
(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

Proposta del Pla d’Estudis del Títol de Grau en MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL (G1025) 
Branca: Ciències Socials 
 

Total crèdits 240 ECTS 
 

Distribució de crèdits de la titulació: 
Formació Bàsica: _____102 ECTS 
Obligatoris:___________66 ECTS 
Optatius:_____________21 ECTS 
Pr Externes Obl________45 ECTS 
TR:___________________6 ECTS 

 
 

(Mod 2023) Modificació del Pla d’Estudis, d’aplicació a partir del curs acadèmic 2023-24 
 

1r Curs 
Codi Assignatures Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 
361123 Psicologia de l’Educació a l’Etapa d’Infantil ANUAL 12 FB 210569 (24) 
361117 Sistema Educatiu, Contextos Educatius a l’etapa 

d’infantil 
1 6 FB 210568 (36) 

361127 Llengua Estrangera per a l’Ensenyament (Anglès) 1 6 FB 210570 (36) 
361758 Sociologia de l’Educació: Canvis Socials, Educatius i 

Multiculturalitat 
1 6 FB 210571 (6) 

361125 Infància, Salut i Educació 1 6 FB 210569 (24) 
361120 Art, Societat i Educació 2 6 FB 210568 (36) 
361118 Intervenció a l’Aula d’Educació Infantil 2  6 FB 210568 (36) 
361128 Llengua Catalana per a l’Ensenyament 2 6 FB 210570 (36) 
361129 Llengua Castellana per a l’Ensenyament 2 6 FB 210570 (36) 
TOTAL CRÈDITS PER CURS   60 FB:60  

 
2n Curs 
Codi Assignatures Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 
361121 Acció Tutorial: Relacions Escola, Família i Comunitat 1 6 FB 210568 (36) 
361122 Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació 1 6 FB 210568 (36) 
361130 Habilitats Comunicatives Orals 1 6 FB 210570 (36) 
361132 Expressió Musical i Corporal 1 6 FB 210570 (36) 
361131 
367078 

Alfabetització Digital (Mod 2023) 
Competència Digital Docent a l’Educació Infantil (Mod 
2023) 

1 6 FB 210570 (36) 

361126 Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva 2 6 FB 210569 (24) 
361119 Observació i Innovació a l’Aula 2 6 FB 210568 (36) 
361144 Pràcticum I 2 18 PR 210579 (45) 
TOTAL CRÈDITS PER CURS  60 FB:42 + 

PR:18 
 

 
3r Curs 
Codi Assignatures Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 
361134 Didàctica de les Matemàtiques ANUAL 9 OB 211276 (21) 
361135 Didàctica de l’Educació Física ANUAL 9 OB 211278 (9) 
361136 Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica ANUAL 9 OB 211277 (36) 
361137 Didàctica de la Música ANUAL 9 OB 211277 (36) 
361141 Didàctica de la Llengua I 2n 1 

(Mod 2020) 
6 OB 211277 (36) 

361139 Didàctica de les Ciències Socials 1 6 OB 211276 (21) 
361138 Coneixement i Exploració de l'Entorn Natural 2 6 OB 211276 (21) 
361140 Didàctica de la Literatura Infantil 1er 2 

(Mod 2020) 
6 OB 211277 (36) 

TOTAL CRÈDITS PER CURS  60 OB:60  
 
 
 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

 
 
 
 
 

4rt Curs 
Codi Assignatures obligatòries comuns al títol Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 
361145 Pràcticum II 

(9 cr MENCIÓ a  2 semestre)  
ANUAL 27 PR 210579 (45) 

361142 Didàctica de la Llengua II 
 

2 6 OB 211277 (36) 

363037 Treball Fi de Grau  2 6 TR 210580 (6) 
TOTAL CRÈDITS PER CURS  39 OB:6 + 

PR:27 + 
TR:6 

 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

OPTATIVITAT 
 
Els estudiants podran obtenir els 21 crèdits optatius vinculats al grau de dues maneres: 
 

• Cursar les assignatures d’una de les mencions. En aquest cas no podran cursar cap assignatura de la matèria de 
“Formació religiosa”. 

 
• Cursar assignatures de qualsevol menció i/o de la matèria "Formació Religiosa" fins arribar als 21 crèdits. En aquest cas 

no es farà constar l'assoliment de cap menció al Suplement Europeu al Títol. 
 
 
 Menció en MOTRICITAT INFANTIL 
 

Crèdits i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210581 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210581 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
Menció en EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES 

 
Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 
Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210582 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210582 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 
 Menció en EXPLORACIÓ DE L’ENTORN I EXPERIMENTACIÓ 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210583 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210583 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 
 Menció en MITJANS D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210584 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210584 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 

Menció en BIBLIOTEQUES ESCOLARS 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210585 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210585 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

 
 Menció en ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives de menció 1er 12 OTM 210586 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210586 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 
 Menció en TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTATGE, LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 210587 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 210587 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 
 Menció en LLENGÜES ESTRANGERES 
 

Crèdits obligatoris i optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives “obligatòries” de menció 1er 12 OTM 211170 (21) 
Optatives de Menció 2on 9 OTM 211170 (21) 
Total crèdits de menció  21   

 
 

Itinerari SENSE MENCIÓ  
 

Superació d’assignatures de qualsevol menció i/o de la matèria "Formació Religiosa" fins arribar als 21 crèdits. En 
aquest cas no es farà constar l'assoliment de cap menció al Suplement Europeu al Títol. 

