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PRIMER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1187 Antropologia de l'Educació 4 2 L'home com a fonament de l'educació. Fonaments antropològics de l'evolució cultural i educativa. Els processos 

d'aculturació i l'educació. 
1188 Bases Metodològiques de la 

Investigació Educativa 
6 3 Paradigmes de la investigació educativa. Metodologia quantitativa i qualitativa. Principals models i dissenys 

aplicables a la investigació educativa. 
1127 Didàctica General  

 
6 3 Components didàctics del procés ensenyament-aprenentatge. Models d'ensenyament. Bases i fonaments del 

currículum. Desenvolupaments curriculars. La funció docent de l'educador. Mitjans i recursos didàctics. 
L'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. Canvi curricular i renovació pedagògica. 

1189 Història de l'Educació  
 

6 3 L'antiguitat i el món clàssic. El naixement de l'educació europea a l'edat mitjana. L'humanisme renaixentista. De la 
Reforma a la Il·lustració. Gènesi i evolució dels sistemes educatius nacionals. La pedagogia científica. Tendències de 
l'educació després de la Segona Guerra Mundial. 

1171 Processos Psicològics Bàsics 6 3 Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció. Memòria. Motivació i emoció. 
 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1432 Psicologia de la Infància i 

l'Adolescència 
5 2,5 Teories del desenvolupament. Desenvolupament prenatal. La primera infància: desenvolupament motor, cognitiu, 

intel·lectual, del llenguatge, social i personal. Desenvolupament en la segona infància: processos cognituis, intel·lectuals, 
socials i emocionals. L'etapa preadolescent. El desenvolupament durant l'adolescència. 

1433 Educació no Formal 3 3 Programes d'educació no formal. Educació permanent. Educació en el temps lliure. Educació per a la salut i el consum. 
Educació per a la conservació ambiental i del patrimoni. Educació per a la convivència i la pau. 

 

SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1176 Organització i Gestió de 

Centres Educatius 
6 3 Estructura i funcions de les organitzacions educatives. L'organització dels centres en el marc dels sistemes 

educatius. Direcció i gestió de centres escolars. 
1129 Tecnologia Educativa  I 3 3 Disseny, aplicació i avaluació de recursos tecnològics en l'ensenyament. Models de disseny multimèdia en el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. Canvi tecnològic i innovació pedagògica. 
2103 Psicologia del 

Desenvolupament i de 
l'Educació  

6 3 Aprenentatge escolar i instrucció. Continguts i variables del procés d'ensenyament-aprenentatge. La relació 
educativa. Contextos, mecanismes, aspectes i etapes del desenvolupament des de la perspectiva educativa. 
Desenvolupament dels diferents processos psicològics i les seves repercussions en la psicologia de l'educació. 

1193 Sociologia de l'Educació 6 3 Anàlisi sociològica del sistema educatiu. Sociologia de les organitzacions educatives. 
1194 Teoria de l'Educació 6 3 Explicació i comprensió del fenomen educatiu. Teoria de l'acció educativa. Teoria dels processos educatius. Sistemes de 

l'educació formal, no formal i informal. 
     

2105 Pràctica de Pedagogia   6 Conjunt integrat de pràctiques que posin en contacte l'alumne amb la realitat educativa. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2106 Pedagogia Ambiental 3 3 L'educació ambiental: concepte, característiques. Programes d'educació ambiental formal i no formal. Tècniques. 
2107 Atenció Educativa a la 

Diversitat 
4 2 L'atenció a la diversitat en educació. La problemàtica educativa de les persones amb discapacitat i de les persones 

superdotades. La integració escolar. L'atenció a la diversitat en educació no formal. 
 

TERCER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2518 Formació i Actualització en la 

Funció Pedagògica 
4 2 Models de formació. Estratègies d'actualització. Domini de destreses. 

2529 Economia de l'Educació 4 2 Anàlisi econòmica del sistema educatiu. Models de finançament del sistema educatiu. Educació i feina. 
1196 Educació Comparada 4 2 Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives. 
2522 Pedagogia Social 4 2 Àrees i processos d'intervenció en la pedagogia social. Els agents de l'educació social. Educació i models d'aprenentatge 

social. 
2523 Política i Legislació 

Educatives   
4 2 El marc jurídic del sistema educatiu. Planificació del sistema educatiu. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2521 Tecnologia Educativa II 3 3 Disseny, producció i avaluació de mitjans individualitzats per a l'ensenyament. Noves tecnologies de la informació 

aplicades a l'ensenyament. Realització de materials informàtics per a l'ensenyament. 
2108 Pedagogia de la Inadaptació 

Social 
4 2 La inadaptació social: concepte i problemàtica. Característiques de la inadaptació social. La inadaptació social infantil i 

juvenil. Envers una pedagogia de la inadaptació social. Intervenció pedagògica en els problemes d'inadaptació social en 
medis educatius. Pedagogia penitenciària. 

