OP 6 

17809 EDUCACIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA OP 6 

MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

17018 DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS OP 6 

17805 
DISCAPACITATS SENSORIALS I MOTRIUS: DESENVOLUPAMENT, COMUNICACIÓ I 
INTERVENCIÓ

OP 6 

17814 DIFICULTATS D’ APRENENTATGE I EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA OP 6 

17815 PROBLEMES I TRASTORNS DE CONDUCTA OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 102 
Obligatòries incloses 
Pràctiques externes (OB) 

108 

Optatives (OP) 24 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

17101 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 
3 ANYS 

FB 6 17106 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ FB 6 

17102 PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ FB 6 17107 
DISSENY DELS PROCESSOS 
EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

17103 
ORGANITZACIÓ DE L’AULA 
D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3, 3-6 
ANYS) 

FB 6 17108 PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS FB 6 

17105 
LLENGUA CATALANA I PER A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 17104 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA 
CASTELLANA I LITERATURA EN 
EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

17110 
LLENGUA ESTRANGERA PER A 
MESTRES EN EDUCACIÓ 
INFANTIL: FRANCÈS (a escollir) 

17111 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA 
ANGLESA EN L'EDUCACIÓ 
INFANTIL (a escollir) 

OB 6 17109 DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL OB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

17210 

DIFICULTATS 
D’APRENENTATGE I 
TRASTORNS DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN 
CONTEXTOS INCLUSIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 9 17214 
HABILITATS COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ 

FB 9 

17211 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
CARACTERÍSTIQUES 
EVOLUTIVES 

FB 9 17215 
HABILITATS COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ 

FB 9 

17212 
DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR I AULES DIGITALS 
EN L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 17216 
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL 
MEDI SOCIAL I CULTURAL 

OB 6 

17213 
APRENENTATGE DE 
L'ARITMÈTICA 

OB 6 17217 
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL 
MEDI NATURAL 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

17301 PRÀCTICUM I OB 18 17310 
TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ 
INFANTIL 

FB 6 

17311 
OBSERVACIÓ, AVALUACIÓ I INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

FB 6 

17312 
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL 

FB 6 

17313 DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL OB 6 

ASSIGNATURES OPTATIVES 
(2)

 OP 12 

17314 APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA OB 6 

QUART CURS

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

17402 PRÀCTICUM III 

17405 PRÀCTICUM III. MENCIÓ 1 ANGLÈS
17410 

INNOVACIONS EN ELS 
PROJECTES EDUCATIUS DE 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

17407 
PRÀCTICUM III. MENCIÓ 2 EDUCACIÓ 
FÍSICA

17409 PRÀCTICUM III. MENCIÓ 3 MUSICAL

17412 
PRÀCTICUM III. MENCIÓ 4 PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 

OB 12 

17411 
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ 
PLÀSTICA 

OB 6 

17403 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

OB 6 

17406 
TREBALL DE FI DE GRAU 

(1)
. MENCIÓ 1

ANGLÈS

17408 
TREBALL DE FI DE GRAU 

(1)
. MENCIÓ 2

EDUCACIÓ FÍSICA 

17413 
TREBALL DE FI DE GRAU

(1)
. MENCIÓ 3

MUSICAL

17414 
TREBALL DE FI DE GRAU 

(1)
. MENCIÓ 4

PEDAGOGÍA TERAPÈÚTICA 

17401 PRÀCTICUM II OB 18 

ASSIGNATURES OPTATIVES 
(2)

OP 12 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) L'alumne o alumna haurà de cursar 24 crèdits d'optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que 
s'ofereixen com a optatives.
Per a obtenir una menció s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a la menció 
corresponent més el Pràcticum III de l'esment corresponent i el TFG de l'esment corresponent.
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CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

17011 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA OP 6 

17013 LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA OP 6 

17014 DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L’AULA (CASTELLÀ) OP 6 

17015 LITERATURA CATALANA INFANTIL OP 6 

17016 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ OP 6 

17017 EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES OP 6 

17021 TALLER DE MATEMÀTIQUES OP 6 

17022 LLENGUA CATALANA II PER L’EDUCACIÓ INFANTIL OP 6 

17803 EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE OP 6 

17806 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L’ESCOLA OP 6 

MENCIÓ 1.  LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 

17012 ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L’ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT  OP 6 

17801 INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS) OP 6 

17810 CONTINGUT I LLENGUATGE INTEGRAT D’APRENENTATGE (CLIL) OP 6 

17811 USUARI INDEPENDENT D’ANGLÈS OP 6 

MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA 

17019 JOC I ESPORT ESCOLAR OP 6 

17800 ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL OP 6 

17812 BASES CINESIOLÒGIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICA OP 6 

17813 TEORIA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES OP 6 

MENCIÓ 3. MÚSICA 

17010 EDUCACIÓ RÍTMICA I MOVIMENT OP 6 

17804 EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA OP 6 

17808 
L’AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL I 
FOLKLORE 

OP 6 

17809 EDUCACIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA OP 6 

MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

17018 DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS OP 6 

17805 
DISCAPACITATS SENSORIALS I MOTRIUS: DESENVOLUPAMENT, COMUNICACIÓ I 
INTERVENCIÓ 

OP 6 

17814 DIFICULTATS D’ APRENENTATGE I EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA OP 6 

17815 PROBLEMES I TRASTORNS DE CONDUCTA OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 102 
Obligatòries incloses 
Pràctiques externes (OB) 

108 

Optatives (OP) 24 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

17101 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 
3 ANYS

FB 6 17106 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ FB 6 

17102 PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ FB 6 17107 
DISSENY DELS PROCESSOS 
EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

FB 6 

17103 
ORGANITZACIÓ DE L’AULA 
D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3, 3-6 
ANYS) 

FB 6 17108 PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS FB 6 

17105 
LLENGUA CATALANA I PER A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 17104 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA 
CASTELLANA I LITERATURA EN 
EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

17110 
LLENGUA ESTRANGERA PER A 
MESTRES EN EDUCACIÓ 
INFANTIL: FRANCÈS (a escollir)

17111 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA 
ANGLESA EN L'EDUCACIÓ 
INFANTIL (a escollir) 

OB 6 17109 DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL OB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

17210 

DIFICULTATS
D’APRENENTATGE I 
TRASTORNS DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN 
CONTEXTOS INCLUSIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 9 17214 
HABILITATS COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

FB 9 

17211 

DIFICULTATS
D'APRENENTATGE I DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
CARACTERÍSTIQUES
EVOLUTIVES 

FB 9 17215 
HABILITATS COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ 

FB 9 

17212 
DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR I AULES DIGITALS 
EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

FB 6 17216 
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL 
MEDI SOCIAL I CULTURAL

OB 6 

17213 
APRENENTATGE DE
L'ARITMÈTICA 

OB 6 17217 
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL 
MEDI NATURAL 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

17301 PRÀCTICUM I OB 18 17310 
TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ 
INFANTIL

FB 6 

17311 
OBSERVACIÓ, AVALUACIÓ I INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

FB 6 

17312 
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL 

FB 6 

17313 DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL OB 6 

ASSIGNATURES OPTATIVES 
(2)

OP 12 

17314 APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA OB 6 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

17402 PRÀCTICUM III 

17405 PRÀCTICUM III. MENCIÓ 1 ANGLÈS 
17410 

INNOVACIONS EN ELS 
PROJECTES EDUCATIUS DE 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

17407 
PRÀCTICUM III. MENCIÓ 2 EDUCACIÓ 
FÍSICA 

17409 PRÀCTICUM III. MENCIÓ 3 MUSICAL 

17412 
PRÀCTICUM III. MENCIÓ 4 PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 

OB 12 

17411 
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ 
PLÀSTICA 

OB 6 

17403 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 6 

17406 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 1 
ANGLÈS 

17408 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 2 
EDUCACIÓ FÍSICA 

17413 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 3 
MUSICAL 

17414 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 4 
PEDAGOGÍA TERAPÈÚTICA 

17401 PRÀCTICUM II OB 18 

ASSIGNATURES OPTATIVES 
(1) OP 12 



17106 
SOCIOLOGIA DE 
L’EDUCACIÓ 

FB 6 

La construcció social de la infància. Cultura, educació i 
socialització. Agents de socialització. Les funcions socials de 
l'educació. La funció educadora de la família. Evolució 
històrica de la família. Models de família en la societat actual, 
la seua incidència en la funció educadora i en la relació amb la 
institució educativa. Canvis familiars i nous rols de gènere. La 
democratització de les relacions familiars. La relació família-
institució educativa: la funció tutorial. Migracions, diversitat 
cultural i educació. Els reptes educatius en les societats 
multiculturals. L'educació intercultural. Educació i igualtat de 
drets i oportunitats. El problema de l'exclusió educativa i social. 
La construcció social de l'èxit i del fracàs escolar. Polítiques 
educatives. Gènere, equitat i coeducació. La prevenció de la 
violència de gènere des de l'escola. Educació, infància, mitjans 
de comunicació i globalització. La societat de la informació. 
Cultura audiovisual i educació. Desafiaments educatius. 
Democràcia, drets humans i educació. Participació social i 
educació comunitària. L'educació per al desenvolupament 
sostenible. Diversitat de camins cap a la sostenibilitat. Educar 
per a una ciutadania planetària. 

17107 

DISSENY DELS 
PROCESSOS 
EDUCATIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

Concepcions sobre l'ensenyament. Epistemologia de la 
didàctica. Tradicions i concepcions del currículum. 
Perspectives sobre la planificació docent. Canvi educatiu i 
currículum. Context global i local del currículum. Bases del 
disseny curricular. Components curriculars. Problemàtica dels 
objectius i competències. Metodologies. Continguts. Sistemes 
d'avaluació. Anàlisi del currículum d'educació infantil de la CV 
valencià. Planificació del projecte curricular del centre d'infantil. 
Programació d'unitats didàctiques per a 0-3 i 3-6. 

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

www.ua.es

www.ua.es

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
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MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

9 10

PRIMER CURS - (Cont.) - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

17101 

PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA DE 0 A 3 
ANYS 

FB 6 

Teories del desenvolupament. Factors que intervenen en el 
desenvolupament: herència i entorn sociocultural. 
Característiques principals del desenvolupament psicomotor de 
0-3 anys: evolució de les capacitats motores. Evolució de les 
capacitats psicomotores: esquema corporal. Orientació espacial, 
percepció temporal, lateralitat. Característiques cognitives: 
període sensoriomotriu. Coneixement de la realitat. L'observació 
i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels 
principals conceptes: característiques del desenvolupament de 
la personalitat: la identitat: El paper del gènere en l'inici del 
descobriment del jo. El desenvolupament emocional i la 
inclinació. El desenvolupament social (hàbits, valors i normes). 
L'autonomia. Directrius per a una correcta i creativa intervenció 
educativa. Característiques de la comunicació, la representació i 
el llenguatge: desenvolupament del llenguatge. Avaluació de la 
comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Altres 
formes d'expressió no verbal 

17102 
PSICOLOGIA DE 
L’EDUCACIÓ 

FB 6 

Conceptualització de la psicologia de l’educació: continguts i 
objectius de la psicologia de l'educació. La psicologia de 
l'educació i el professorat. Metodologia d’investigació en 
psicologia de l'educació. Variables referents a l'alumne o 
alumna. Aspectes cognitius i personals: atenció. Motivació. 
Intel·ligència. Personalitat. El procés d'aprenentatge. Teories 
explicatives i implicacions educatives: Teories explicatives. 
Teories conductistes. Teories cognitives. Teories i models 
actuals de l'aprenentatge escolar. Constructivisme i 
aprenentatge situat. Els resultats de l'aprenentatge: 
aprenentatge de conceptes. Aprenentatge de problemes. 
Desenvolupament de les estratègies d'aprenentatge: 
desenvolupament de la creativitat. Adquisició d'actituds, valors i 
normes. La interacció de variables en el context de l'aula: 
interacció professor-alumne. Interacció alumne-alumne. L'aula 
com a context educatiu. 

17103 

ORGANITZACIÓ DE 
L’AULA D'EDUCACIÓ 
INFANTIL (0-3, 3-6 
ANYS) 

FB 6 

La planificació didàctica en l'aula d'educació infantil. Criteris en 
la selecció i organització de les activitats d'aprenentatge. Els 
projectes d’investigació i les unitats didàctiques globalitzades. 
L'organització de l'aula d'educació infantil: l'espai, els materials, 
el temps, els agrupaments. Didàctica dels racons i tallers en la 
planificació de les activitats d'aprenentatge. La participació de 
les famílies en l'aula d'educació infantil. Propostes per al disseny 
de l'aula intercultural en l'educació infantil. Metodologies en la 
resolució de conflictes en l'aula d'educació infantil. 

17105 

LLENGUA CATALANA I 
PER A L’EDUCACIÓ 
INFANTIL 

OB 6 

Nocions bàsiques de sociolingüística: llengües en contacte. 
Variació lingüística. Habilitats lingüístiques: la comprensió i 
l'expressió oral. La comprensió i producció escrita. Recursos 
d'autoaprenentatge: les TIC a l'aula. Internet i la recerca 
d'informació. Recursos bibliogràfics. Literatura. 

