Pla d’estudis conduent al títol de Mestre. Especialitat d’Educació Física
Any d’inici: 2002 (BOE 196, de 16 d’agost de 2002)
MEF-2
PRIMER CURS
Codi
5100

Assignatures troncals
Bases Psicopedagògiques
l’Educació Especial I

de

T
3

P
1,5

5101

Bases Psicopedagògiques
l’Educació Especial II

de

3

1,5

5104

Didàctica General

6

3

5102

Organització del Centre Escolar

3

1,5

5103

Psicologia del Desenvolupament
en Edat Escolar
Educació Artística i la seva
Didàctica
Llengua i Literatura Espanyola i
la seva Didàctica I

3

1,5

3

1,5

4,5

1,5

Bases
Biològiques
i
Fisiològiques del Moviment
Educació Física i la seva
Didàctica I

4,5

1,5

3

3

Codi
5153

Assignatures obligatòries
Llengua i Literatura Catalana i
la seva Didàctica I

T
4,5

P
1,5

5106

Iniciació Esportiva Genèrica I

1,5

3

5227
5126

5245
5105

Descripció del contingut
Dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la
incidència sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i
psíquics.
Integració educativa dels alumnes amb dificultats. El principi de normalització i les seves conseqüències.
L’escola inclusiva i les adaptacions del currículum per atendre la diversitat de l’alumnat. Recursos per a la
integració escolar.
Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d'ensenyament i de currículum.
Disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques
d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del
procés d'ensenyament-aprenentatge.
L’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors,
recursos, espais, horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor.
Avaluació de centres. Anàlisi d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en
centres d’educació infantil.
Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició
del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivosocial.
Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica i musical. El món creatiu del nin. Continguts,
recursos i materials per a l'educació artística.
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l'ensenyament de la llengua.
Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a
l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Elements d’anatomia i biofisiologia. El desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Treball físic i
esforç: relació amb els diferents òrgans i sistemes. Patologies.
Educació física de base. Habilitats perceptivo motores i el seu desenvolupament. Nivell bàsic.
Descripció del contingut
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l'ensenyament de la llengua.
Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a
l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Ensenyament i perfeccionament tècnic dels esports. Processos de formació esportiva en cada un dels esports
inclusiu les etapes de formació i les característiques metodològiques en nens/nenes de 6-12 anys. Esports
colectius.

SEGON CURS
Codi
5144

Assignatures troncals
Psicologia de l’Educació

T
3

P
1,5

5145

Teories
i
Institucions
Contemporànies d’Educació
Matemàtiques
i
la
seva
Didàctica
Aprenentatge
i
Desenvolupament Motor I
Educació Física i la seva
Didàctica II
Teoria
i
Pràctica
del
Condicionament Físic

3

1,5

3

1,5

4

2

3

3

6

3

5223
5117
5118
5241

5120

Pràcticum d’Educació Física I

12

Codi
5220

Assignatures obligatòries
Llengua i Literatura Catalana i
la seva Didàctica II

T
3

P
1,5

5119

Iniciació Esportiva Genèrica II

1,5

3

Descripció del contingut
Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals.
Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució
històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.
Coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de les
matemàtiques.
El desenvolupament evolutiu general del nen en relació amb els processos de maduració motora. Processos
d’aprenentatge i desenvolupament motor. (Nivell bàsic.)
Bases teòriques de l’educació física. Habilitats perceptivo motores i el seu desenvolupament. Nivell
superior. Mètodes i activitats d’ensenyament en educació física bàsica.
Les qualitats físiques bàsiques i la seva evolució: resistència, força, velocitat, flexibilitat. Factors
entrenables i no entrenables de les qualitats físiques bàsiques en els nins. Efectes del treball físic en relació
amb la salut.
Conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, per realitzar en els corresponents nivells del
sistema educatiu, especialment en les activitats d’educació física.
Les pràctiques han de proporcionar també el coneixement del centre com a unitat organitzativa en les
distintes dimensions i funcions, així com la seva implicació en la comunitat educativa.
Descripció del contingut
Nivell d’aprofundiment en el coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en
l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics
i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Ensenyament i perfeccionament tècnic dels esports. Processos de formació esportiva a cada un dels esports
incloent les etapes de formació i les característiques metodològiques en nens/nenes de 6-12 anys. Esports
individuals.