2116 Història de l'Educació 
Catalana Contemporània 

4 2 Els grans corrents del pensament pedagògic català a l'època contemporània i la seva influència a les Balears. El 
desenvolupament del sistema educatiu escolar i no escolar a l'àmbit cultural català. 

 

QUART CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2501 Disseny, Desenvolupament i 

Innovació del Currículum  
4 2 Processos d'elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d'innovació. Estratègies en la innovació 

didàctica. 
2517 Avaluació de Programes, 

Centres i Professors 
4 2 Paradigmes d'avaluació. Elaboració d'instruments d'avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració 

d'informes. 
     

1197 Pràctica de Pedagogia  4,5 Conjunt integrat de pràctiques tendents a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció 
d'institucions i sistemes educatius. 

1198 Pràctica de Pedagogia   7,5 Conjunt integrat de pràctiques tendents a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció 
d'institucions i sistemes educatius. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2117 Pedagogia Laboral 4 2 Economia, empresa i formació. La gestió integrada de recursos humans en l'empresa. El paper de la formació. 

Instruments i tècniques d'intervenció pedagògica en l'empresa. Disseny i avaluació de programes. La formació com a 
instrument per a la inserció laboral. Disseny, implementació i avaluació de programes de formació per a la inserció 
laboral. 

2519 Pedagogia Contemporània 4 2 Models d'educació social contemporània: de la Il·lustració a John Dewey. La situació educativa a Espanya. Ciència i 
societat. L'Escola Nova: principis, fonaments i transcendència. La desescolarització. La pedagogia de la postmodernitat. 
Ecologisme, pacifisme i educació.  



2118 Disseny i Desenvolupament 
de Programes d'Educació 
Flexible i a Distància 

3 3 Aspectes didàctics del disseny i desenvolupament de programes d'educació flexible i a distància basada en aplicacions 
telemàtiques. Mitjans i recursos tecnològics: els centres de recursos multimèdia i les xarxes interactives per a 
l'aprenentatge. Instruments de disseny i desenvolupament d'accions formatives: llenguatges hipertext. 

 
 
 

OPTATIVES PRIMER CICLE 
Codi Assignatures optatives T P Descripció del contingut 
0800 Sociologia General 4 2 Nocions bàsiques de sociologia general: anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat 

humana i els seus processos. 
1130 Història de la Filosofia I 4 2 Història del pensament filosòfic en el context científic, social i cultural. 
1167 Psicologia de la Personalitat 

 
4,5 3,5 Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual de la 

Personalitat. 
1170 Psicologia Social 6 3 Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics: actituds socials. Comportament col·lectiu. Medi 

ambient i comportament social. 
1728 Pedagogia de la 

Drogoaddicció 
3 1,5 Drogodependències: conceptes bàsics i models explicatius. Disseny i avaluació de programes de prevenció. 

Programes escolars i drogues. Programes de drogodependència i educació no formal i informal. Tractament 
educatiu i pluridisciplinari de les drogodependències. 

1991 Història de la Ciència 4,5  Definició de ciència. El mètode científic. Models de canvi i creixement científic. Relació ciència-societat. Anàlisi 
historicogenètica dels principals paradigmes de la ciència actual. La ciència clàssica. La revolució científica. La 
ciència contemporània. 

2136 Introducció a les Possibilitats 
Educatives a la Xarxa  

2 2,5 Internet, comunicació electrònica, cerca d’informació, implicacions socials d’Internet, possibilitats educatives a 
les xarxes: Internet com a recurs didàctic, Internet com una font de documentació educativa, Internet com a 
entorn d’aprenentatge. 

1399 Programes d’Educació per a 
la Igualtat entre Homes i 
Dones 

3 1,5 Relacions socials de sexe. Educació i construcció social de gènere. Característiques i àmbits d’intervenció. 
Tipologia. Estratègies. Disseny i implementació i avaluació de programes. 

 

OPTATIVES PRIMER I SEGON CICLE 

Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 
1418 Història de l'Educació Social 4 2 Els nous espais educatius a l'època contemporània. Teories pedagogicosocials els segles XIX i XX. L'educació 

dels nins i joves fora de l'escola. Programes i institucions de formació i educació d'adults. Evolució de la figura 
dels educadors socials. 