A TRIAR ENTRE UNA DE LES SEGÜENTS ASSIGNATURES 17110 i 17111 

17110 

LLENGUA 
ESTRANGERA PER A 
MESTRES EN 
EDUCACIÓ INFANTIL: 
FRANCÈS 

OB 6 

La llengua francesa en situacions comunicatives: activitats i 
estratègies d'expressió oral i escrita. Activitats i estratègies de 
comprensió oral i escrita corresponents al nivell B2 del Marc 
Europeu Comú de Referència. Importància de la pronunciació 
en la interacció social. Competències lingüístiques: fonològica, 
lèxica, gramatical i semàntica. L'argumentació. Els connectors 
en el discurs. Lingüística aplicada i ensenyament del francès 
en educació infantil. Conceptes generals de l’ensenyament de 
la llengua francesa en educació infantil. Manifestacions 
artístiques i culturals dels països francòfons. La llengua 
francesa en el marc escolar de l'educació infantil. Procediment, 
plantejament didàctic i fases. Variables en el disseny d'un curs 
d'infantil. Justificació metodològica. La planificació de la classe 
de LE. El professorat de llengua estrangera en l’aula d'infantil. 
Tasques. 

17111 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA ANGLESA EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

Ús de la llengua estrangera: activitats i estratègies d'expressió 
oral i escrita, i interacció oral i escrita de la llengua anglesa en 
el nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a 
les Llengües. Revisió general i en línia dels components 
lingüístics bàsics i el seu tractament en educació infantil: lèxic, 
fonètica, morfosintaxi. AICLE (Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres). Procediments en 
l'ensenyament de llengües estrangeres en l'educació infantil. 
Jocs, rimes i cançons en l'ensenyament de llengües 
estrangeres en l'educació infantil. L'avaluació en 
l'ensenyament de llengües estrangeres en l'educació infantil. 
Innovació i investigació en la L2. Textos sobre investigació en 
l'ensenyament de llengua anglesa. Innovacions recents en 
l'ensenyament de l'EFL. 



17106 
SOCIOLOGIA DE 
L’EDUCACIÓ 

FB 6 

La construcció social de la infància. Cultura, educació i 
socialització. Agents de socialització. Les funcions socials de 
l'educació. La funció educadora de la família. Evolució 
històrica de la família. Models de família en la societat actual, 
la seua incidència en la funció educadora i en la relació amb la 
institució educativa. Canvis familiars i nous rols de gènere. La 
democratització de les relacions familiars. La relació família-
institució educativa: la funció tutorial. Migracions, diversitat 
cultural i educació. Els reptes educatius en les societats 
multiculturals. L'educació intercultural. Educació i igualtat de 
drets i oportunitats. El problema de l'exclusió educativa i social. 
La construcció social de l'èxit i del fracàs escolar. Polítiques 
educatives. Gènere, equitat i coeducació. La prevenció de la 
violència de gènere des de l'escola. Educació, infància, mitjans 
de comunicació i globalització. La societat de la informació. 
Cultura audiovisual i educació. Desafiaments educatius. 
Democràcia, drets humans i educació. Participació social i 
educació comunitària. L'educació per al desenvolupament 
sostenible. Diversitat de camins cap a la sostenibilitat. Educar 
per a una ciutadania planetària. 

17107 

DISSENY DELS 
PROCESSOS 
EDUCATIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

Concepcions sobre l'ensenyament. Epistemologia de la 
didàctica. Tradicions i concepcions del currículum. 
Perspectives sobre la planificació docent. Canvi educatiu i 
currículum. Context global i local del currículum. Bases del 
disseny curricular. Components curriculars. Problemàtica dels 
objectius i competències. Metodologies. Continguts. Sistemes 
d'avaluació. Anàlisi del currículum d'educació infantil de la CV 
valencià. Planificació del projecte curricular del centre d'infantil. 
Programació d'unitats didàctiques per a 0-3 i 3-6. 
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17101 

PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA DE 0 A 3 
ANYS 

FB 6 

Teories del desenvolupament. Factors que intervenen en el 
desenvolupament: herència i entorn sociocultural. 
Característiques principals del desenvolupament psicomotor de 
0-3 anys: evolució de les capacitats motores. Evolució de les 
capacitats psicomotores: esquema corporal. Orientació espacial, 
percepció temporal, lateralitat. Característiques cognitives: 
període sensoriomotriu. Coneixement de la realitat. L'observació 
i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels 
principals conceptes: característiques del desenvolupament de 
la personalitat: la identitat: El paper del gènere en l'inici del 
descobriment del jo. El desenvolupament emocional i la 
inclinació. El desenvolupament social (hàbits, valors i normes). 
L'autonomia. Directrius per a una correcta i creativa intervenció 
educativa. Característiques de la comunicació, la representació i 
el llenguatge: desenvolupament del llenguatge. Avaluació de la 
comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Altres 
formes d'expressió no verbal 

17102 
PSICOLOGIA DE 
L’EDUCACIÓ 

FB 6 

Conceptualització de la psicologia de l’educació: continguts i 
objectius de la psicologia de l'educació. La psicologia de 
l'educació i el professorat. Metodologia d’investigació en 
psicologia de l'educació. Variables referents a l'alumne o 
alumna. Aspectes cognitius i personals: atenció. Motivació. 
Intel·ligència. Personalitat. El procés d'aprenentatge. Teories 
explicatives i implicacions educatives: Teories explicatives. 
Teories conductistes. Teories cognitives. Teories i models 
actuals de l'aprenentatge escolar. Constructivisme i 
aprenentatge situat. Els resultats de l'aprenentatge: 
aprenentatge de conceptes. Aprenentatge de problemes. 
Desenvolupament de les estratègies d'aprenentatge: 
desenvolupament de la creativitat. Adquisició d'actituds, valors i 
normes. La interacció de variables en el context de l'aula: 
interacció professor-alumne. Interacció alumne-alumne. L'aula 
com a context educatiu. 

17103 

ORGANITZACIÓ DE 
L’AULA D'EDUCACIÓ 
INFANTIL (0-3, 3-6 
ANYS) 

FB 6 

La planificació didàctica en l'aula d'educació infantil. Criteris en 
la selecció i organització de les activitats d'aprenentatge. Els 
projectes d’investigació i les unitats didàctiques globalitzades. 
L'organització de l'aula d'educació infantil: l'espai, els materials, 
el temps, els agrupaments. Didàctica dels racons i tallers en la 
planificació de les activitats d'aprenentatge. La participació de 
les famílies en l'aula d'educació infantil. Propostes per al disseny 
de l'aula intercultural en l'educació infantil. Metodologies en la 
resolució de conflictes en l'aula d'educació infantil. 

17105 

LLENGUA CATALANA I 
PER A L’EDUCACIÓ 
INFANTIL 

OB 6 

Nocions bàsiques de sociolingüística: llengües en contacte. 
Variació lingüística. Habilitats lingüístiques: la comprensió i 
l'expressió oral. La comprensió i producció escrita. Recursos 
d'autoaprenentatge: les TIC a l'aula. Internet i la recerca 
d'informació. Recursos bibliogràfics. Literatura. 

A TRIAR ENTRE UNA DE LES SEGÜENTS ASSIGNATURES 17110 i 17111 

17110 

LLENGUA 
ESTRANGERA PER A 
MESTRES EN 
EDUCACIÓ INFANTIL: 
FRANCÈS 

OB 6 

La llengua francesa en situacions comunicatives: activitats i 
estratègies d'expressió oral i escrita. Activitats i estratègies de 
comprensió oral i escrita corresponents al nivell B2 del Marc 
Europeu Comú de Referència. Importància de la pronunciació 
en la interacció social. Competències lingüístiques: fonològica, 
lèxica, gramatical i semàntica. L'argumentació. Els connectors 
en el discurs. Lingüística aplicada i ensenyament del francès 
en educació infantil. Conceptes generals de l’ensenyament de 
la llengua francesa en educació infantil. Manifestacions 
artístiques i culturals dels països francòfons. La llengua 
francesa en el marc escolar de l'educació infantil. Procediment, 
plantejament didàctic i fases. Variables en el disseny d'un curs 
d'infantil. Justificació metodològica. La planificació de la classe 
de LE. El professorat de llengua estrangera en l’aula d'infantil. 
Tasques. 

17111 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA ANGLESA EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

Ús de la llengua estrangera: activitats i estratègies d'expressió 
oral i escrita, i interacció oral i escrita de la llengua anglesa en 
el nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a 
les Llengües. Revisió general i en línia dels components 
lingüístics bàsics i el seu tractament en educació infantil: lèxic, 
fonètica, morfosintaxi. AICLE (Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres). Procediments en 
l'ensenyament de llengües estrangeres en l'educació infantil. 
Jocs, rimes i cançons en l'ensenyament de llengües 
estrangeres en l'educació infantil. L'avaluació en 
l'ensenyament de llengües estrangeres en l'educació infantil. 
Innovació i investigació en la L2. Textos sobre investigació en 
l'ensenyament de llengua anglesa. Innovacions recents en 
l'ensenyament de l'EFL. 
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17108 

PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA DE 3 A 6 
ANYS 

FB 6 

Característiques del desenvolupament psicomotor de 3-6 anys: 
la psicomotricitat: lleis i factors. Evolució de les capacitats 
motores. Evolució de les capacitats psicomotores: esquema 
corporal. Orientació espacial, percepció temporal, lateralitat. 
Evolució del gest gràfic i desenvolupament de la grafomotricitat 
(dibuix, escriptura). Característiques cognitives: període 
preoperacional. Pensament preconceptual i simbòlic. 
Característiques del període preoperacional: irreversibilitat, 
centració, estatisme, egocentrisme, raonament transductiu. 
Desenvolupament dels processos cognitius: atenció, memòria, 
percepció, raonament, motivació. Coneixement de la realitat. 
L'observació i exploració del món físic, natural i social. 
L'observació i l'experimentació. Desenvolupament de la 
creativitat. Evolució i desenvolupament del joc. Gènesi i 
formació dels principals conceptes: evolució en l'adquisició 
dels conceptes. Conceptes bàsics a construir. Característiques 
del desenvolupament de la personalitat: la identitat: el gènere i 
el seu paper en el desenvolupament de la personalitat. El 
desenvolupament emocional i la inclinació. El 
desenvolupament social. L'autonomia directrius per a una 
correcta i creativa intervenció educativa. Característiques del 
llenguatge: desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i 
pensament. Avaluació de la comprensió i de l'expressió. 
Problemes més freqüents en el llenguatge infantil. La 
comunicació no verbal. Relacions socials, família, escola i 
iguals. Influència dels mitjans audiovisuals. 

17104 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA CASTELLANA 
I LITERATURA EN 
EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

Ensenyar comunicació: l'ensenyament de la llengua en 
educació infantil. Què és llegir. Què és escriure. Llengua oral i 
llengua escrita. Ensenyar a llegir i a escriure: planificació dels 
continguts. L'organització de l'espai per a crear situacions de 
comunicació. Situacions educatives per al desenvolupament 
del llenguatge. La lectura: procés i avaluació. La funció del 
docent en l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. La 
literatura en l'etapa de l'educació infantil. La competència 
lingüística i literària en l'escola infantil. 

17109 
DIDÀCTICA DE 
L’EXPRESSIÓ MUSICAL 

OB 6 

Introduir a l'alumne en els sistemes pedagògics i didàctics més 
significatius, adequats per a impartir l'educació musical en el 
nivell de l'educació infantil. Criteris científics i metodològics. 
Característiques i desenvolupament psiquicofísic dels alumnes 
d'educació infantil. Aplicació de recursos didàctics apropiats al 
cicle i referits a: llenguatge musical: figures rítmiques. Silencis. 
Compassos de subdivisió binària i ternària. Sons i les seues 
qualitats. Matisos. Escales i intervals. Concordes. Rudiments 
d'harmonia. Instruments rítmics de so indeterminat, corporals i 
instrumental Orff. Melodicoharmònic; teclat. Expressió 
corporal. Expressió dramàtica. Dansa. Direcció de petites 
obres. Cultura musical: evolució de la música universal. 
Formes i autors característics de cada època determinada. 
Evolució de la música a Espanya, formes i autors més 
característics de cada època històrica. Aplicacions didàctiques. 
Folklore musical: formes musicals de la música folklòrica  
espanyola. La Comunitat Valenciana. La informàtica musical 
com a recurs didàctic (TICs). Lectura obligatòria de diversos 
llibres. 

17210 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
TRASTORNS DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
RESPOSTES 
ESPECÍFIQUES EN 
CONTEXTOS 
INCLUSIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 9 

De l'educació especial a l'educació inclusiva. La resposta a les 
necessitats específiques de suport educatiu en el marc 
legislatiu. Atenció i respostes específiques en les dificultats 
d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament. Atenció 
educativa a les necessitats específiques de suport educatiu: 
necessitats educatives especials, altes capacitats i alumnat 
amb incorporació tardana al sistema educatiu. Estratègies 
didàctiques i mesures d'adaptació en les dificultats 
d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament i necessitats 
específiques de suport educatiu. 