TERCER CURS
Codi
5173

Assignatures troncals
Sociologia de l’Educació

T
3

P
1,5

5168

Noves Tecnologies Aplicades a
l’Educació

1,5

3

Descripció del contingut
Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del
currículum. Sociologia de la infància, l'adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment
escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l'educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.
Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les distintes aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.

5225
5226
5147
5148

Coneixement del Medi Natural,
Social i Cultural
Idioma Estranger i la seva
Didàctica
Aprenentatge
i
Desenvolupament Motor II
Educació Física i la seva
Didàctica III

5149

Pràcticum d’Educació Física II

Codi
5146

Assignatures obligatòries
Animació Esportivoturística

5169

Història i Didàctica de la
Literatura Infantil i Juvenil
Catalana

3

1,5

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.

3

1,5

4

2

3

3

Coneixement oral i escrit de l’idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a
l'ensenyament de l’idioma estranger.
El desenvolupament evolutiu general del nen en relació amb els processos de maduració motora. Processos
d’aprenentatge i desenvolupament motor. (Nivell superior.)
Mètodes i activitats d’ensenyament en educació física bàsica.

20

Conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, per realitzar en els corresponents nivells del
sistema educatiu, especialment en les activitats d’educació física.
Les pràctiques han de proporcionar també el coneixement del centre com a unitat organitzativa en les
distintes dimensions i funcions, així com la seva implicació en la comunitat educativa.

T
3

P
3

3

1,5

Descripció del contingut
Coneixement de l’activitat esportivoturística a la natura. Recursos d’animació esportiva. L’esport en
l’animació sociocultural. Recursos humans, espacials i d’infraestructura. Recursos econòmics. Aspectes
organitzatius. Importància i evolució del temps lliure. Marc estructural de l’animació.
Coneixement de les coordenades històriques de la literatura infantil i juvenil catalana. Anàlisi i valoració de
la producció actual i coneixement dels recursos didàctics necessaris per dinamitzar la lectura entre els nens i
joves.

T
4,5

P
1,5

OPTATIVES
Codi
5249

Matèries optatives
Llengua Catalana III

5250

6

3

5170

Doctrina Catòlica i la seva
Pedagogia
Educació de la Veu

1,5

3

5171

Cant Coral

1,5

3

5172

1,5

3

5131

Educació de l’Oci i del Temps
Lliure amb Activitats Físiques
Alternatives
Formació Rítmica i Dansa