1481 Gestió de Recursos Humans 3 1,5 Organització i gestió de recursos humans: noves perspectives. Planificació i selecció dels recursos humans. 
Organització del treball. Formació, desenvolupament i avaluació de recursos humans. Tècniques de gestió de 
recursos humans en contextos organitzatius educatius i no educatius. Motivació i comunicació. Cultura i clima 
organitzatiu. El departament de recursos humans. 

1482 Història de l'Escolarització i 
la Instrucció 

4 2 La formació dels sistemes educatius nacionals a l'època contemporània. Evolució de la funció social i educativa 
dels diferents nivells escolars. L'evolució de la fonamentació psicològica de l'educació. L'evolució dels 
currículums escolars al segle XX. De l'educació general bàsica a la diversificació curricular. 

2121 Filosofia de l'Educació 3 1,5 Anàlisi i desenvolupament dels aspectes educatius integrats en l'obra dels principals filòsofs i corrents filosòfics 
amb una referència especial als del segle XX. Estudi de les temàtiques i qüestions filosòfiques més relacionades 
amb l'educació. 

1499 Educació Cívica i Social 3 1,5 Educació cívica. Educació per a la tolerància i la pau. Educació multicultural. Educació per a la democràcia. 
Educació vial. 

2131 Estudis Psicosocials sobre la 
Dona 

4,5 1,5 El paper de la dona en les distintes èpoques històriques. L'estudi de la dona des de la psicologia i la psicologia 
social a través de la història. Estereotips femenins i processos d'identitat. Relacions intergrupals segons el gènere. 
Estat actual. 

 

OPTATIVES SEGON CICLE 

Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 
0870 Dret del Treball i de la 

Seguretat Social 
6 3 Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La 

jurisdicció laboral. Dret de la Seguretat Social. 
1142 Desenvolupaments Actuals de 

la Teoria de la Ciència 
4 2 Desenvolupaments actuals de la teoria general de la ciència. Teoria especial de la ciència. Sociologia de la 

ciència. Filosofia de la tecnologia.  
1177 Psicopatologia 4,5 1,5 Patologia dels processos psicològics. Psicologia anormal. 
1182 Psicologia del Treball i de les 

Organitzacions 
3 3 L’enfocament psicològic de les organitzacions. Estratègies d'intervenció organitzativa. Psicologia social del 

treball. Selecció de personal. Tipologia de les organitzacions. 
1237 Sistemes de Motivació 

Humana 
3 1,5 Motivació i sistemes referits a la motivació. Motivació primària i secundària. La mesura de la motivació humana. 

Fam i set. Son. Sexe. Por i agressivitat. Curiositat i motivació epistèmica. Frustració i conflicte. Motivació i 
afectivitat. Motivació social. Motivació, cognició i atribució. Motivació, intenció i acció. Psicologia aplicada 
relativa a la motivació. 

1240 Teràpies Cognitives 3 1,5 Tècniques cognitives d’intervenció psicològica en el marc de la teoria del processament de la informació. La 
reestructuració cognitiva. La teràpia cognitiva de Beck. La teràpia racional-emotiva. Solució de problemes. 

1241 Anàlisi i Modificació de 
Conducta en Contextos 
Educatius 

3 3 La modificació de conducta i el procés educatiu. Aspectes metodològics i d’avaluació en l’àrea educativa. 
Tècniques de modificació de conducta infantil. Avaluació i intervenció en educació especial i problemes de 
conducta. Avaluació i intervenció en els problemes de llenguatge, dificultats d’aprenentatge i problemes de 
rendiment. L’enfocament preventiu de modificació de conducta a l’escola. 

1474 Estratègies de Treball en la 
Família 

3 1,5 La família com a medi educatiu. Contribucions educatives de la família al desenvolupament personal i social del 
nin. Factors condicionants de la influència familiar: actituds, ambient, disciplina, etc. Els pares com a 
col·laboradors de l'escola. 

1477 Disseny, Realització i 
Avaluació de Materials 
Curriculars 

3 1,5 Dissenys curriculars, unitats didàctiques, mòduls i recursos didàctics. El procés de disseny i desenvolupament de 
mitjans didàctics. Aspectes didàctics del desenvolupament de materials. Procés d'elaboració de recursos 
tecnològics per a la formació. L'avaluació de mitjans didàctics. 