17211 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
CARACTERÍSTIQUES 
EVOLUTIVES 

FB 9 

Conceptualització i etiologia de les dificultats d'aprenentatge. 
Processos cognitius implícits en la dificultats d’aprenentatge. 
Dificultats en la comunicació, la parla, la lectura i l'escriptura. 
Dificultats en l'aprenentatge del concepte de nombre, quantitat 
i càlcul. Dèficit d'atenció i hiperactivitat i la seua influència en 
les dificultats d'aprenentatge. Problemes de comportament. 
Dificultats en l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets 
i xiquetes amb discapacitat intel·lectual. Dificultats en 
l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets i xiquetes 
amb sobredotació intel·lectual. Dificultats en l'aprenentatge i el 
desenvolupament dels xiquets i xiquetes amb discapacitats 
sensorials. Dificultats en l'aprenentatge i el desenvolupament 
dels xiquets i xiquetes amb discapacitats motores. Dificultats 
en l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets i xiquetes 
amb síndromes d'ampli espectre.

17212 

DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR I AULES 
DIGITALS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

Desenvolupament curricular. De la programació a la 
implementació curricular. Tendències metodològiques. Visions 
i perspectives sobre l'aprenentatge i l'ensenyament. Processos 
d'aprenentatge en l'aula de 0-3 i 3-6. Articulació curricular de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la 
docència i l'aprenentatge: aules digitals en infantil. La societat 
digital i les seues implicacions educatives. Problemàtiques i 
possibilitats en la utilització del context virtual per a 
l'aprenentatge. Programari educatiu per a 0-3 i 3-6: anàlisi, 
selecció i avaluació. La investigació docent en l'aula d'infantil i 
el desenvolupament professional docent al llarg de la vida. 

17213 
APRENENTATGE DE 
L’ARITMÈTICA 

OB 6 

Pensament numèric, representació i comunicació matemàtica. 
Fonaments logicomatemàtics de la construcció del nombre. 
Iniciació al nombre i la numeració. Diferents perspectives. 
Iniciació a les magnituds i a la mesura. Característiques i 
gestió de l'ensenyament-aprenentatge d'activitats 
logicomatemàtiques en educació infantil. Resolució de 
problemes. Els continguts s'estudiaran des de les perspectives 
curricular, matemàtica i de l'ensenyament-aprenentatge. 
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17108 

PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA DE 3 A 6 
ANYS 

FB 6 

Característiques del desenvolupament psicomotor de 3-6 anys: 
la psicomotricitat: lleis i factors. Evolució de les capacitats 
motores. Evolució de les capacitats psicomotores: esquema 
corporal. Orientació espacial, percepció temporal, lateralitat. 
Evolució del gest gràfic i desenvolupament de la grafomotricitat 
(dibuix, escriptura). Característiques cognitives: període 
preoperacional. Pensament preconceptual i simbòlic. 
Característiques del període preoperacional: irreversibilitat, 
centració, estatisme, egocentrisme, raonament transductiu. 
Desenvolupament dels processos cognitius: atenció, memòria, 
percepció, raonament, motivació. Coneixement de la realitat. 
L'observació i exploració del món físic, natural i social. 
L'observació i l'experimentació. Desenvolupament de la 
creativitat. Evolució i desenvolupament del joc. Gènesi i 
formació dels principals conceptes: evolució en l'adquisició 
dels conceptes. Conceptes bàsics a construir. Característiques 
del desenvolupament de la personalitat: la identitat: el gènere i 
el seu paper en el desenvolupament de la personalitat. El 
desenvolupament emocional i la inclinació. El 
desenvolupament social. L'autonomia directrius per a una 
correcta i creativa intervenció educativa. Característiques del 
llenguatge: desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i 
pensament. Avaluació de la comprensió i de l'expressió. 
Problemes més freqüents en el llenguatge infantil. La 
comunicació no verbal. Relacions socials, família, escola i 
iguals. Influència dels mitjans audiovisuals. 

17104 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA CASTELLANA 
I LITERATURA EN 
EDUCACIÓ INFANTIL 

OB 6 

Ensenyar comunicació: l'ensenyament de la llengua en 
educació infantil. Què és llegir. Què és escriure. Llengua oral i 
llengua escrita. Ensenyar a llegir i a escriure: planificació dels 
continguts. L'organització de l'espai per a crear situacions de 
comunicació. Situacions educatives per al desenvolupament 
del llenguatge. La lectura: procés i avaluació. La funció del 
docent en l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. La 
literatura en l'etapa de l'educació infantil. La competència 
lingüística i literària en l'escola infantil. 

17109 
DIDÀCTICA DE 
L’EXPRESSIÓ MUSICAL 

OB 6 

Introduir a l'alumne en els sistemes pedagògics i didàctics més 
significatius, adequats per a impartir l'educació musical en el 
nivell de l'educació infantil. Criteris científics i metodològics. 
Característiques i desenvolupament psiquicofísic dels alumnes 
d'educació infantil. Aplicació de recursos didàctics apropiats al 
cicle i referits a: llenguatge musical: figures rítmiques. Silencis. 
Compassos de subdivisió binària i ternària. Sons i les seues 
qualitats. Matisos. Escales i intervals. Concordes. Rudiments 
d'harmonia. Instruments rítmics de so indeterminat, corporals i 
instrumental Orff. Melodicoharmònic; teclat. Expressió 
corporal. Expressió dramàtica. Dansa. Direcció de petites 
obres. Cultura musical: evolució de la música universal. 
Formes i autors característics de cada època determinada. 
Evolució de la música a Espanya, formes i autors més 
característics de cada època històrica. Aplicacions didàctiques. 
Folklore musical: formes musicals de la música folklòrica  
espanyola. La Comunitat Valenciana. La informàtica musical 
com a recurs didàctic (TICs). Lectura obligatòria de diversos 
llibres. 

17210 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
TRASTORNS DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
RESPOSTES 
ESPECÍFIQUES EN 
CONTEXTOS 
INCLUSIUS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 9 

De l'educació especial a l'educació inclusiva. La resposta a les 
necessitats específiques de suport educatiu en el marc 
legislatiu. Atenció i respostes específiques en les dificultats 
d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament. Atenció 
educativa a les necessitats específiques de suport educatiu: 
necessitats educatives especials, altes capacitats i alumnat 
amb incorporació tardana al sistema educatiu. Estratègies 
didàctiques i mesures d'adaptació en les dificultats 
d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament i necessitats 
específiques de suport educatiu. 

17211 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
DEL 
DESENVOLUPAMENT: 
CARACTERÍSTIQUES 
EVOLUTIVES 

FB 9 

Conceptualització i etiologia de les dificultats d'aprenentatge. 
Processos cognitius implícits en la dificultats d’aprenentatge. 
Dificultats en la comunicació, la parla, la lectura i l'escriptura. 
Dificultats en l'aprenentatge del concepte de nombre, quantitat 
i càlcul. Dèficit d'atenció i hiperactivitat i la seua influència en 
les dificultats d'aprenentatge. Problemes de comportament. 
Dificultats en l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets 
i xiquetes amb discapacitat intel·lectual. Dificultats en 
l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets i xiquetes 
amb sobredotació intel·lectual. Dificultats en l'aprenentatge i el 
desenvolupament dels xiquets i xiquetes amb discapacitats 
sensorials. Dificultats en l'aprenentatge i el desenvolupament 
dels xiquets i xiquetes amb discapacitats motores. Dificultats 
en l'aprenentatge i el desenvolupament dels xiquets i xiquetes 
amb síndromes d'ampli espectre. 

17212 

DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR I AULES 
DIGITALS EN 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

Desenvolupament curricular. De la programació a la 
implementació curricular. Tendències metodològiques. Visions 
i perspectives sobre l'aprenentatge i l'ensenyament. Processos 
d'aprenentatge en l'aula de 0-3 i 3-6. Articulació curricular de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la 
docència i l'aprenentatge: aules digitals en infantil. La societat 
digital i les seues implicacions educatives. Problemàtiques i 
possibilitats en la utilització del context virtual per a 
l'aprenentatge. Programari educatiu per a 0-3 i 3-6: anàlisi, 
selecció i avaluació. La investigació docent en l'aula d'infantil i 
el desenvolupament professional docent al llarg de la vida. 

17213 
APRENENTATGE DE 
L’ARITMÈTICA 

OB 6 

Pensament numèric, representació i comunicació matemàtica. 
Fonaments logicomatemàtics de la construcció del nombre. 
Iniciació al nombre i la numeració. Diferents perspectives. 
Iniciació a les magnituds i a la mesura. Característiques i 
gestió de l'ensenyament-aprenentatge d'activitats 
logicomatemàtiques en educació infantil. Resolució de 
problemes. Els continguts s'estudiaran des de les perspectives 
curricular, matemàtica i de l'ensenyament-aprenentatge. 
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17214 

HABILITATS 
COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN 
CASTELLÀ 

FB 9 

Les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, llegir, escriure. El 
desenvolupament de la comunicació. Conducta humana i 
llenguatge. El llenguatge com a instrument de comunicació. 
Principals teories sobre l'adquisició del llenguatge. L'adquisició 
del llenguatge: de la comunicació preverbal a la comunicació 
verbal. La parla de 0-6 anys. El llenguatge oral en l'escola 
infantil. El llenguatge escrit en l'escola infantil. L'aprenentatge 
de la lectura i l'escriptura. L'ensenyament de la lectura i 
l'escriptura. La literatura en l'etapa de l'educació infantil. 
Tècniques d'animació a la lectura des d'edats primerenques. 

17215 

HABILITATS 
COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN 
CATALÀ 

FB 9 

El llenguatge i la comunicació. La relació entre llengua, escola 
i societat. L’anàlisi del context sociolingüístic valencià en 
relació amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües. Els 
continguts curriculars dels dos cicles d'educació infantil de la 
Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat: «Els 
llenguatges: comunicació i representació». La planificació 
lingüística en els centres escolars. El concepte d'educació 
plurilingüe i la tipologia dels programes educatius plurilingües, 
amb atenció especial als programes d'immersió lingüística. El 
tractament de la diversitat en les classes de llengua, 
especialment la gestió de la diversitat lingüística i cultural. Les 
teories sobre la comunicació i l'adquisició i el 
desenvolupament de la llengua oral. Característiques i fases 
del desenvolupament de la comunicació i de llengua oral i 
recursos per a contribuir al seu aprenentatge. Característiques 
de l'adquisició i fases del desenvolupament de la llengua 
escrita i recursos per a contribuir al seu aprenentatge. Les 
tècniques, estratègies i recursos per al desenvolupament de 
les competències lingüístiques. Disseny de jocs, situacions i 
activitats per a consolidar el llenguatge oral i començar l'escrit. 
La literatura infantil d'autor i la popular en contextos escolars 
diversos. La tradició oral i el folklore valencià en l'àmbit 
escolar. Desenvolupament de les habilitats lingüístiques a 
partir de l'anàlisi i disseny de racons, tallers i projectes de 
treball per als dos cicles de l'educació infantil en contextos 
plurilingües. 

17216 

DIDÀCTICA DEL 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

Aproximació a les ciències socials, geografia i història. 
Conceptes, problemes i perspectives d'ensenyament. El 
currículum del coneixement del medi social i cultural en 
educació infantil. Els conceptes en educació infantil. L'espai en 
educació infantil. El temps en educació infantil. Mètodes i 
tècniques per a coneixement del medi. Recursos didàctics per 
al coneixement del medi. L'entorn geogràfic, social i cultural. 
L'art, museus i patrimoni. Les TIC en l’ensenyament del 
coneixement del medi social i cultural. L'avaluació del 
coneixement del medi. 

17217 

DIDÀCTICA DEL 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI NATURAL 

OB 6 

L’aprenentatge dels coneixements científics: importància del 
pensament espontani i implicacions didàctiques. Models 
d'ensenyament per a l'evolució conceptual i epistemològica 
(investigació guiada). Aproximació a la naturalesa del treball 
científic. Característiques d'un procés d’investigació. Anàlisi de 
fragments de memòries científiques (simplificades) i realització 
d'una investigació senzilla a tall d'exemple. Visions 
deformades de la ciència i del treball científic transmeses per 
l'ensenyament i els mitjans de comunicació. Objectius, 
orientacions metodològiques, continguts i criteris d'avaluació 
del currículum oficial d'educació infantil, des de la didàctica de 
les ciències experimentals. El desenvolupament del 
pensament científic en l'educació infantil. Limitacions en el 
processament general del coneixement: models d'etapes 
(Piaget i Lawson) i les seues crítiques (Ausubel, Driver). La 
importància de la interacció social per al desenvolupament del 
coneixement (Vigotsky). La planificació, desenvolupament i 
avaluació d'activitats de coneixement de si mateix i del medi 
físic i natural en l'etapa infantil. Diferents tipus d'activitats i els 
seus objectius: racons, tallers, jocs (Kamii i DeVries), activitats 
temàtiques i projectes. Desenvolupament d'unitats didàctiques 
globalitzadores, que fomenten el descobriment del propi cos, 
de l'entorn físic i natural, la cura del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible: l'aire; l'aigua; característiques 
d'animals i plantes; com som “per dins”? i com ens podem 
mantenir sans?. 