1,5

3

5174

El Joc com a Eina Educativa

3

1,5

5175

Mitjans de Comunicació i
Educació

1,5

3

5176

Formació de Persones Adultes

3

1,5

5177

La Presència de l’Anglès en el
Món Actual
Anglès per a la Primera Infància

1,5

3

1,5

3

Psicomotricitat i Atenció a la
Diversitat
Educació Emocional a l’Escola

1,5

3

3

1,5

5181

Mitjans Informàtics i Atenció a
la Diversitat

1,5

3

5182

Funció Directiva Escolar:
Models i Tècniques

3

1,5

5183

Estratègies de Qualitat en
Organitzacions Educatives

3

1,5

5184

Avaluació de Centres Educatius

3

1,5

5185
1398

Història de la Filosofia I
Sociologia de l’Oci i de l’Esport

4,5
3

1,5
1,5

5186

Educació Ambiental

3

1,5

5187

Didàctica del Llenguatge Escrit

1,5

3

5188

Estratègies Educatives per a
l’Atenció a la Diversitat

3

1,5

5189

La Pràctica Cristiana. Pedagogia
i Didàctica de la Religió

3

1,5

5178
5179
5180

Descripció del contingut
Breu història de la llengua catalana des dels inicis fins a l’actualitat, aprofundint en aquells fets
lingüisticohistòrics que han tingut un significat especial. Estudi del lèxic a través de la història, i èmfasi
sobre algunes qüestions de sintaxi catalana.
Fonaments del fet religiós a partir de les ciències de la religió. Principis bàsics de la pedagogia religiosa.
Aprenentatge de principis i d’exercicis pràctics de pedagogia religiosa.
Coneixement de l’aparell de fonació. Particularitats de la veu. Esment i higiene. Tècniques vocals i recursos
musicals per millorar la qualitat de la veu.
Pràctica del cant coral i del conjunt vocal. Aprendre i gaudir mitjançant el cant. Aprenentatge d’un repertori
bàsic de cançons. Repertori de cançons escolars.
Fonaments didàctics i planificació d’activitats fisicorecreatives. Interdisciplinarietat de les activitats de
temps lliure i oci.
Elements fonamentals de l’expressió corporal i de la rítmica. Diferents aspectes de la dansa aplicada a
l’educació bàsica. Coreografies elementals. Improvisació. Repertori.
La vinculació del joc amb el desenvolupament. El joc com a eina d’aprenentatge i com a recurs
psicopedagògic. Disseny de programes d’acció educativa basats en l’activitat lúdica i àmbits d’aplicació.
Impacte dels mitjans audiovisuals en l’educació. Els mitjans sonors i la seva aplicació didàctica: integració
curricular de la ràdio. Vídeo i educació: usos didàctics del vídeo. Televisió i educació: la televisió educativa
per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Premsa i educació: usos didàctics de la premsa a l’escola.
Models d’educació i formació de persones adultes. Les característiques fonamentals de la formació bàsica
de persones adultes. Estratègies didàctiques per treballar amb persones adultes. Educació permanent i
promoció cultural.
L’anglès com a llengua franca. La presència de l’anglès en els mitjans de comunicació de massa i en les
tecnologies de la informació i la comunicació. Altres manifestacions culturals en llengua anglesa.
Fonaments de l’aprenentatge d’una llengua estrangera en educació infantil i primer cicle d’educació
primària. Metodologia de l’ensenyament de l’anglès i recursos didàctics.
El sentit de l’ajuda psicomotriu per al desenvolupament. Psicomotricitat i alteracions del desenvolupament
psicomotor. Tractament de les diverses patologies de l’expressivitat psicomotora en el context escolar.
Aprendre a conviure i a ser. Educació en valors. L’afecte i les emocions en l’aprenentatge escolar.
Emocions i competència social. El paper de la tutoria. El conflicte com a eina educativa. La formació
emocional del mestre i la mestra.
Les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per atendre la diversitat. Informàtica,
diversitat cultural i necessitats educatives especials. Integració curricular dels recursos informàtics per
atendre la diversitat.
Funció directiva i lideratge: natura i funcions en els centres educatius. Estils de direcció i lideratge. El
model de funció directiva escolar segons la LOPEG (1995). Altres models. Gestió escolar i tècniques de
direcció. Funció directiva escolar i qualitat educativa.
Aspectes conceptuals i terminològics. Models, tècniques i estratègies de qualitat. Cultura de centre i qualitat
educativa. Els centres escolars com a organitzacions que aprenen. Avaluació, innovació i qualitat en
organitzacions educatives. El model europeu de qualitat total.
L’avaluació: perspectiva curricular i perspectiva de gestió. Models, tècniques i estratègies d’avaluació.
Planificació i avaluació de centres educatius: aspectes tècnics, culturals i polítics. Projectes de centre,
lideratge educatiu i avaluació de centres educatius.
Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural.
Conceptes bàsics de la sociologia en l’explicació de les relacions societat, oci i esport. Relacions societat i
esport. L’esport i l’oci com a fenòmens característics de la societat moderna.
Evolució de l’educació ambiental. Concepte actual de l’educació ambiental. L’educació ambiental a
l’escola. Mètodes i tècniques de l’educació ambiental a l’escola.
El llenguatge escrit: concepte i funcions. Els principals paradigmes didàctics. La reconstrucció infantil del
sistema d’escriptura. L’adquisició de la representació ortogràfica. La funció docent: estratègies. La reflexió
metalingüística.
El valor de la diversitat en educació. La diversitat en la cultura de l’escola. L’atenció a la diversitat a l’aula.
Adaptació i flexibilització del procés d’ensenyament-aprenentatge: treball en equip, treball cooperatiu,
grups flexibles, projectes educatius, el contracte didàctic, tutories entre alumnes.
El cristianisme. Dimensions pràctiques i morals a la llum del missatge cristià. Aspectes didàctics per a
l’ensenyament de la religió.