1480 L'Educació de les Habilitats 
d'Interacció Social 

3 1,5 Desenvolupament i habilitats socials. Models d'adquisició de les habilitats socials. L'ensinistrament 
psicopedagògic de les habilitats socials. L'educació de les habilitats heterosocials. L'entrenament de l'assertivitat. 
Les habilitats d'entrevista tutorial. 

1483 Diagnòstic en Educació 4,5 3 Els principis de diagnòstic en educació. Variables del diagnòstic en educació. Tècniques i recursos del diagnòstic 
en educació. 

1484 Orientació Professional 3 1,5 Principis, fonaments i necessitat de l'orientació vocacional. Programes i sistemes d'orientació vocacional en 
funció de la psicopedagogia diferencial. Problemàtica sociolaboral i accions d'orientació per a la transició escola-
treball. 



1498 Psicologia de l'Edat Adulta 4 2 El desenvolupament en l'edat adulta primerenca, intermèdia i tardana. Desenvolupament i maduresa física, 
desenvolupament intel·lectual, de la personalitat, afectiu i social. El treball i la seva influència en el 
desenvolupament adult. Família i parella en l'edat adulta. Envelliment. La mort i el dol. 

1634 Geografia del Turisme i de 
l'Oci 

4,5 1,5 Els espais de l'oci. L'oci urbà. La geografia del turisme. Anàlisi de l'oferta, la demanda i la intermediació 
turístiques. Planificació dels espais de l'oci. Els impactes del turisme. 

1990 Català Científic per a 
Humanitats 

3 1,5 Introducció a les característiques i normativa del llenguatge científic (textos, terminologia, etc.) aplicades a la 
llengua catalana. 

2120 Gerontologia Educativa i 
Social 

3 1,5 Gerontologia educativa i social: concepte i característiques. Vellesa i psicologia, biologia, sociologia, demografia 
i dret. Plans i programes d'intervenció en la vellesa. Planificació i avaluació de programes amb persones de la 
tercera edat. Educació, cultura i tercera edat. La preparació per a la jubilació. 

2122 Pedagogia de la Salut 3 1,5 Educació per a la salut: objectius i característiques. Els programes de promoció i educació per a la salut. Disseny i 
avaluació de programes d'educació per a la salut. La pedagogia hospitalària: característiques i programes 
d'intervenció. 

2123 Pedagogia dels Mitjans de 
Comunicació Social 

2 2,5 Els mitjans de comunicació de masses: implicacions educatives. La comunicació audiovisual en la societat de la 
informació: tendències i perspectives. L'educació per als mitjans de comunicació. 

2124 Programes de Formació-
Ocupació per a Joves 

3 1,5 La problemàtica de la inserció laboral dels joves. Respostes dels sistemes d'educació, formació i ocupació a la 
problemàtica de l'atur juvenil. Polítiques, programes i accions de formació-ocupació per a joves. La formació en 
alternança. Altres models de formació-ocupació. Anàlisi de necessitats formatives i disseny, implementació i 
avaluació de programes. 

2125 Disseny, Elaboració i 
Avaluació de Programes 
d'Educació Ambiental 

3 1,5 Disseny, elaboració i avaluació de programes d'educació ambiental en el camp de l'educació formal. Disseny, 
elaboració i avaluació de programes d'interpretació ambiental. Gestió i avaluació d'equipaments i instal·lacions 
d'educació ambiental. 

2127 Avaluació Externa de Centres 
de Formació 

3 1,5 Variables, indicadors i instruments d'avaluació i supervisió de centres de formació. Disseny i aplicació de plans 
d'avaluació per a programes, projectes i materials didàctics. 

2128 Funció Directiva 3 1,5 Funció directiva i lideratge: les diverses aproximacions. Estils de direcció: perspectiva de situació. Tècniques de 
direcció. La funció directiva en contextos organitzatius educatius i no educatius: models de selecció, formació i 
avaluació d'equips directius. 

2129 Política i Legislació 
Educativa i Formativa a la 
Comunitat Europea 

3 1,5 El marc institucional de la CE. Les orientacions de la política d'educació i formació a la CE. Els programes 
d'educació i formació a la CE. La cooperació en matèria educativa, cultural i científica a Europa. 

2130 Pedagogia de l'Oci 3 1,5 Marc conceptual, històric i sociològic de l'educació de l'oci i el temps lliure. Aspectes metodològics de la 
pedagogia de l'oci. Àmbits, institucions i activitats educatives del temps lliure. 