17301 

PRÀCTICUM I (Requisits: 
haver superat 100 crèdits 
entre primer i segon curs) 

OB 18 

La realització del Pràcticum I proporciona una primera
aproximació tutelada al funcionament i organització d'un centre 
educatiu i als processos d'ensenyament-aprenentatge. 
L'objectiu durant l'estada en el Pràcticum I consisteix a 
realitzar en primer lloc, una aproximació descriptiva sobre el 
centre escolar on es realitzen les pràctiques així com la revisió 
i anàlisi crítica dels documents que exposen l'organització i 
funcionament del centre escolar. També haurà de dur a terme 
finalment una anàlisi i una reflexió sobre la realitat educativa 
d'una aula. 
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17214 

HABILITATS 
COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN 
CASTELLÀ 

FB 9 

Les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, llegir, escriure. El 
desenvolupament de la comunicació. Conducta humana i 
llenguatge. El llenguatge com a instrument de comunicació. 
Principals teories sobre l'adquisició del llenguatge. L'adquisició 
del llenguatge: de la comunicació preverbal a la comunicació 
verbal. La parla de 0-6 anys. El llenguatge oral en l'escola 
infantil. El llenguatge escrit en l'escola infantil. L'aprenentatge 
de la lectura i l'escriptura. L'ensenyament de la lectura i 
l'escriptura. La literatura en l'etapa de l'educació infantil. 
Tècniques d'animació a la lectura des d'edats primerenques. 

17215 

HABILITATS 
COMUNICATIVES I 
LECTOESCRIPTURA EN 
CATALÀ 

FB 9 

El llenguatge i la comunicació. La relació entre llengua, escola 
i societat. L’anàlisi del context sociolingüístic valencià en 
relació amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües. Els 
continguts curriculars dels dos cicles d'educació infantil de la 
Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat: «Els 
llenguatges: comunicació i representació». La planificació 
lingüística en els centres escolars. El concepte d'educació 
plurilingüe i la tipologia dels programes educatius plurilingües, 
amb atenció especial als programes d'immersió lingüística. El 
tractament de la diversitat en les classes de llengua, 
especialment la gestió de la diversitat lingüística i cultural. Les 
teories sobre la comunicació i l'adquisició i el 
desenvolupament de la llengua oral. Característiques i fases 
del desenvolupament de la comunicació i de llengua oral i 
recursos per a contribuir al seu aprenentatge. Característiques 
de l'adquisició i fases del desenvolupament de la llengua 
escrita i recursos per a contribuir al seu aprenentatge. Les 
tècniques, estratègies i recursos per al desenvolupament de 
les competències lingüístiques. Disseny de jocs, situacions i 
activitats per a consolidar el llenguatge oral i començar l'escrit. 
La literatura infantil d'autor i la popular en contextos escolars 
diversos. La tradició oral i el folklore valencià en l'àmbit 
escolar. Desenvolupament de les habilitats lingüístiques a 
partir de l'anàlisi i disseny de racons, tallers i projectes de 
treball per als dos cicles de l'educació infantil en contextos 
plurilingües. 

17216 

DIDÀCTICA DEL 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

Aproximació a les ciències socials, geografia i història. 
Conceptes, problemes i perspectives d'ensenyament. El 
currículum del coneixement del medi social i cultural en 
educació infantil. Els conceptes en educació infantil. L'espai en 
educació infantil. El temps en educació infantil. Mètodes i 
tècniques per a coneixement del medi. Recursos didàctics per 
al coneixement del medi. L'entorn geogràfic, social i cultural. 
L'art, museus i patrimoni. Les TIC en l’ensenyament del 
coneixement del medi social i cultural. L'avaluació del 
coneixement del medi. 

17217 

DIDÀCTICA DEL 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI NATURAL 

OB 6 

L’aprenentatge dels coneixements científics: importància del 
pensament espontani i implicacions didàctiques. Models 
d'ensenyament per a l'evolució conceptual i epistemològica 
(investigació guiada). Aproximació a la naturalesa del treball 
científic. Característiques d'un procés d’investigació. Anàlisi de 
fragments de memòries científiques (simplificades) i realització 
d'una investigació senzilla a tall d'exemple. Visions 
deformades de la ciència i del treball científic transmeses per 
l'ensenyament i els mitjans de comunicació. Objectius, 
orientacions metodològiques, continguts i criteris d'avaluació 
del currículum oficial d'educació infantil, des de la didàctica de 
les ciències experimentals. El desenvolupament del 
pensament científic en l'educació infantil. Limitacions en el 
processament general del coneixement: models d'etapes 
(Piaget i Lawson) i les seues crítiques (Ausubel, Driver). La 
importància de la interacció social per al desenvolupament del 
coneixement (Vigotsky). La planificació, desenvolupament i 
avaluació d'activitats de coneixement de si mateix i del medi 
físic i natural en l'etapa infantil. Diferents tipus d'activitats i els 
seus objectius: racons, tallers, jocs (Kamii i DeVries), activitats 
temàtiques i projectes. Desenvolupament d'unitats didàctiques 
globalitzadores, que fomenten el descobriment del propi cos, 
de l'entorn físic i natural, la cura del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible: l'aire; l'aigua; característiques 
d'animals i plantes; com som “per dins”? i com ens podem
mantenir sans?.

17301 

PRÀCTICUM I (Requisits: 
haver superat 100 crèdits 
entre primer i segon curs) 

OB 18 

La realització del Pràcticum I proporciona una primera 
aproximació tutelada al funcionament i organització d'un centre 
educatiu i als processos d'ensenyament-aprenentatge. 
L'objectiu durant l'estada en el Pràcticum I consisteix a 
realitzar en primer lloc, una aproximació descriptiva sobre el 
centre escolar on es realitzen les pràctiques així com la revisió 
i anàlisi crítica dels documents que exposen l'organització i 
funcionament del centre escolar. També haurà de dur a terme 
finalment una anàlisi i una reflexió sobre la realitat educativa 
d'una aula. 
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17310 
TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

L'escola. El fet educatiu del preescolar a l'escolarització 
infantil. Història de l'educació infantil. La problemàtica escolar 
actual. Comunitat escolar i comunitat educativa. L'educant 
menor de 6 anys. Sentit de la seua educabilitat i la fi de 
l'educació. Noció d'educació. La subjectivitat humana. 
Coneixement i autoconeixement? Cultura, valors i sentit de 
l'educació. Educació com a superació d'instrucció i formació. 
Tergiversacions que se n’han fet: adoctrinament, dogmatisme i 
manipulació. Conseqüències dels processos antipedagògics. 
Creixement; instrucció, formació intel·lectual, estètica i social; 
educació moral, cívica i política. Educació integral. Cultura, 
valors i educació. Socialització, enculturació i educació. Els 
valors dels PEC i dels plans escolars de convivència. Relació 
amb els problemes i reptes de l'escola actual: indisciplina i 
violència; multiculturalitat, televisió, etc. La professió docent. 
Models metafòrics de mestre: jardiner, metge, mecànic i 
iniciador. Es desenvolupa algun d’aquests models 
«purament»?. Teoria i teories de l'educació. Sentit, autors, 
corrents i continguts de quatre models generals: perenne-
personalista. Cultural-cognitiu. Funcional-pragmàtica. Crític. 
Aspectes comuns i diferències. Metateoria de l'educació. Les 
ciències i l'educació. Quin tipus de teoria és la pedagogia? 
Definició i concepte de teoria pedagògica com a ciència 
autònoma de l'educació. Què no és teoria de l'educació? 
Conseqüències per a l'elaboració: el treball personal. 

17311 

OBSERVACIÓ, 
AVALUACIÓ I 
INNOVACIÓ EDUCATIVA 

FB 6 

Característiques del mètode observacional. L'observació com 
a mètode i com a tècnica de recollida. Observació i anàlisi de 
contextos. Fases generals de la investigació observacional. 
Planificació d'un estudi observacional. Sistemes de 
categorització, observació i registre. Control de qualitat de les 
dades: fiabilitat i validesa. Fonts d'error i formes de control. 
Disseny i anàlisi de dades. Pautes d'observació en l'aula 
d'educació infantil. Observació, avaluació i innovació en 
educació infantil. 

17312 

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL, SOCIAL I 
MEDIAMBIENTAL 

FB 6 

Concepte actual de salut i malaltia. Determinants i factors 
educables. L'educació per a la salut i el medi ambient en 
l'escola. L'escola saludable i l'escola promotora de salut. 
Higiene personal. Identificació dels trastorns més freqüents. El 
son i les seues alteracions en la infància. El medi pròxim i la 
higiene ambiental. Alimentació i nutrició. La dieta: un problema 
d'equilibri. Prevenció de trastorns de les conductes 
alimentàries. Els accidents i la seua prevenció. Oci i temps 
lliure. La societat de consum. Moda i publicitat. La creació d'un 
ambient d'aula i de centre que afavorisca hàbits saludables. 
Repercussions globals del nostre estil de vida actual: 
problemes que afecten el planeta, possibles causes i vies de 
solució. El disseny de seqüències d'ensenyament per al 
desenvolupament de comportaments individuals i col·lectius (a 
escala local) que contribuïsquen a la sostenibilitat. 

17313 

DIDÀCTICA DE 
L’EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

OB 6 

Fonaments bàsics de la motricitat en el currículum d'infantil. 
Procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil. El joc 
motor com a recurs didàctic. Aplicació didàctica del 
desenvolupament de les habilitats motrius a través de 
l'educació física. L'àrea de l'educació física en l'educació 
infantil. 

17314 
APRENENTATGE DE LA 
GEOMETRIA 

OB 6 

Geometria en l'entorn. Pensament espacial, representació i 
comunicació matemàtica. Fonaments de la construcció de 
l'espai topològic, projectiu i mètric. Iniciació a l'aprenentatge de 
la geometria: diferents perspectives. Característiques i gestió 
de l'ensenyament-aprenentatge d'activitats geomètriques en 
educació infantil. 

17410 

INNOVACIONS EN ELS 
PROJECTES 
EDUCATIUS DE 
L'EDUCACIÓ 

FB 6 

La concreció de les intencions educatives i els projectes de 
gestió com a estratègia d'innovació en el centre d'educació 
infantil. Factors curriculars que incideixen en els processos 
d'innovació en educació infantil. Xarxes professionals per a la 
innovació en la gestió de l'escola d'educació infantil. 
Experiències internacionals de gestió educativa i pràctiques 
innovadores en les escoles d'educació infantil. El sistema 
educatiu espanyol, marc legal i context administratiu. 
Estructures organitzatives de l'escola d'educació infantil. La 
variable temps i els elements materials. Les relacions 
personals i col·lectives: lideratge, gestió i innovació de les 
organitzacions educatives. Els conflictes en les organitzacions 
educatives. Deures i drets del professorat. L'organització de 
l'alumnat. La planificació institucional. Les relacions dels 
centres educatius amb la comunitat. 

17411 
DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

OB 6 

Fonaments bàsics de la motricitat en el currículum d'infantil. 
Procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil. El joc 
motor com a recurs didàctic. Aplicació didàctica del 
desenvolupament de les habilitats motrius a través de 
l'educació física. L'àrea de l'educació física en l'educació 
infantil. Amb aquesta assignatura els alumnes adquiriran una 
sèrie coneixements teòrics bàsics propis de l'educació plàstica, 
així mateix, coneixeran el currículum de l'àrea de l'educació 
artística i desenvoluparan una sèrie de capacitats 
metodològiques en la realització d'activitats d'ensenyament-
aprenentatge que puguen aplicar didàcticament dins de l'aula 
perquè els estudiants de l'etapa d'educació infantil 
adquirisquen els objectius específics de l'àrea així com els 
generals d'etapa. 

17401 
PRÀCTICUM II (Requisits: 
haver superat Pràcticum I) 

OB 18 

La realització del Pràcticum II és una continuació de l'estada 
en pràctiques durant el Pràcticum I. Després del primer 
contacte amb la realitat educativa s'ha aconseguit 
contextualitzar el centre escolar al qual va assistir dins d'un 
àmbit social, escolar i cultural concret. Des d'aquesta base, en 
el Pràcticum II, es desenvoluparan les activitats orientades al 
disseny, posada en pràctica i anàlisi d'una proposta didàctica. 
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17310 
TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

FB 6 

L'escola. El fet educatiu del preescolar a l'escolarització 
infantil. Història de l'educació infantil. La problemàtica escolar 
actual. Comunitat escolar i comunitat educativa. L'educant 
menor de 6 anys. Sentit de la seua educabilitat i la fi de 
l'educació. Noció d'educació. La subjectivitat humana. 
Coneixement i autoconeixement? Cultura, valors i sentit de 
l'educació. Educació com a superació d'instrucció i formació. 
Tergiversacions que se n’han fet: adoctrinament, dogmatisme i 
manipulació. Conseqüències dels processos antipedagògics. 
Creixement; instrucció, formació intel·lectual, estètica i social; 
educació moral, cívica i política. Educació integral. Cultura, 
valors i educació. Socialització, enculturació i educació. Els 
valors dels PEC i dels plans escolars de convivència. Relació 
amb els problemes i reptes de l'escola actual: indisciplina i 
violència; multiculturalitat, televisió, etc. La professió docent. 
Models metafòrics de mestre: jardiner, metge, mecànic i 
iniciador. Es desenvolupa algun d’aquests models 
«purament»?. Teoria i teories de l'educació. Sentit, autors, 
corrents i continguts de quatre models generals: perenne-
personalista. Cultural-cognitiu. Funcional-pragmàtica. Crític. 
Aspectes comuns i diferències. Metateoria de l'educació. Les 
ciències i l'educació. Quin tipus de teoria és la pedagogia? 
Definició i concepte de teoria pedagògica com a ciència 
autònoma de l'educació. Què no és teoria de l'educació? 
Conseqüències per a l'elaboració: el treball personal. 

