HORARI DE 4t DE GRAU EN MESTRA D'EDUCACIÓ INFANTIL 2019-20
PRIMER SEMESTRE

de 16h a
20h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Didàctica de la
matemàtica II
Toni Monclús Antònia
Fernández

Did. Coneixement
del medi II
Eulàlia Griset
Montserrat Pedreira

Dijous

OPTATIVA

Divendres

OPTATIVA

L’obtenció del títol del grau requereix d’haver cursat o convalidat 5 assignatures optatives, que us podeu distribuir a conveniència.
En cas que una optativa no arribi a un mínim d’estudiants matriculades no es farà i s’hauran de redistribuir les estudiants en d’altres assignatures.
Totes les optatives segueixen calendari de 4t. Quan hi ha Accions Integradores no hi ha classe a les optatives per les estudiants. El professorat estarà a l’aula
a disposició de les estudiants.
1r SEMESTRE
Dijous
Tècniques de relaxació (6 ECTS) Jordi Ventura
Disseny i creació de materials (6 ECTS) Imma Brugarolas i Marc Boada

Divendres
Alteracions del desenvolupament del llenguatge (6 ECTS) Laia Sala
Expressió corporal (6 ECTS) Montse González i Meritxell Albiach

2n SEMESTRE
Dijous
Salut i alimentació (6 ECTS) Laura Esquius
Creativitat i innovació Montse González i Marisol Camps

SEGON SEMESTRE
Dilluns

de 16h a
20h

Dimarts

Dimecres

Pràctiques III
Laura Torreguitart
///
Literatura infantil
Martina Fittipaldi

Dijous

Divendres

La major part d’optatives seran bianuals, de manera que cada curs hi haurà 6 optatives i entre els dos cursos assegurarem la possibilitat de cursar les dues
mencions.
MENCIONS
Per a tenir una menció cal cursar les 5 optatives de la menció (30 crèdits) i fer les pràctiques de 4t i el TFG en relació a la menció.

OPTATIVA

MENCIÓ INFÀNCIA I SALUT
Gestió de les emocions
Tècniques de relaxació i massatge infantil
Educació vocal i tècniques de comunicació
Alteracions del desenvolupament del llenguatge
Salut i alimentació

MENCIÓ EDUCAR EN CONTEXTOS DIVERSOS
Expressió corporal
Disseny i creació de materials
Creativitat i innovació
Creació de projectes d’intervenció
Emprenedoria en l’àmbit educatiu