2133 Postmodernitat i Educació 3 1,5 Teoria i filosofia de l’educació. L’origen del desconstructivisme, característiques filosòfiques i pedagògiques de 
la postmodernitat. La seva pràctica educativa. La teoria com a escàndol. 

2134 Educació Lingüística 6  Estudi dels processos de formació lingüística com a base de la comunicació i de l’expressió. La relació entre 
pensament i llenguatge verbal, els models i la configuració de la llengua oral, els processos d’aprenentatge de la 
lectoescriptura i les seves estratègies didàctiques, la relació entre el llenguatge verbal i els llenguatges no verbals, 
llenguatge i entorn, el llenguatge verbal i la configuració de l’imaginari: els contes tradicionals, la poesia, el llibre 
infantil: la relació entre llenguatge i joc. 

2135 Intervenció Psicopedagògica 
sobre les Drogodependències 

3 1,5 Conceptes bàsics. Models de comprensió de les drogodependències. Les normatives europees i espanyoles sobre 
drogodependències. La recerca en drogodependències: estat de la qüestió. Models i tipologies de programes de 
prevenció de consum de drogues. Les tipologies de tractament de les drogodependències. Recursos sobre les 
drogodependències. 

2502 Educació Especial 6 1,5 Tractament educatiu de les necessitats diferencials. Estratègies i processos d'integració. Àmbits específics 
d'intervenció. Integració escolar. Integració social. Sistemes i experiències d'integració. La recuperació escolar. 

2503 Dificultats d’Aprenentatge i 
Intervenció Psicopedagògica 

6 1,5 Concepte de dificultats d'aprenentatge. Característiques i etiologia de les principals dificultats d'aprenentatge. 
Intervenció específica en les distintes dificultats d'aprenentatge. 

2505 Models d’Orientació i 
Intervenció Psicopedagògica 

4,5 1,5 Delimitació epistemològica i metodològica de la intervenció psicoeducativa. Models fonamentals de la 
intervenció psicoeducativa. Model conceptual per a la presentació de serveis psicopedagògics. 

2514 Assessorament Educatiu en 
els Problemes Afectius i de 
Relació de la Infància i 
l’Adolescència 

4,5 1,5 Conceptes bàsics. Els problemes afectius i de relació en la infància i adolescència. L’assessorament educatiu en el 
marc de la col·laboració família-escola. Estratègies de resolució dels problemes en l’àmbit escolar. 

2515 Tècniques d’Assessorament 
Personal en la Infància i 
l’Adolescència 

3 1,5 Objectius de l’assessorament psicopedagògic. L'orientació des de la perspectiva del consell i el desenvolupament. 
Instruments de mesura. L’assessorament personal en la infància i l'adolescència: tècniques d'intervenció. 
L'orientació familiar. Assessorament per a la presa de decisions. 

2516 Disseny i Estratègies per a 
l'Elaboració d'Adaptacions 
Curriculars 

4,5 1,5 Concepte d'adaptació curricular. Resposta a les necessitats educatives. Estratègies per a l'elaboració d'adaptacions 
curriculars individuals, les seves funcions i els components. Tipus d'adaptacions curriculars. Adaptació dels 
elements bàsics curriculars. 

2524 Tècniques de Modificació de 
la Conducta 

3 1,5 Tècniques d’intervenció i tractament psicològic. Procediments derivats del condicionament. 

2137 Educació i Teoria del 
Coneixement 

3 1,5 Teoria de l’educació, epistemologia educativa, teoria de la complexitat, racionalitat educativa. 

2138 Educació Patrimonial 3 1,5 Educació no formal. Patrimoni cultural. Educació patrimonial versus difusió cultural. Possibilitats educatives de 
les institucions i/o empreses culturals (museus, fundacions, departaments de patrimoni de les administracions, 
etc.). Disseny, execució i avaluació de polítiques i programes educativoculturals. 

2139 Pedagogia Penitenciària i 
Justícia Juvenil 

3 1,5 La delinqüència: problemàtica, concepte, característiques, teories i tipologies. La justícia i la delinqüència: 
característiques de la legislació espanyola i europea de menors i la seva incidència socioeducativa. Ecologia i 
psicosociologia de la delinqüència: cap a la predicció de la delinqüència. Tractament i reeducació de la 
delinqüència juvenil: metodologia i programes d’intervenció socioeducativa en medi obert i en medi 
institucional. Problemàtica i realitat de la delinqüència adulta: cap a una pedagogia penitenciària. 