5190

Religió, Cultura i Missatge
Cristià
Horts i Jardins Escolars

4,5

1,5

1,5

3

4,5
1,5

1,5
3

1,5

3

5194

Aprenentatge i Condicionament
Recursos Informàtics per a
l’Ensenyament de les
Matemàtiques
Taller de Problemes de
Matemàtiques
Geografia de les Illes Balears

3

1,5

5195

Geografia Física

3

1,5

5196

Geografia Humana

3

1,5

5197

Anàlisi de la Forma
Tridimensional. L’Escultura a
l’Escola
L’Educació del Consumidor

1,5

3

3

1,5

5199

Introducció al Fet Teatral i les
seves Aplicacions Didàctiques

1,5

3

5200

Moviments de Renovació
Educativa

3

1,5

5201

Educació per a la Convivència i
la Tolerància
Educació per a la Salut

3

1,5

3

1,5

Programes Escolars de
Prevenció de les
Drogodependències
Intervenció Educativa sobre
Problemes de Conducta i
d’Inadaptació Social a l’Escola
Escola i Construcció de la
Identitat Europea

3

1,5

3

1,5

3

1,5

5206

Introducció a la Investigació
Educativa

3

1,5

5207

Filosofia de l’Educació

3

1,5

5208

Escola i Societat

3

1,5

5209

L’Escola Multicultural

2

2,5

5210

Immigració i Intervenció
Socioeducativa

3

1,5

5211
5212

Sociologia
Acció Tutorial

3
3

1,5
1,5

5213

La Disciplina Escolar

3

1,5

5214

Disseny, Aplicació i Avaluació
de Materials Didàctics

1,5

3

5215

Introducció a la Informàtica

1,5

3

5216

4,5

1,5

3

1,5

5218

Psicologia de l’Activitat Física i
l’Esport.
Educació per al
Desenvolupament Humà
Història de la Infància

4,5

1,5

5219

Història de l’Adolescència

4,5

1,5

5191
1168
5192

5193

5198

5202
5203

5204

5205

5217

Fe i cultura contemporània: característiques i interrelacions. El missatge cristià. Iniciació al coneixement de
la Bíblia: estructura, història i gèneres. L’ensenyament religiós escolar en el currículum de l’ensenyament.
Aprofitament didàctic d’horts i jardins. Organització dels cultius. Cicles vegetals. Fauna als horts i jardins.
Aprofitament de la flora autòctona. Gestió ecològica. Disseny.
Aprenentatge i condicionament. Teoria del condicionament clàssic i teoria del condicionament operant.
Utilització de recursos com Cabri-Geometre, Internet, full de càlcul. Altres.