17311 

OBSERVACIÓ, 
AVALUACIÓ I 
INNOVACIÓ EDUCATIVA 

FB 6 

Característiques del mètode observacional. L'observació com 
a mètode i com a tècnica de recollida. Observació i anàlisi de 
contextos. Fases generals de la investigació observacional. 
Planificació d'un estudi observacional. Sistemes de 
categorització, observació i registre. Control de qualitat de les 
dades: fiabilitat i validesa. Fonts d'error i formes de control. 
Disseny i anàlisi de dades. Pautes d'observació en l'aula 
d'educació infantil. Observació, avaluació i innovació en 
educació infantil. 

17312 

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL, SOCIAL I 
MEDIAMBIENTAL 

FB 6 

Concepte actual de salut i malaltia. Determinants i factors 
educables. L'educació per a la salut i el medi ambient en 
l'escola. L'escola saludable i l'escola promotora de salut. 
Higiene personal. Identificació dels trastorns més freqüents. El 
son i les seues alteracions en la infància. El medi pròxim i la 
higiene ambiental. Alimentació i nutrició. La dieta: un problema 
d'equilibri. Prevenció de trastorns de les conductes 
alimentàries. Els accidents i la seua prevenció. Oci i temps 
lliure. La societat de consum. Moda i publicitat. La creació d'un 
ambient d'aula i de centre que afavorisca hàbits saludables. 
Repercussions globals del nostre estil de vida actual: 
problemes que afecten el planeta, possibles causes i vies de 
solució. El disseny de seqüències d'ensenyament per al 
desenvolupament de comportaments individuals i col·lectius (a 
escala local) que contribuïsquen a la sostenibilitat. 

17313 

DIDÀCTICA DE 
L’EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

OB 6 

Fonaments bàsics de la motricitat en el currículum d'infantil. 
Procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil. El joc 
motor com a recurs didàctic. Aplicació didàctica del 
desenvolupament de les habilitats motrius a través de 
l'educació física. L'àrea de l'educació física en l'educació 
infantil. 

17314 
APRENENTATGE DE LA 
GEOMETRIA 

OB 6 

Geometria en l'entorn. Pensament espacial, representació i 
comunicació matemàtica. Fonaments de la construcció de 
l'espai topològic, projectiu i mètric. Iniciació a l'aprenentatge de 
la geometria: diferents perspectives. Característiques i gestió 
de l'ensenyament-aprenentatge d'activitats geomètriques en 
educació infantil. 

17410 

INNOVACIONS EN ELS 
PROJECTES 
EDUCATIUS DE 
L'EDUCACIÓ 

FB 6 

La concreció de les intencions educatives i els projectes de 
gestió com a estratègia d'innovació en el centre d'educació 
infantil. Factors curriculars que incideixen en els processos 
d'innovació en educació infantil. Xarxes professionals per a la 
innovació en la gestió de l'escola d'educació infantil. 
Experiències internacionals de gestió educativa i pràctiques 
innovadores en les escoles d'educació infantil. El sistema 
educatiu espanyol, marc legal i context administratiu. 
Estructures organitzatives de l'escola d'educació infantil. La 
variable temps i els elements materials. Les relacions 
personals i col·lectives: lideratge, gestió i innovació de les 
organitzacions educatives. Els conflictes en les organitzacions 
educatives. Deures i drets del professorat. L'organització de 
l'alumnat. La planificació institucional. Les relacions dels 
centres educatius amb la comunitat. 

17411 
DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

OB 6 

Fonaments bàsics de la motricitat en el currículum d'infantil. 
Procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil. El joc 
motor com a recurs didàctic. Aplicació didàctica del 
desenvolupament de les habilitats motrius a través de 
l'educació física. L'àrea de l'educació física en l'educació 
infantil. Amb aquesta assignatura els alumnes adquiriran una 
sèrie coneixements teòrics bàsics propis de l'educació plàstica, 
així mateix, coneixeran el currículum de l'àrea de l'educació 
artística i desenvoluparan una sèrie de capacitats 
metodològiques en la realització d'activitats d'ensenyament-
aprenentatge que puguen aplicar didàcticament dins de l'aula 
perquè els estudiants de l'etapa d'educació infantil 
adquirisquen els objectius específics de l'àrea així com els 
generals d'etapa. 

17401 
PRÀCTICUM II (Requisits: 
haver superat Pràcticum I) 

OB 18 

La realització del Pràcticum II és una continuació de l'estada 
en pràctiques durant el Pràcticum I. Després del primer 
contacte amb la realitat educativa s'ha aconseguit 
contextualitzar el centre escolar al qual va assistir dins d'un 
àmbit social, escolar i cultural concret. Des d'aquesta base, en 
el Pràcticum II, es desenvoluparan les activitats orientades al 
disseny, posada en pràctica i anàlisi d'una proposta didàctica. 
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17402 

PRÁCTICUM III 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

17405 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
1  ANGLÈS (Requisits: 
haver superat Pràcticum I 
i un mínim de 12 crèdits 
optatius) 

17407 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
2 EDUCACIÓ FÍSICA 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

17409 

PRÁCTICUM III. MENCIÓ 
3 MUSICAL (Requisits: 
haver superat Pràcticum I 
i un mínim de 12 crèdits 
optatius) 

17412 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
4 PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

OB 12 

La realització del Pràcticum III planteja a l'estudiant 
l'oportunitat d'integrar en la seua pràctica docent les diferents 
competències adquirides durant les estades en els Pràcticum I 
i II així com reflexionar sobre l'aprenentatge realitzat i la 
pràctica duta a terme. Durant les estades prèvies, l'alumnat ha 
estudiat el context i l'organització escolar (Pràcticum I); i el 
disseny i la posada en pràctica d'una proposta didàctica 
(Pràcticum II). En aquest cas, l'última estada del mòdul 
Pràcticum engloba dos objectius generals: 

- Desenvolupar la capacitat reflexiva de l'alumnat aprofundint 
en l'anàlisi d'una àrea de coneixement específica. 
- Realitzar una reflexió global a partir de les seues 
observacions i experiències. 

17403 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

17406 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 1 
ANGLÈS 

17408 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 2 
EDUCACIÓ FÍSICA 

17413 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 3 
MUSICAL 

17414 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 4 
PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 

OB 6 Tots els continguts del grau. 

 ASSIGNATURES OPTATIVES (24 crèdits, a escollir 12 crèdits en el semestre 5 i 12 crèdits en el segon 
semestre 8) 

17011 
DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA FRANCESA 

OP 6 

La llengua francesa en el currículum I. Els programes oficials. 
El francès, LE, en el marc dels documents oficials del centre. 
L'àrea de llengües estrangeres: caracterització dels cicles. 
Objectius. Continguts. Competències. Avaluació. La 
comunicació oral. La comunicació escrita. Orientacions 
metodològiques. L'autonomia i les estratègies d'aprenentatge 
en l'aula de francès. L'alfabetització de l'aula de llengües 
estrangeres i els recursos bàsics. El professorat de llengua 
estrangera. Tasques. La llengua francesa i la llengua 
valenciana: l'enfocament integrador. La programació. 
Decisions i consideracions generals. Nivells de concreció. 
Elements de la unitat didàctica. Procediment, plantejament 
didàctic i fases. Variables en el disseny d'un curs. Justificació 
metodològica. Projectes de programació. Propostes. La 
presència del francès, LE, en les revistes educatives. Opinió i 
crítica. 

17013 

LITERATURA 
CASTELLANA INFANTIL I 
JUVENIL I ANIMACIÓ A 
LA LECTURA 

OP 6 

La literatura: conceptes bàsics. Literatura i pensament. El 
xiquet com a receptor. La literatura infantil i juvenil. Propostes 
de cànon. Maneres d’acostar la literatura infantil i juvenil als 
xiquets. Criteris per a la selecció de lectures i el paper del 
mediador. El paper de la literatura en l'educació primària. 
Recursos documentals i institucions de promoció de la lectura. 
Plans d'animació lectora a l'escola. Tècniques d'animació a la 
lectura des d'edats primerenques. Literatura, animació lectora i 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

17014 

DRAMATITZACIÓ I 
TEATRE EN L’AULA 
(CASTELLÀ) 

OP 6 

El joc dramàtic i la dramatització com a instrument didàctic. Del 
joc dramàtic a la representació teatral. Aproximació al teatre 
infantil i juvenil i a les possibilitats d'explotació didàctica. La 
lectura teatral: cap a un coneixement creatiu del llenguatge 
plurimedial de la representació. L'oralitat, els elements 
comunicatius no verbals i la paradoxa del comediant com a 
instruments d'aplicació a l'aula. La praxi teatral i les seues 
formes d'ús didàctic per a l'aula en l'àmbit del 
desenvolupament de les capacitats comunicatives. 

17015 
LITERATURA CATALANA 
INFANTIL 

OP 6 
Concepte de literatura infantil i juvenil. Els gèneres de la 
literatura infantil i juvenil. El paper de la literatura de tradició 
oral. L'ús didàctic de la literatura infantil i juvenil. 

17016 
TALLER DE CREACCIÓ 
VERBAL EN CATALÀ 

OP 6 

Desenvolupament i aplicació pràctica de continguts curriculars 
d'educació infantil i educació primària relacionats amb la 
llengua oral. Introducció a la literatura catalana de transmissió 
oral: característiques, manifestacions, recopilacions i estudis. 
Tipologia de la literatura popular tradicional: contes, llegendes, 
cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, 
acudits, etc. Funcions de la literatura popular tradicional. 
Aproximació al conte català. La morfologia del conte. Tipus de 
contes. Classificacions. Indexació de motius rondallístics. 
Documentació de contes per a l'exercici de l'activitat docent. 
Aproximació al llegendari català. Llegendes valencianes. 
Documentació de llegendes per a l'exercici de l'activitat docent. 
El cançoner català popular. Caracterització. Tipologia. 
Documentació de cançons per a l'exercici de l'activitat docent. 
Els refranys. Caracterització. Tipologia. Documentació de 
refranys per a l'exercici de l'activitat docent. Les endevinalles. 
Caracterització. Tipologia. Documentació d'endevinalles per a 
l'exercici de l'activitat docent. Relació entre els diversos 
contextos socioculturals i la literatura popular tradicional. 
Aproximació diacrònica a l'etnopoètica catalana. La literatura 
popular actual. Motius etnopoètics històrics i actuals amb un 
interès especial per a l'exercici de la pràctica docent. 
Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional. 
Tècniques d’investigació dels processos d'adquisició de la 
llengua oral i escrita. Recursos i habilitats que afavorisquen les 
capacitats d'escolta, parla, conversa, lectura i escriptura dels 
alumnes d'infantil i de primària. Comprensió i aplicació pràctica 
de les fases de desenvolupament de la comunicació i de 
llenguatge oral i escrit. Disseny de jocs, situacions (rutines, 
hàbits, organització de l'aula) i activitats pròpies per a 
consolidar el llenguatge oral i iniciar l'escrit. Ús de les forma 
correcta i precisa del lèxic específic de la lingüística, la 
literatura i la didàctica. Maneig de les habilitats lingüístiques 
orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a 
l'adquisició de la segona llengua dels alumnes, o el reforç 
escolar de la primera. 

17017 
EDUCACIÓ CIENTÍFICA 
PER A MESTRES 

OP 6 

La Terra en l'Univers. Estructura del nostre planeta. Formació 
dels materials i del relleu terrestre. Evolució històrica de les 
idees sobre aquests aspectes. Aplicacions bàsiques dels 
coneixements geològics. Característiques geològiques i 
biològiques dels espais naturals més representatius de la 
Comunitat Valenciana. Anàlisi d'ecosistemes singulars. 
Alteracions ambientals antropogèniques o naturals a la 
Comunitat Valenciana. 
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17402 

PRÁCTICUM III 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

17405 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
1  ANGLÈS (Requisits: 
haver superat Pràcticum I 
i un mínim de 12 crèdits 
optatius) 

17407 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
2 EDUCACIÓ FÍSICA 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

17409 

PRÁCTICUM III. MENCIÓ 
3 MUSICAL (Requisits: 
haver superat Pràcticum I 
i un mínim de 12 crèdits 
optatius) 

17412 

PRÀCTICUM III. MENCIÓ 
4 PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 
(Requisits: haver superat 
Pràcticum I i un mínim de 
12 crèdits optatius) 

OB 12 

La realització del Pràcticum III planteja a l'estudiant 
l'oportunitat d'integrar en la seua pràctica docent les diferents 
competències adquirides durant les estades en els Pràcticum I 
i II així com reflexionar sobre l'aprenentatge realitzat i la 
pràctica duta a terme. Durant les estades prèvies, l'alumnat ha 
estudiat el context i l'organització escolar (Pràcticum I); i el 
disseny i la posada en pràctica d'una proposta didàctica 
(Pràcticum II). En aquest cas, l'última estada del mòdul 
Pràcticum engloba dos objectius generals: 

- Desenvolupar la capacitat reflexiva de l'alumnat aprofundint 
en l'anàlisi d'una àrea de coneixement específica.  
- Realitzar una reflexió global a partir de les seues 
observacions i experiències. 