 
 

Crèdits optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  
(crèdits matèria) 

Optatives de grau 
 
 
 

1er 12 OT 210281 (6) 
210581 (21) 
210582 (21) 
210583 (21) 
210584 (21) 
210585 (21) 
210586 (21) 
210587 (21) 
211170 (21) 

Optatives de grau 2on 9 OT 210281 (6) 
210581 (21) 
210582 (21) 
210583 (21) 
210584 (21) 
210585 (21) 
210586 (21) 
210587 (21) 
211170 (21) 

TOTAL  21   
 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

 
 
Títol de Grau en  MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 
Número de crèdits optatius totals a superar per l’estudiant 
Número de crèdits optatius que figuren en la memòria ANECA del títol (1) 

 
21 crèdits 

 
MENCIONS I INTENSIFICACIONS 

 
Forma en que ha de cursar els crèdits optatius l’estudiant per a l’obtenció de mencions i intensificacions que s’hagin de reflectir en 
el Suplement Europeu al Títol. 
 
Cal concretar el número de crèdits optatius que es vinculen a les mencions (i intensificacions) respecte als crèdits totals optatius 
definits en la titulació (memòria ANECA). En el cas que no tots els crèdits optatius definits en la titulació estiguin vinculats a 
l’obtenció de la menció, intensificació, cal omplir el quadre “Optativitat vinculada al grau” d’aquest apartat. 
 
La suma de crèdits vinculats a la menció (i intensificació) + els crèdits optatius vinculats al grau han de ser el total de crèdits 
optatius definits en la titulació (1). 
 

Forma d’assolir els crèdits optatius vinculats a l’obtenció de les mencions 
(en el cas de títols que ofereixin menció + intensificació cal afegir en aquest apartat totes les possibilitats de menció + 
intensificació previstes) 
Nom menció: Menció en MOTRICITAT INFANTIL 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 210581 MENCIÓ EN MOTRICITAT INFANTIL (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció):  
363266 Motricitat i Contextos Educatius (6 crèdits) 
363267 Desenvolupament i aprenentatge Motor a la Infància (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

 
Nom menció: Menció en EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 210582 MENCIÓ EN EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció): 
363282 Mestres, Infants i Expressió Plàstica (6 crèdits) 
363283 Teatre Musical per a l’Educació Infantil (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

Nom menció: Menció en EXPLORACIÓ DE L’ENTORN I EXPERIMENTACIÓ 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

Matèria optativa de la menció: 210583 MENCIÓ EN EXPLORACIÓ DE L’ENTORN I EXPERIMENTACIÓ (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció):  
363290 Identitat Cultural i Acció Didàctica (6 crèdits) 
363291 Desenvolupament Biològic de l’Infant i Intervenció Didàctica (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

Nom menció: Menció en MITJANS D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 210584 MENCIÓ EN MITJANS D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció): 
363274 Mitjans d’Expressió i de Comunicació Infantils (6 crèdits) 
363275 Tallers d’Expressió i Comunicació (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

Nom menció: Menció en BIBLIOTEQUES ESCOLARS 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 210585 MENCIÓ EN BIBLIOTEQUES ESCOLARS (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció):  
363246 Biblioteconomia per a Mestres (6 crèdits) 
363247 Lectura de la Imatge (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

 
Nom menció: Menció en ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 210586 MENCIÓ EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar d’entre les següents assignatures optatives:  
363237 Educació, Escola i Atenció a la Diversitat (6 crèdits) 
363238 Les necessitats Educatives Especials de l’Alumnat (6 crèdits) 
(*) 366242 Mesures i Suport Educatiu per a l’Alumnat amb Necessitats Específiques (6 crèdits) 
363239 Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

 
Nom menció: Menció en TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTATGE, LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 



(Mod 2023) Modificació Pla Estudis (CACG xx xx 2023) 

TIPUS DE MATÈRIA: 
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques 
externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau 
 
FB branca principal / FB altres branques 

 
 

 
Matèria optativa de la menció: 210587 MENCIÓ EN TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTTGE, LA COMUNICACIÓ I 
L’EXPRESSIÓ (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció):  
363255 Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals (6 crèdits) 
363256 Comunicació Audiovisual (6 crèdits) 
(*) 366241 Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

Nom menció: Menció en LLENGÜES ESTRANGERES 
 
Número de crèdits optatius vinculats a la menció: 21 crèdits 
 
Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles i/o assignatures que configuren la menció (cal indicar si hi ha assignatures 
optatives obligades per a obtenir la menció) 
 
Matèria optativa de la menció: 211170 MENCIÓ EN LLENGUES ESTRANGERES (21 crèdits)  
 

• 12 crèdits a superar amb les següents assignatures optatives (obligades per a la menció):  
363226 Llengua Anglesa (nivell avançat) (6 crèdits) 
363227 Didàctica de la Llengua Anglesa (6 crèdits) 

 
• 9 crèdits a superar d’entre l’oferta de les assignatures de la matèria d’aquesta menció 

 
ITINERARI SENSE MENCIONS 

 
En el cas que es vulgui proposar un itinerari per als estudiants amb el qual no s’obtingui cap de les mencions, cal indicar la 
forma d’obtenir els crèdits optatius per a aquests estudiants. 
 

Forma d’assolir l’optativitat lligada al grau  
 
Número de crèdits optatius vinculats al grau:  21 CRÈDITS 
 

X Opció 1: Superant qualsevol assignatura optativa ofertada pel títol de grau 
 
Cursant assignatures de qualsevol matèria, inclosa la matèria “Formació religiosa” fins a arribar als 21 crèdits.  
 
Reconeixement Acadèmic (màxim 6 crèdits) 
 

 Opció 2: Superant un número determinat de crèdits de les matèries optatives del títol de grau que s’indiquen a 
continuació. 

 Matèries i crèdits a superar en cadascuna d’elles indicant si els crèdits són el mínim i/o el màxim a superar: 
 

 
 
 