Realització i discussió de problemes. Raonaments heurístics. Estratègies i metodologia.
Estudi de les característiques geogràfiques generals, físiques, humanes i territorials del conjunt de les illes
Balears, així com l’especificitat insular i els paisatges naturals, rurals i urbans.
Estudi general i global dels principis elementals de la geografia de la natura, de les relacions internes i dels
elements significatius, introduint l’estudi del relleu, el clima, les aigües, la biosfera i el paisatge de forma
integrada.
Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la societat humana, de les seves relacions
internes i dels seus elements significatius.
Anàlisi d’estratègies i ús de tècniques i materials apropiats amb el fi de facilitar la utilització de la
tridimensió com a instrument d’activitats escolars (teatre, joc, etc.)
Iniciació en l’ús raonable del consum en els diversos nivells del sistema educatiu. Adequació del consum a
les necessitats humanes. Riscs i perills personals i socials del consumisme. Consum d’articles necessaris,
superflus, innecessaris i nocius. Estalvi i consum racional i/o consum abusiu. Consum sostenible i
reciclatge.
Estudi i anàlisi del llenguatge teatral i de l’escena. El teatre i les seves manifestacions concretes. La
dimensió didàctica del teatre cap a l’adquisició i el perfeccionament del llenguatge i la competència
comunicativa en general.
Els mestres i les primeres experiències de l’escola nova. Els mestres i la renovació educativa de la II
República. Els corrents renovadors en educació a finals del franquisme. El paper de les associacions de
mestres en la restauració democràtica. Moviments renovadors i associacionisme docent en l’actualitat.
La transversalitat: conceptes bàsics. Educació cívica, educació moral, educació viària, educació per a la
pau; conceptes, característiques, programes i recursos pedagògics.
Conceptes bàsics sobre educació per a la salut. Educació sexual, educació alimentària, higiene i educació
per a la salut, educació del consum. Programes i recursos pedagògics.
Conceptes bàsics. Tipus i nivells de prevenció. Elaboració de programes de prevenció de les
drogodependències. Característiques i tipologies de programes de prevenció escolar. La prevenció familiar i
l’escola. La prevenció comunitària i l’escola.
Conceptes bàsics. Els problemes de conducta a l’escola. La intimidació entre iguals. Els problemes
d’inadaptació social i d’exclusió social a l’escola. Programes, recursos i tècniques pedagògiques per a la
intervenció educativa. Els serveis socials i l’escola.
Les institucions europees i l’educació. Directrius de la política educativa europea. L’educació i la
construcció de la ciutadania europea. Programes educatius de la comunitat europea. Objectius i materials
per a una educació europeista.
Conceptes bàsics. El paper de la investigació educativa en els processos d’innovació educativa. El mestre
investigador. La investigació educativa: estat de la qüestió i utilitat. Els paradigmes educatius i la
investigació. Fases i etapes de la investigació educativa. Les fonts de la investigació educativa. Mètodes i
tècniques per a la investigació educativa. La investigació acció i la investigació participativa. El tractament
de dades i l’anàlisi de la informació.
Educació i valors. Moralitat i societat. Educació moral. Moviments socials actuals i educació. Filosofies
educatives per a la pau, la sostenibilitat i la qualitat de vida. Educació i valors postmoderns. Anàlisi i
crítica.
Escola i societat civil. El concepte de ciutat educativa. Les interrelacions i interdependències mútues entre
l’educació formal i la no formal. Programes i recursos de suport a l’escola d’altres institucions educatives.
Estratègies per a la programació d’activitats educatives fora de l’aula.
Multiculturalitat i canvi social. L’ètica de la tolerància. Multiculturalitat i currículum: polítiques i
estratègies educatives. La llengua com a factor d’exclusió o integració. Experiències d’educació
intercultural a les Illes Balears.
La immigració: realitat, característiques i perspectives. La problemàtica social de la immigració. El paper
de l’escola i la immigració. Estratègies, programes i recursos per a la intervenció socioeducativa sobre la
immigració.
Anàlisi dels conceptes bàsics, perspectives i teories sociològiques. Metodologia d’investigació sociològica.
Fonaments de l’acció tutorial. Orientació i tutoria. Model organitzatiu i funcional de la tutoria. Planificació
de l'acció tutorial. Tècniques i instruments al servei de la tutoria.
El control i la gestió de l’aula. Definició i principals aspectes de la disciplina escolar. Principis generals per
a la prevenció dels problemes de control de l’aula. Intervenció davant els problemes de disciplina escolar.
Els materials didàctics. El llibre de text, unitats didàctiques i formes de presentació com a mitjans didàctics.
Disseny de mitjans didàctics. Anàlisi i avaluació de materials didàctics. Selecció i utilització dels mitjans a
l’aula.
Conceptes introductoris a la informàtica com a eina tant de treball com de comunicació a l’aula.
Coneixement sobre cerca i localització de material informàtic aliè que permeti millorar la docència a l’aula.
Introducció a la creació de material informàtic per a l’ús en la comunicació educativa. Criteris d’elecció de
l’equip informàtic ideal per a propòsits educatius. Conceptes bàsics d’eines de software per a edició de text.
Processos bàsics psicològics en l’activitat física i l’esport. Tècniques d’entrenament i intervenció
psicològica. Aspectes psicosocials de l’activitat física i esportiva.
Conceptes bàsics. L’educació per al desenvolupament i les altres educacions. L’educació per al
desenvolupament en l’educació formal, informal i no formal.
Fonts per a la història de la infància. Vida i mort de les criatures en els diversos contextos socials al llarg de
la història. Marc jurídic i fets demogràfics. Papers econòmics i papers de gènere. Espais rurals i urbans de la
vida infantil: l’àmbit domèstic. Seqüència iconogràfica. Aplicació dels coneixements a l’anàlisi de la
contemporaneïtat.
Fonts per a la història dels adolescents. Vida i mort en els diversos contextos socials al llarg de la història.
Marc jurídic i fets demogràfics. Papers econòmics i papers de gènere. Espais rurals i urbans. Seqüència
iconogràfica. Aplicació dels coneixements a l’anàlisi de la contemporaneïtat.