17403 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

17406 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 1 
ANGLÈS 

17408 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 2 
EDUCACIÓ FÍSICA 

17413 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 3 
MUSICAL 

17414 

TREBALL DE FI DE 
GRAU. MENCIÓ 4 
PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA 

OB 6 Tots els continguts del grau. 

ASSIGNATURES OPTATIVES (24 crèdits, a escollir 12 crèdits en el semestre 5 i 12 crèdits en el segon 
semestre 8) 

17011 
DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA FRANCESA 

OP 6 

La llengua francesa en el currículum I. Els programes oficials. 
El francès, LE, en el marc dels documents oficials del centre. 
L'àrea de llengües estrangeres: caracterització dels cicles. 
Objectius. Continguts. Competències. Avaluació. La 
comunicació oral. La comunicació escrita. Orientacions 
metodològiques. L'autonomia i les estratègies d'aprenentatge 
en l'aula de francès. L'alfabetització de l'aula de llengües 
estrangeres i els recursos bàsics. El professorat de llengua 
estrangera. Tasques. La llengua francesa i la llengua 
valenciana: l'enfocament integrador. La programació. 
Decisions i consideracions generals. Nivells de concreció. 
Elements de la unitat didàctica. Procediment, plantejament 
didàctic i fases. Variables en el disseny d'un curs. Justificació 
metodològica. Projectes de programació. Propostes. La 
presència del francès, LE, en les revistes educatives. Opinió i 
crítica. 

17013 

LITERATURA 
CASTELLANA INFANTIL I 
JUVENIL I ANIMACIÓ A 
LA LECTURA 

OP 6 

La literatura: conceptes bàsics. Literatura i pensament. El 
xiquet com a receptor. La literatura infantil i juvenil. Propostes 
de cànon. Maneres d’acostar la literatura infantil i juvenil als 
xiquets. Criteris per a la selecció de lectures i el paper del 
mediador. El paper de la literatura en l'educació primària. 
Recursos documentals i institucions de promoció de la lectura. 
Plans d'animació lectora a l'escola. Tècniques d'animació a la 
lectura des d'edats primerenques. Literatura, animació lectora i 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

17014 

DRAMATITZACIÓ I 
TEATRE EN L’AULA 
(CASTELLÀ) 

OP 6 

El joc dramàtic i la dramatització com a instrument didàctic. Del 
joc dramàtic a la representació teatral. Aproximació al teatre 
infantil i juvenil i a les possibilitats d'explotació didàctica. La 
lectura teatral: cap a un coneixement creatiu del llenguatge 
plurimedial de la representació. L'oralitat, els elements 
comunicatius no verbals i la paradoxa del comediant com a 
instruments d'aplicació a l'aula. La praxi teatral i les seues 
formes d'ús didàctic per a l'aula en l'àmbit del 
desenvolupament de les capacitats comunicatives. 

17015 
LITERATURA CATALANA 
INFANTIL 

OP 6 
Concepte de literatura infantil i juvenil. Els gèneres de la 
literatura infantil i juvenil. El paper de la literatura de tradició 
oral. L'ús didàctic de la literatura infantil i juvenil. 

17016 
TALLER DE CREACCIÓ 
VERBAL EN CATALÀ 

OP 6 

Desenvolupament i aplicació pràctica de continguts curriculars 
d'educació infantil i educació primària relacionats amb la 
llengua oral. Introducció a la literatura catalana de transmissió 
oral: característiques, manifestacions, recopilacions i estudis. 
Tipologia de la literatura popular tradicional: contes, llegendes, 
cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, 
acudits, etc. Funcions de la literatura popular tradicional. 
Aproximació al conte català. La morfologia del conte. Tipus de 
contes. Classificacions. Indexació de motius rondallístics. 
Documentació de contes per a l'exercici de l'activitat docent. 
Aproximació al llegendari català. Llegendes valencianes. 
Documentació de llegendes per a l'exercici de l'activitat docent. 
El cançoner català popular. Caracterització. Tipologia. 
Documentació de cançons per a l'exercici de l'activitat docent. 
Els refranys. Caracterització. Tipologia. Documentació de 
refranys per a l'exercici de l'activitat docent. Les endevinalles. 
Caracterització. Tipologia. Documentació d'endevinalles per a 
l'exercici de l'activitat docent. Relació entre els diversos 
contextos socioculturals i la literatura popular tradicional. 
Aproximació diacrònica a l'etnopoètica catalana. La literatura 
popular actual. Motius etnopoètics històrics i actuals amb un 
interès especial per a l'exercici de la pràctica docent. 
Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional. 
Tècniques d’investigació dels processos d'adquisició de la 
llengua oral i escrita. Recursos i habilitats que afavorisquen les 
capacitats d'escolta, parla, conversa, lectura i escriptura dels 
alumnes d'infantil i de primària. Comprensió i aplicació pràctica 
de les fases de desenvolupament de la comunicació i de 
llenguatge oral i escrit. Disseny de jocs, situacions (rutines, 
hàbits, organització de l'aula) i activitats pròpies per a 
consolidar el llenguatge oral i iniciar l'escrit. Ús de les forma 
correcta i precisa del lèxic específic de la lingüística, la 
literatura i la didàctica. Maneig de les habilitats lingüístiques 
orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a 
l'adquisició de la segona llengua dels alumnes, o el reforç 
escolar de la primera. 

17017 
EDUCACIÓ CIENTÍFICA 
PER A MESTRES 

OP 6 

La Terra en l'Univers. Estructura del nostre planeta. Formació 
dels materials i del relleu terrestre. Evolució històrica de les 
idees sobre aquests aspectes. Aplicacions bàsiques dels 
coneixements geològics.  Característiques geològiques i 
biològiques dels espais naturals més representatius de la 
Comunitat Valenciana. Anàlisi d'ecosistemes singulars. 
Alteracions ambientals antropogèniques o naturals a la 
Comunitat Valenciana. 
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17801 

INTEGRACIÓ DE LES 
HABILITATS 
COMUNICATIVES 
(INTEGRATING SKILLS) 

OP 6 

Comunicació educativa: aspectes formals. Destreses 
integrades i conceptes bàsics sobre el procés d'ensenyament 
de llengua estrangera. Aprenentatge a través de les destreses 
integrades: metodologia (contextos simulats i reals). L'ús de 
mètodes tals com: AICLE (CLIL), TBT, etc. per a les destreses 
integrades. Les destreses integrades: audició-lectura, lectura-
escriptura, audició-lectura / oral, audició-escriptura. Disseny 
d'activitats d'aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera. Integració del llenguatge cinestèsic i no verbal. 
Avaluació: tècniques i estratègies. 

17810 

CONTINGUT I 
LLENGUATGE 
INTEGRAT 
D'APRENENTATGE 
(CLIL) 

OP 6 

Definint l'aprenentatge integrat de llengua i continguts. AICLE 
a Europa i Espanya. AICLE en la classe d'educació infantil i 
primària. Materials i projectes AICLE. Creant activitats i 
tasques basades en AICLE. AICLE i Internet. El professor 
AICLE. 

17811 
USUARI INDEPENDENT 
D'ANGLÈS 

OP 6 

CONTINGUTS SOCIOCULTURALS. Es tindran en compte les 
àrees següents: vida quotidiana: festivitats, costums, 
tradicions, horaris, gastronomia, etc. Condicions de vida: 
habitatge, treball, educació, serveis culturals, interculturalitat, 
etc. Relacions personals: estructura social i relacions entre els 
seus membres. Valors, creences i actituds: institucions, art, 
humor, etc. Llenguatge corporal, gestos, contacte visual, etc. 
Convencions socials: convencions i tabús relatius al 
comportament. Comportament ritual: celebracions, cerimònies, 
etc. Referències geogràfiques, històriques o institucionals. 
CONTINGUTS LÈXICS. Els continguts lèxics del curs inclouen 
gran varietat de camps lèxics (educació, sentiments i opinions, 
crim, cinema i entreteniment, ciència i tecnologia, negocis, 
medi ambient i relacions humanes i socials, entre uns altres). 
CONTINGUTS SOCIOLINGÜÍSTICS. Els alumnes hauran 
d'adquirir les competències sociolingüístiques que els 
permeten comunicar-se amb efectivitat atenent a marcadors 
lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips 
i modismes populars, registres, dialectes i accents. 
CONTINGUTS FUNCIONALS. Actes de parla relacionats amb 
l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura. 
Actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, 
intenció, voluntat i decisió. Actes de parla amb els quals 
s'expressen actituds i sentiments davant determinades 
situacions. Actes de parla que es realitzen per a establir o 
mantenir el contacte social i expressar actituds pel que fa als 
altres. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS. Es repassaran els 
continguts lingüístics del nivell B1 i s'introduiran els 
corresponents al nivell B2. Aquests continguts inclouen 
continguts gramaticals (usos dels verbs auxiliars, el sistema 
verbal en anglès, condicionals, passat perfecte continu, futur 
continu, ús dels verbs modals...), continguts fonètics (formes 
fortes i febles, l'entonació en l'oració, èmfasi, ús de l'accent per 
a expressar contrast...) i continguts ortogràfics. 

MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA 

17019 
JOC I ESPORT 
ESCOLAR 

OP 6 

Principis de l'esport i la seua naturalesa educativa. Models 
d'iniciació a l'esport escolar. El joc esportiu en l'àmbit escolar. 
Iniciació als esports individuals. Iniciació als esports col·lectius. 
Tractament educatiu de la competició en l'àmbit escolar. 

17021 
TALLER DE 
MATEMÀTIQUES  

OP 6 

Jocs d'estratègia per a l'aprenentatge de les matemàtiques. 
Recursos i materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de 
les matemàtiques amb mètodes actius. Desenvolupament de 
la creativitat a través de la resolució de problemes matemàtics. 
Entorns tecnològics per a l'aprenentatge de les matemàtiques: 
interacció i dinamisme. Activitats d'innovació per a 
l'ensenyament de les matemàtiques. 

17022 

LENGUA CATALANA II 
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OP 6 

Nocions bàsiques de sociolingüística: llengües en contacte. 
Variació lingüística. Planificació lingüística. La relació entre 
llengua, escola i societat: continguts curriculars dels dos cicles 
d'educació infantil de la CV. Planificació lingüística en centres 
escolars. Educació plurilingüe. Tractament de la diversitat 
lingüística i cultural. Habilitats lingüístiques: L'aprofundiment 
en la morfologia, la sintaxi i el lèxic. La comprensió i l'expressió 
oral. La comprensió i producció escrita. Recursos 
d'autoaprenentatge: les TIC a l'aula. Internet i la recerca 
d'informació. Recursos bibliogràfics. Literatura. 

17803 
EDUCAR EN IGUALTAT 
DE GÈNERE 

OP 6 

Bases teòriques. Gènere i igualtat: models per al canvi social. 
La igualtat de gènere en el marc jurídic. Polítiques 
institucionals per a la igualtat d'oportunitats de dones i homes. 
Recursos existents en matèria d'igualtat d'oportunitats. Gènere 
i educació: el gènere en les ciències socials i la cultura. La 
conciliació i la coresponsabilitat de la vida familiar, personal i 
professional. Dona, medi ambient, desenvolupament i pobresa. 
Representacions culturals dels estereotips de gènere. 
Mecanismes de transmissió d'estereotips en els mitjans de 
comunicació: la imatge de les dones en la publicitat. 
Tractament de la informació, documentació i procediments des 
d'una perspectiva no sexista. Ús no sexista del llenguatge. 

17806 

PEDAGOGIA I 
DIDÀCTICA DE LA 
RELIGIÓ A L'ESCOLA 

OP 6 

A partir de l'estudi de la psicologia evolutiva infantil referida al 
camp religiós, aquesta matèria tracta de les principals 
qüestions de la pedagogia de la religió, tenint en compte la 
importància de la pràctica docent i la seqüenciació dels 
continguts de l'àrea. A més, afronta els temes específics de la 
didàctica de la religió en l'educació infantil i la seua aplicació 
als diferents nuclis de contingut. Finalment, presenta les línies 
d’investigació actuals en didàctica de la religió i les possibles 
vies d’investigació per al futur. 

Per a obtenir una menció s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a la menció 
corresponent, més el TFG i el Pràcticum III vinculat a la menció. 

MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 

17012 

ANGLÈS: 
LECTOESCRIPTURA I 
METODOLOGIA DE 
L'ENSENYAMENT 
BASAT EN EL TEXT 

OP 6 

Iniciació al reconeixement i producció de sons. Iniciació a la 
preescritura i prelectura. La combinació de mètodes globals i 
fonètics per a l'aprenentatge lectoescritor de la L2. Jocs, rimes 
i cançons en l'ensenyament de llengües estrangeres. 
Característiques de l'aprenentatge basat en textos escrits i 
orals en llengua anglesa. Tipologia dels textos en llengua 
extraguera. Criteris de selecció per als diferents nivells del 
currículum. Introducció a la tradició popular oral i escrita en 
l'ensenyament de la llengua estrangera. Tècniques 
d'explotació de recursos literaris en l'aula. Treballar el text oral 
i escrit. Escriptura creativa: el procés de creació escrita. 
Literatura tradicional enfront de la literatura aplicada a 
l'ensenyament d'idiomes. L'avaluació de l'ensenyament basat 
en textos. Tipus i criteris d'avaluació. 
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17801 

INTEGRACIÓ DE LES 
HABILITATS 
COMUNICATIVES 
(INTEGRATING SKILLS) 

OP 6 

Comunicació educativa: aspectes formals. Destreses 
integrades i conceptes bàsics sobre el procés d'ensenyament 
de llengua estrangera. Aprenentatge a través de les destreses 
integrades: metodologia (contextos simulats i reals). L'ús de 
mètodes tals com: AICLE (CLIL), TBT, etc. per a les destreses 
integrades. Les destreses integrades: audició-lectura, lectura-
escriptura, audició-lectura / oral, audició-escriptura. Disseny 
d'activitats d'aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera. Integració del llenguatge cinestèsic i no verbal. 
Avaluació: tècniques i estratègies. 

17810 

CONTINGUT I 
LLENGUATGE 
INTEGRAT 
D'APRENENTATGE 
(CLIL) 

OP 6 

Definint l'aprenentatge integrat de llengua i continguts. AICLE 
a Europa i Espanya. AICLE en la classe d'educació infantil i 
primària. Materials i projectes AICLE. Creant activitats i 
tasques basades en AICLE. AICLE i Internet. El professor 
AICLE. 

17811 
USUARI INDEPENDENT 
D'ANGLÈS 

OP 6 

CONTINGUTS SOCIOCULTURALS. Es tindran en compte les 
àrees següents: vida quotidiana: festivitats, costums, 
tradicions, horaris, gastronomia, etc. Condicions de vida: 
habitatge, treball, educació, serveis culturals, interculturalitat, 
etc. Relacions personals: estructura social i relacions entre els 
seus membres. Valors, creences i actituds: institucions, art, 
humor, etc. Llenguatge corporal, gestos, contacte visual, etc. 
Convencions socials: convencions i tabús relatius al 
comportament. Comportament ritual: celebracions, cerimònies, 
etc. Referències geogràfiques, històriques o institucionals. 
CONTINGUTS LÈXICS. Els continguts lèxics del curs inclouen 
gran varietat de camps lèxics (educació, sentiments i opinions, 
crim, cinema i entreteniment, ciència i tecnologia, negocis, 
medi ambient i relacions humanes i socials, entre uns altres). 
CONTINGUTS SOCIOLINGÜÍSTICS. Els alumnes hauran 
d'adquirir les competències sociolingüístiques que els 
permeten comunicar-se amb efectivitat atenent a marcadors 
lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips 
i modismes populars, registres, dialectes i accents. 
CONTINGUTS FUNCIONALS. Actes de parla relacionats amb 
l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura. 
Actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, 
intenció, voluntat i decisió. Actes de parla amb els quals 
s'expressen actituds i sentiments davant determinades 
situacions. Actes de parla que es realitzen per a establir o 
mantenir el contacte social i expressar actituds pel que fa als 
altres. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS. Es repassaran els 
continguts lingüístics del nivell B1 i s'introduiran els 
corresponents al nivell B2. Aquests continguts inclouen 
continguts gramaticals (usos dels verbs auxiliars, el sistema 
verbal en anglès, condicionals, passat perfecte continu, futur 
continu, ús dels verbs modals...), continguts fonètics (formes 
fortes i febles, l'entonació en l'oració, èmfasi, ús de l'accent per 
a expressar contrast...) i continguts ortogràfics. 

MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA 

17019 
JOC I ESPORT 
ESCOLAR 

OP 6 

Principis de l'esport i la seua naturalesa educativa. Models 
d'iniciació a l'esport escolar. El joc esportiu en l'àmbit escolar. 
Iniciació als esports individuals. Iniciació als esports col·lectius. 
Tractament educatiu de la competició en l'àmbit escolar. 

17021 
TALLER DE 
MATEMÀTIQUES  

OP 6 

Jocs d'estratègia per a l'aprenentatge de les matemàtiques. 
Recursos i materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de 
les matemàtiques amb mètodes actius. Desenvolupament de 
la creativitat a través de la resolució de problemes matemàtics. 
Entorns tecnològics per a l'aprenentatge de les matemàtiques: 
interacció i dinamisme. Activitats d'innovació per a 
l'ensenyament de les matemàtiques. 

17022 

LENGUA CATALANA II 
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OP 6 

Nocions bàsiques de sociolingüística: llengües en contacte. 
Variació lingüística. Planificació lingüística. La relació entre 
llengua, escola i societat: continguts curriculars dels dos cicles 
d'educació infantil de la CV. Planificació lingüística en centres 
escolars. Educació plurilingüe. Tractament de la diversitat 
lingüística i cultural. Habilitats lingüístiques: L'aprofundiment 
en la morfologia, la sintaxi i el lèxic. La comprensió i l'expressió 
oral. La comprensió i producció escrita. Recursos 
d'autoaprenentatge: les TIC a l'aula. Internet i la recerca 
d'informació. Recursos bibliogràfics. Literatura. 

17803 
EDUCAR EN IGUALTAT 
DE GÈNERE 

OP 6 

Bases teòriques. Gènere i igualtat: models per al canvi social. 
La igualtat de gènere en el marc jurídic. Polítiques 
institucionals per a la igualtat d'oportunitats de dones i homes. 
Recursos existents en matèria d'igualtat d'oportunitats. Gènere 
i educació: el gènere en les ciències socials i la cultura. La 
conciliació i la coresponsabilitat de la vida familiar, personal i 
professional. Dona, medi ambient, desenvolupament i pobresa. 
Representacions culturals dels estereotips de gènere. 
Mecanismes de transmissió d'estereotips en els mitjans de 
comunicació: la imatge de les dones en la publicitat. 
Tractament de la informació, documentació i procediments des 
d'una perspectiva no sexista. Ús no sexista del llenguatge. 

17806 

PEDAGOGIA I 
DIDÀCTICA DE LA 
RELIGIÓ A L'ESCOLA 

OP 6 

A partir de l'estudi de la psicologia evolutiva infantil referida al 
camp religiós, aquesta matèria tracta de les principals 
qüestions de la pedagogia de la religió, tenint en compte la 
importància de la pràctica docent i la seqüenciació dels 
continguts de l'àrea. A més, afronta els temes específics de la 
didàctica de la religió en l'educació infantil i la seua aplicació 
als diferents nuclis de contingut. Finalment, presenta les línies 
d’investigació actuals en didàctica de la religió i les possibles 
vies d’investigació per al futur. 

Per a obtenir una menció s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a la menció 
corresponent, més el TFG i el Pràcticum III vinculat a la menció. 

MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 

17012 

ANGLÈS: 
LECTOESCRIPTURA I 
METODOLOGIA DE 
L'ENSENYAMENT 
BASAT EN EL TEXT 

OP 6 

Iniciació al reconeixement i producció de sons. Iniciació a la 
preescritura i prelectura. La combinació de mètodes globals i 
fonètics per a l'aprenentatge lectoescritor de la L2. Jocs, rimes 
i cançons en l'ensenyament de llengües estrangeres. 
Característiques de l'aprenentatge basat en textos escrits i 
orals en llengua anglesa. Tipologia dels textos en llengua 
extraguera. Criteris de selecció per als diferents nivells del 
currículum. Introducció a la tradició popular oral i escrita en 
l'ensenyament de la llengua estrangera. Tècniques 
d'explotació de recursos literaris en l'aula. Treballar el text oral 
i escrit. Escriptura creativa: el procés de creació escrita. 
Literatura tradicional enfront de la literatura aplicada a 
l'ensenyament d'idiomes. L'avaluació de l'ensenyament basat 
en textos. Tipus i criteris d'avaluació. 



ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

www.ua.es
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

www.ua.es

M
E
S
TR

E
 E

N
 E

D
U

C
A
C
IÓ

 I
N

FA
N

TI
L

21 22

QUART CURS - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA (1) 12 ECTS)

17800 
ACTIVITAT FÍSICA EN EL 
MEDI NATURAL 

OP 6 

Bases de l'activitat física en el medi natural. La cura del medi 
ambient a través de l'esport. Els jocs motrius en el medi 
natural. Iniciació a les activitats físiques en diferents entorns. 
Els recursos motrius i el medi natural. Didàctica de les 
activitats físiques en el medi natural. Aplicació educativa de les 
activitats físiques en el medi natural. 

17812 

BASES 
CINESIOLÒGIQUES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 

OP 6 

Bases de la cinesiologia. L'estudi del moviment en diferents 
esports. Estudi del moviment com a mitjà de prevenció i millora 
del condicionament físic. El moviment com a mitjà d'estils de 
vida saludable. Desenvolupament de programes i projectes en 
poblacions especials. Desenvolupament de les habilitats 
motrius a través del moviment. 

17813 

TEORIA I PRÀCTICA 
DEL CONDICIONAMENT 
FÍSIC AMB JOVES 

OP 6 

Bases del condicionament físic en edats primerenques. 
Principis del condicionament en edats primerenques. La 
millora del condicionament físic en edat escolar. 
Desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques. La 
pràctica esportiva i els estils de vida saludables. El 
condicionament físic com a mitjà de la cura i desenvolupament 
personal. 

MENCIÓ 3. MÚSICA 

17010 
EDUCACIÓ RÍTMICA I 
MOVIMENT 

OP 6 

Coneixement del valor del ritme com a element essencial de 
l'educació musical. Adquisició de diferents destreses motores. 
Coneixement i comprensió dels continguts, conceptes i 
procediments musicals inclosos en el currículum de primària 
referits a la matèria. Realització de propostes 
educativomusicals apropiades per a aquesta etapa educativa 
mitjançant unitats didàctiques segons el cicle. Les classes 
tindran caràcter pràctic, per la qual cosa és necessari la 
participació activa de l'alumnat. Es treballarà de forma 
sistemàtica tenint en compte el nivell inicial dels alumnes i es 
proposaran models rítmics concrets amb l'objectiu de treballar 
tant la lectura rítmica com la improvisació i la creativitat. 

17804 
EDUCACIÓ VOCAL I 
AUDITIVA 

OP 6 

Realització de propostes educativomusicals apropiades per a 
aquesta etapa educativa. Realització de programacions i 
desenvolupament de les seues unitats didàctiques. Estudiar 
les tècniques per a l'educació i desenvolupament de l'oïda 
musical i de la veu i de la direcció coral. Coneixement del cor 
infantil, la seua dinàmica de treball i el seu repertori, així com 
el coneixement de la tècnica de direcció suficient per a la seua 
compenetració amb el grup. Valoració del treball en grup i de 
les actituds de respecte, col·laboració i participació en la 
matèria musical. Preparació, organització i presentació 
concerts didàctics i representacions musicals per a l'alumnat 
d'educació primària. 

17808 

L'AUDICIÓ COM A 
ELEMENT EDUCATIU. 
HISTÒRIA DE LA 
MÚSICA, PATRIMONI 
MUSICAL I FOLKLORE 

OP 6 

Concepte, classificació i descripció de l'audició musical activa. 
El repertori auditiu en l'etapa d'educació primària. Implicacions 
educatives de les audicions musicals de tot tipus. Sistemes de 
suport i resposta educativa. Valoració del treball en grup i de 
les actituds de respecte, col·laboració i participació en la 
matèria musical. Preparació, organització i presentació 
concerts didàctics i representacions musicals per a l'alumnat 
d'educació primària. 
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QUART CURS - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

17800 
ACTIVITAT FÍSICA EN EL 
MEDI NATURAL 

OP 6 

Bases de l'activitat física en el medi natural. La cura del medi 
ambient a través de l'esport. Els jocs motrius en el medi 
natural. Iniciació a les activitats físiques en diferents entorns. 
Els recursos motrius i el medi natural. Didàctica de les 
activitats físiques en el medi natural. Aplicació educativa de les 
activitats físiques en el medi natural. 

17812 

BASES 
CINESIOLÒGIQUES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 

OP 6 

Bases de la cinesiologia. L'estudi del moviment en diferents 
esports. Estudi del moviment com a mitjà de prevenció i millora 
del condicionament físic. El moviment com a mitjà d'estils de 
vida saludable. Desenvolupament de programes i projectes en 
poblacions especials. Desenvolupament de les habilitats 
motrius a través del moviment. 

17813 

TEORIA I PRÀCTICA 
DEL CONDICIONAMENT 
FÍSIC AMB JOVES 

OP 6 

Bases del condicionament físic en edats primerenques. 
Principis del condicionament en edats primerenques. La 
millora del condicionament físic en edat escolar. 
Desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques. La 
pràctica esportiva i els estils de vida saludables. El 
condicionament físic com a mitjà de la cura i desenvolupament 
personal. 