2097 Pedagogia de la Sexualitat 3 1,5 Sexe, sexualitat, gènere, rol, identitat sexual, actituds i sexualitat, educació afectivosexual. 
 

Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic 
 
 

Règim d'accés al segon cicle: 
Poden cursar el segon cicle d'aquests ensenyaments, a més dels que en cursin el primer cicle, els que estiguin en possessió de les titulacions i dels estudis previs de 
primer cicle i els complements de formació necessaris que s’estableixin, d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
 
 

Organització per cursos 
Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 



1 1 42    13,5         12 7,5 
 2 48    12         7,5 7,5 

2 3 30    18       15 7,5 
 4 24    18       30 7,5 

Total  144    61,5      64,5      30 
 
 

Prerequisits del pla d’estudis de Pedagogia. 
 

Prerequisits ordinaris: 
Assignatura     Prerequisit 
2103 Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació 1432 Psicologia de la Infància i l'Adolescència 
2521 Tecnologia Educativa II 1129 Tecnologia Educativa I 
1498 Psicologia de l'Edat Adulta 1432 Psicologia de la Infància i l'Adolescència 
2501 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 1127 Didàctica General 
2516 Disseny i Estratègies per a l'Elaboració  d'Adaptacions Curriculars 1127 Didàctica General 
1198 Pràctica de Pedagogia 4t. curs (2 cicle) 2517 Avaluació de Programes, Centres i Professors 
  2518 Formació i Actualització en la Funció Pedagògica 
  2108 Pedagogia de la Inadaptació Social 
  2117 Pedagogia Laboral 
  2522 Pedagogia Social 
 

Prerequisits de matricula: 
Assignatura     Prerequisit 
1197 Pràctica de Pedagogia 4,5 Haver aprovat totes les assignatures troncals i obligatòries de primer cicle 
1198 Pràctica de Pedagogia 7,5 
 
 

(1) Assignatura        Corequisit 
1198 Pràctica de Pedagogia  7,5 1197 Pràctica de Pedagogia  4,5 
1197 Pràctica de Pedagogia 4,5 1198 Pràctica de Pedagogia 7,5 
 

(1) Les assignatures 1197 i 1198 tenen corequisit i, la matrícula s'ha de fer de forma simultània. Únicament els alumnes que hagin aprovat 
l’assignatura 1197 en anys acadèmics anteriors al 2005-2006 sense haver cursat i aprovat l’assignatura 1198 es podran matricular d’aquesta darrera 
de forma independent. 
 
 

Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la llicenciatura de Pedagogia (totes aquelles assignatures que en ambdós plans tenen el 
mateix codi es convaliden automàticament): 
Pla 1994        Pla 1997 
1191 Psicologia del Desenvolupament 1432 Psicologia de la Infància i l'Adolescència 
1192 Psicologia Educativa 2132 Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació 
0665 Història de la Ciència 1991 Història de la Ciència 
1199 Pedagogia Laboral 2117 Pedagogia Laboral 
1200 Geografia del Turisme i de l’Oci 2119 Geografia del Turisme i de l’Oci 
1191 Psicologia del Desenvolupament 1432 Psicologia de la Infància i l’Adolescència 
2253 Disseny, Elaboració i Avaluació de Programes d’Educació  

Ambiental 
2125 Disseny, Elaboració i Avaluació de Programes d’Educació Ambiental 

2508 Orientació Vocacional 1484 Orientació Professional 
2500 Diagnostic Psicopedagògic 1483 Diagnostic en Educació 
1190 
1195 

Pràctica de Pedagogia 
Pràctica de Pedagogia 

2105 Pràctica de Pedagogia 

 
Assignatures que no són de lliure configuració per als alumnes matriculats d'aquests estudis:  
Els estudiants de primer cicle de Pedagogia no es poden matricular d'assignatures de lliure configuració de les matèries troncals, obligatòries i optatives del segon 
cicle de Pedagogia i Psicopedagogia. 
 
778  Psicologia del Desenvolupament 
6018  Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació   
 
 
La Pràctica, tant de primer com de segon cicle, no es convalidarà amb altres pràctiques ja realitzades: 
2105  Pràctica de Pedagogia (primer cicle) 
1197  Pràctica de Pedagogia (segon cicle) 
1198  Pràctica de Pedagogia (segon cicle) 
 
 
Especificacions del pla d’estudis de Llicenciat en Pedagogia: 
S’atorguen per equivalència crèdits de lliure configuració a: 
—Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. 
—Estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat i altres activitats. 
En total, màxim 30 crèdits. 
Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini. 