5251

Gènere i Educació

3

1,5

Relacions socials de sexe. Educació i construcció social de gènere. Desigualtat i gènere a l’escola. Escola
mixta i coeducació. Estratègies per a la igualtat.
2136
Introducció a les Possibilitats
2
2,5 Internet, comunicació electrònica, cerca d’informació, implicacions socials d’Internet, possibilitats
Educatives a la Xarxa
educatives a les xarxes: Internet com a recurs didàctic, Internet com una font de documentació educativa,
Internet com a entorn d’aprenentatge.
Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic

Organització per cursos
Cicle
Curs
Matèries troncals
1
49,5
1
2
46,5
3
50
Total
146

Matèries obligatòries
10,5
9
10,5
30

Matèries optatives
4,5
4,5
9

Crèdits de lliure configuració
12
4,5
4,5
21

Prerequisits del pla d'estudis de Mestre. Especialitat d'Educació Física.
Prerequisits ordinaris:
Assignatura
5168
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació
5118
Educació Física i la seva Didàctica II
5147
Aprenentatge i Desenvolupament Motor II

Prerequisit
5104
Didàctica General
5105
Educació Física i la seva Didàctica I
5117
Aprenentatge i Desenvolupament Motor I

Prerequisits de matrícula:
Assignatura
5120
Pràcticum d’Educació Física I
5149
Pràcticum d’Educació Física II

Prerequisit
59% d’assignatures troncals i obligatòries del primer curs aprovades
59% d’assignatures troncals i obligatòries del primer curs aprovades, i 60%
d’assignatures troncals i obligatòries del segon curs aprovades, entre las quals
hi ha d’haver el Pràcticum d’Educació Física I

Mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d'estudis de Mestre. Especialitat d'Educació Física:
Pla 1993
6000
6001
6008
2101
6009
6016
2110
6010
6002
2112
2113
6018
2115
6104
6007
6110
6003
6112
6017
6106
2111
6300
2102
6117
2114

Didàctica General
Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
Bases Psicopedagògiques de l’Educació Especial I
Educació Física i la seva Didàctica I
Organització del Centre Escolar
Bases Psicopedagògiques de l’Educació Especial II
Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
Psicologia de l’Educació
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació
Educació Física i la seva Didàctica II
Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació
Animació Esportivoturística
Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
Idioma Estranger i la seva Didàctica
Sociologia de l’Educació
Matemàtiques i la seva Didàctica
Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
Educació Artística i la seva Didàctica
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic
Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana
Pràcticum d’Educació Física

Pla 2002
5104
5103
5100
5105
5102
5101
5117
5144
5145
5118
5147
5168
5146
5126
5153
5220
5225
5226
5173
5223
5245
5227
5241
5169
5120
5149

Didàctica General
Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
Bases Psicopedagògiques de l’Educació Especial I
Educació Física i la seva Didàctica I
Organització del Centre Escolar
Bases Psicopedagògiques de l’Educació Especial II
Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
Psicologia de l’Educació
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació
Educació Física i la seva Didàctica II
Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació
Animació Esportivoturística
Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
Idioma Estranger i la seva Didàctica
Sociologia de l’Educació
Matemàtiques i la seva Didàctica
Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
Educació Artística i la seva Didàctica
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic
Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana
Pràcticum d’Educació Física I
Pràcticum d’Educació Física II

Mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis de Mestre. Per als alumnes que han cursat estudis de Pedagogia:
PED2 (Pla1997)
MEF (Pla2002)
1127
1189
1129
1193
1176
1432
2103

Didàctica General
Història de l’Educació
Tecnologia Educativa I
Sociologia de l’Educació
Organització i Gestió de Centres Educatius
Psicologia de la Infància i de l’Adolescència
Psicologia dels Desenvolupament i de
l’Educació

5104
5145
5168
5173
5102
5103
5144

Didàctica General
Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació
Sociologia de l’Educació
Organització del Centre Escolar
Psicologia dels Desenvolupament en Edat Escolar
Psicologia de l’Educació

Especificacions del pla d’estudis de Mestre. Especialitat d’Educació Física:
S’atorguen per equivalència crèdits de lliure configuració a:
—Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.
—Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d’estudis.
—Estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat.
Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini.

Assignatures obligatòries per obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament
de i en Català a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària:
3801 Sociolingüística

4,5 crèdits

3800 *Gramàtica Catalana i la seva Didàctic

9 crèdits

Nota: Aquestes assignatures s’oferiran com a de lliure configuració.
.