MENCIÓ 3. MÚSICA 

17010 
EDUCACIÓ RÍTMICA I 
MOVIMENT 

OP 6 

Coneixement del valor del ritme com a element essencial de 
l'educació musical. Adquisició de diferents destreses motores. 
Coneixement i comprensió dels continguts, conceptes i 
procediments musicals inclosos en el currículum de primària 
referits a la matèria. Realització de propostes 
educativomusicals apropiades per a aquesta etapa educativa 
mitjançant unitats didàctiques segons el cicle. Les classes 
tindran caràcter pràctic, per la qual cosa és necessari la 
participació activa de l'alumnat. Es treballarà de forma 
sistemàtica tenint en compte el nivell inicial dels alumnes i es 
proposaran models rítmics concrets amb l'objectiu de treballar 
tant la lectura rítmica com la improvisació i la creativitat. 

17804 
EDUCACIÓ VOCAL I 
AUDITIVA 

OP 6 

Realització de propostes educativomusicals apropiades per a 
aquesta etapa educativa. Realització de programacions i 
desenvolupament de les seues unitats didàctiques. Estudiar 
les tècniques per a l'educació i desenvolupament de l'oïda 
musical i de la veu i de la direcció coral. Coneixement del cor 
infantil, la seua dinàmica de treball i el seu repertori, així com 
el coneixement de la tècnica de direcció suficient per a la seua 
compenetració amb el grup. Valoració del treball en grup i de 
les actituds de respecte, col·laboració i participació en la 
matèria musical. Preparació, organització i presentació 
concerts didàctics i representacions musicals per a l'alumnat 
d'educació primària. 

17808 

L'AUDICIÓ COM A 
ELEMENT EDUCATIU. 
HISTÒRIA DE LA 
MÚSICA, PATRIMONI 
MUSICAL I FOLKLORE 

OP 6 

Concepte, classificació i descripció de l'audició musical activa. 
El repertori auditiu en l'etapa d'educació primària. Implicacions 
educatives de les audicions musicals de tot tipus. Sistemes de 
suport i resposta educativa. Valoració del treball en grup i de 
les actituds de respecte, col·laboració i participació en la 
matèria musical. Preparació, organització i presentació 
concerts didàctics i representacions musicals per a l'alumnat 
d'educació primària. 
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PREREQUISITS 

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus està 
promogut per la Unió Europea amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden cursar una part dels seus estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà amb 
l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d''adequació al seu perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. 
Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

QUART CURS - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

QUART CURS - (Cont.)
(SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA (1) 12 ECTS)

17809 
EDUCACIÓ MUSICAL I 
LA SEUA DIDÀCTICA 

OP 6 

Coneixement dels fonaments musicals i la seua relació amb 
els mètodes més importants. Realització de propostes 
didacticomusicals en relació amb aquesta etapa educativa. 
Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, 
rítmica i vocal. Elaborar propostes didàctiques que fomenten la 
percepció i l’expressió musical i les habilitats motrius. Utilitzar 
llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives. 
La informàtica musical com a recurs didàctic (TIC). Promoure 
la sensibilitat relativa a la creació artística. Adquirir habilitats i 
destreses en el maneig d'instruments musicals Orff, així com 
en el maneig d'un instrument melòdic harmònic i teclat. 
Desenvolupar la coordinació psicomotriu en funció de la 
música-espai, el moviment i la percussió corporal. 

MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

17018 

DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL, 
TRASTORNS DE 
L'ESPECTRE AUTISTA I 
ALTES CAPACITATS 

OP 6 

Discapacitat intel·lectual. Concepte, etiologia, classificació i 
descripció. Necessitats educatives de l'alumnat amb 
discapacitat intel·lectual. Àrees d'intervenció: cognitiva, 
adaptativa i social. Resposta educativa i orientacions en 
adaptacions curriculars. Anàlisi de casos i informes 
psicopedagògics. Família i discapacitat intel·lectual. Trastorns 
de l'espectre autista (TEA). Identificació, avaluació i diagnòstic. 
Teories explicatives. Comunicació, llenguatge i habilitats 
socials. Necessitats específiques i resposta educativa. 
Sistemes de comunicació. Anàlisi de casos i informes 
psicopedagògics. Família i TEA. Altes capacitats. Superdotació 
i altes capacitats. Respostes educatives: mesures curriculars, 
suports i programes. Estudi de casos i anàlisis d'informes 
psicopedagògics. 

17805 

DISCAPACITATS 
SENSORIALS I 
MOTRIUS: 
DESENVOLUPAMENT, 
COMUNICACIÓ I 
INTERVENCIÓ 

OP 6 

Discapacitat auditiva. El sistema auditiu. Funcionament i 
disfuncions. Atenció primerenca en la discapacitat auditiva. 
Desenvolupament del xiquet amb discapacitat auditiva. 
Dificultats i necessitats de l'alumnat amb DA. Mètodes 
alternatius i augmentatius de comunicació. Tecnologies 
d'ajuda i recursos. Implant coclear. Resposta educativa: 
orientacions en adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. 
Família i discapacitat auditiva: Informació i suport. 
Discapacitat visual. Concepte, etiologia i tipus de discapacitat 
visual. Identificació de necessitats de la persona amb ceguesa 
i baixa visió. Atenció primerenca en la discapacitat visual. 
Àrees d'intervenció específiques en la discapacitat visual. 
Sistemes de comunicació per a xiquets amb ceguesa i baixa 
visió. Recursos educatius i ajudes tecnològiques en la 
discapacitat visual. Resposta educativa: orientacions en les 
adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. Discapacitat 
motriu. Concepte, etiologia i tipus de discapacitat motriu. Àrees 
d'intervenció en l'alumnat amb discapacitat física. Sistemes de 
comunicació en l'alumnat amb discapacitat motriu. Tecnologia, 
ajudes tècniques i recursos. Resposta educativa: orientacions 
en les adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. Funcions 
del professorat d'educació especial. Criteris didàctics i 
organitzatius en la planificació dels suports. 

17814 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
EDUCACIÓ 
COMPENSATÒRIA 

OP 6 

Dificultats d'aprenentatge i del llenguatge. Concepte, evolució i 
classificació de les dificultats d'aprenentatge. 
Desenvolupament del llenguatge: característiques i variables 
que influeixen. Processos i etapes en l'aprenentatge de la 
lectura, escriptura i càlcul. Dificultats i trastorns en l'adquisició 
de la lectura. Grafomotricitat, disgrafia i disortografia. 
Discalcúlia. Resposta educativa. Educació compensatòria. 
Perfils d'alumnat amb necessitats de compensació educativa. 
Pla d'acolliment. Materials i recursos de suport per a la 
compensació educativa. 
Estratègies d'intervenció i programes. Accés al currículum i 
resposta educativa per a l'alumnat amb necessitats de 
compensació educativa. 

17815 

PROBLEMES I 
TRASTORNS DE 
CONDUCTA 

OP 6 

Problemes conductuals transitoris i trastorns de conducta: 
concepte, tipus, etiologia i prevalença. Avaluació dels 
problemes de conducta. Tècniques i procediments 
d'intervenció. Programes i materials. Línies d'actuació i 
intervenció en l'àmbit educatiu. Desenvolupament d'habilitats 
socials. 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL

17015 
TALLER ANIMACIÓ LECTORA I 
BIBLIOTECA EN CATALÀ 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL  

17016 
TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I 
LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL 

17022 
LLENGUA CATALANA II PER A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL 

17403 TREBALL DE FI DE GRAU 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la vigent Normativa de permanència i 
continuació d'estudis per als estudiants matriculats en títols de 
grau de la Universitat d'Alacant. 

17406 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 1 
ANGLÈS

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17408 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 2 
EDUCACIÓ FÍSICA 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17413 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 3

MUSICAL 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17414 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 4 

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 
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  PREREQUISITS 

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus està 
promogut per la Unió Europea amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden cursar una part dels seus estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà amb 
l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d''adequació al seu perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. 
Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

QUART CURS - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA (1) 12 ECTS)

QUART CURS - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

17809 
EDUCACIÓ MUSICAL I 
LA SEUA DIDÀCTICA 

OP 6 

Coneixement dels fonaments musicals i la seua relació amb 
els mètodes més importants. Realització de propostes 
didacticomusicals en relació amb aquesta etapa educativa. 
Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, 
rítmica i vocal. Elaborar propostes didàctiques que fomenten la 
percepció i l’expressió musical i les habilitats motrius. Utilitzar 
llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives. 
La informàtica musical com a recurs didàctic (TIC). Promoure 
la sensibilitat relativa a la creació artística. Adquirir habilitats i 
destreses en el maneig d'instruments musicals Orff, així com
en el maneig d'un instrument melòdic harmònic i teclat. 
Desenvolupar la coordinació psicomotriu en funció de la
música-espai, el moviment i la percussió corporal. 

MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

17018 

DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL, 
TRASTORNS DE 
L'ESPECTRE AUTISTA I 
ALTES CAPACITATS 

OP 6 

Discapacitat intel·lectual. Concepte, etiologia, classificació i 
descripció. Necessitats educatives de l'alumnat amb 
discapacitat intel·lectual. Àrees d'intervenció: cognitiva, 
adaptativa i social. Resposta educativa i orientacions en 
adaptacions curriculars. Anàlisi de casos i informes 
psicopedagògics. Família i discapacitat intel·lectual. Trastorns 
de l'espectre autista (TEA). Identificació, avaluació i diagnòstic. 
Teories explicatives. Comunicació, llenguatge i habilitats 
socials. Necessitats específiques i resposta educativa. 
Sistemes de comunicació. Anàlisi de casos i informes 
psicopedagògics. Família i TEA. Altes capacitats. Superdotació 
i altes capacitats. Respostes educatives: mesures curriculars, 
suports i programes. Estudi de casos i anàlisis d'informes 
psicopedagògics. 

17805 

DISCAPACITATS 
SENSORIALS I 
MOTRIUS: 
DESENVOLUPAMENT, 
COMUNICACIÓ I 
INTERVENCIÓ 

OP 6 

Discapacitat auditiva. El sistema auditiu. Funcionament i 
disfuncions. Atenció primerenca en la discapacitat auditiva. 
Desenvolupament del xiquet amb discapacitat auditiva. 
Dificultats i necessitats de l'alumnat amb DA. Mètodes 
alternatius i augmentatius de comunicació. Tecnologies 
d'ajuda i recursos. Implant coclear. Resposta educativa: 
orientacions en adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. 
Família i discapacitat auditiva: Informació i suport. 
Discapacitat visual. Concepte, etiologia i tipus de discapacitat 
visual. Identificació de necessitats de la persona amb ceguesa 
i baixa visió. Atenció primerenca en la discapacitat visual. 
Àrees d'intervenció específiques en la discapacitat visual. 
Sistemes de comunicació per a xiquets amb ceguesa i baixa 
visió. Recursos educatius i ajudes tecnològiques en la 
discapacitat visual. Resposta educativa: orientacions en les 
adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. Discapacitat 
motriu. Concepte, etiologia i tipus de discapacitat motriu. Àrees 
d'intervenció en l'alumnat amb discapacitat física. Sistemes de 
comunicació en l'alumnat amb discapacitat motriu. Tecnologia, 
ajudes tècniques i recursos. Resposta educativa: orientacions 
en les adaptacions d'accés i adaptacions curriculars. Funcions 
del professorat d'educació especial. Criteris didàctics i 
organitzatius en la planificació dels suports. 

17814 

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE I 
EDUCACIÓ 
COMPENSATÒRIA 

OP 6 

Dificultats d'aprenentatge i del llenguatge. Concepte, evolució i 
classificació de les dificultats d'aprenentatge. 
Desenvolupament del llenguatge: característiques i variables 
que influeixen. Processos i etapes en l'aprenentatge de la 
lectura, escriptura i càlcul. Dificultats i trastorns en l'adquisició 
de la lectura. Grafomotricitat, disgrafia i disortografia. 
Discalcúlia. Resposta educativa. Educació compensatòria. 
Perfils d'alumnat amb necessitats de compensació educativa. 
Pla d'acolliment. Materials i recursos de suport per a la 
compensació educativa. 
Estratègies d'intervenció i programes. Accés al currículum i 
resposta educativa per a l'alumnat amb necessitats de 
compensació educativa. 

17815 

PROBLEMES I 
TRASTORNS DE 
CONDUCTA 

OP 6 

Problemes conductuals transitoris i trastorns de conducta: 
concepte, tipus, etiologia i prevalença. Avaluació dels 
problemes de conducta. Tècniques i procediments 
d'intervenció. Programes i materials. Línies d'actuació i 
intervenció en l'àmbit educatiu. Desenvolupament d'habilitats 
socials. 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL 

17015 
TALLER ANIMACIÓ LECTORA I 
BIBLIOTECA EN CATALÀ 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL  

17016 
TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I 
LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL 

17022 
LLENGUA CATALANA II PER A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 

17105 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL 

17403 TREBALL DE FI DE GRAU 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la vigent Normativa de permanència i 
continuació d'estudis per als estudiants matriculats en títols de 
grau de la Universitat d'Alacant. 

17406 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 1 
ANGLÈS 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17408 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 2 
EDUCACIÓ FÍSICA 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17413 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 3 

MUSICAL 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 

17414 
TREBALL DE FI DE GRAU. MENCIÓ 4  

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la 
Universitat d'Alacant” vigent. 
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MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7
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9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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