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La Universitat de Barcelona

Benvolgut, benvolguda,

Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva 
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’asse-
gurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.

El curs 2021-2022, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau. 
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de 
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una 
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.

A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi, 
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció 
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).

Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a 
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors), 
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).

A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu 
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i 
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Uni-
versitat de Barcelona.

Joan Guàrdia 
Rector



 17.548 
estudiants sol·liciten 
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Benvolgut, benvolguda,

Tens a les mans l’oferta formativa de la Facultat d’Educació de la Universitat de Bar-
celona.

Segur que se’t plantegen molts interrogants en relació amb el teu futur professional. 
Si les teves inquietuds estan relacionades amb l’acció, la intervenció i el desenvolupa-
ment social i educatiu, els nostres graus t’obriran les portes a la formació en les àrees 
de l’educació social, l’educació infantil i primària, la pedagogia i el treball social.

Aquests són els graus de la Facultat d’Educació. I aquesta és la nostra proposta per al 
teu futur professional. Et convidem a continuar llegint aquestes pàgines per conèixer 
més bé la nostra Facultat.

Ben cordialment,

Roser Boix
Degana de la Facultat d’Educació
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La Facultat en xifres Curs 2019-2020

7.489
estudiants en total 

(graus, màsters,  
postgraus,  
doctorats)

5.601 
estudiants de grau 

Més de 600 
docents

1.146
estudiants  

de màster oficial
501 estudiants  

de màster i/o postgrau 
propi

241 estudiants  
de doctorat

Mobilitat internacional Dades referides al curs 2019-2020

169 convenis amb 
altres universitats del món 

Mobilitat SICUE  
35 estudiants de la Facultat  

van marxar  
i vam rebre 26 estudiants

Van anar d’Erasmus 132 estudiants

Vam rebre 111 estudiants Erasmus

82 Professors visitants

174 Professor d’estades

Instal·lacions i equipaments  
en un entorn natural de gran valor

• 7 aules d’informàtica
•  40 aules per a la docència en gran  

i petit grup
•  Aules amb característiques especials: aules de 

plàstica, aules de música, aules de matemàtiques, 
laboratoris (Biologia, Física, Geologia i Quími-
ca), sales d’expressió

• Gimnàs
• 2 sales de graus
• Aula de jocs
• Aula teatre
•  Aules polivalents (sales de juntes,  

despatxos d’oficines i altres serveis)
• 22 aules tecnificades en mobiliari

Estudis
6 graus

14 màsters oficials

29 postgraus propis

3 programes  
de doctorat



Ocupabilitat  
dels graduats
Dades dels titulats UB ocupats tres anys 
després d’haver finalitzat els estudis  
(AQU 2017)

Infantil   89,2 %
Primària   95,1 %
Educació Social   94,7 %
Pedagogia   83,5 %
Treball Social   89,7 %

La Facultat als 
rànquings

La Facultat d’Educació  
entre les 200 millors al món segons  
el Shangai Ranking's Global Ranking 
of Academic Subjects (Subject Fields)

Entre les 100 millors segons  
el QS World University Rankings  

by Subject

Entre les 250 millors segons  
el THE-WUR by Subject

Entre les 188 millors segon el URAP 
Field based ranking

Pràctiques en entitats,  
empreses i organitzacions
Més de 3.500 centres de pràctiques  
únicament amb els graus  
de la Facultat

Relació  
amb la societat
APS. L’aprenentatge servei és una pro-
posta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat  
en un sol projecte ben articulat.

PSAU. És un programa per fomentar  
la continuïtat d’estudis i l’accés a la univer-
sitat dels sectors de la població que tradicio-
nalment se n’han vist exclosos.

AULA DE JOCS. És un espai amb més de 
250 jocs de taula, on podeu jugar i investigar 
sobre l’aprenentatge basat en jocs. L’ABJ és 
l’ús de jocs de taula a l’aula amb una finalitat 
educativa, per ensenyar i aprendre de manera 
lúdica.

Recerca  
i innovació
19 Grups d’innovació docent

28 Grups de recerca i 1 Institut  
de Recerca en Educació
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 La Facultat d’Educació 

Posició de la UB en l’àmbit de les Ciències Socials 
segons el QS Ranking 
 Àmbit geogràfic Posició  
 Europa 54  
 Món 135  

La Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona està ubicada al campus de Mundet, on 
comparteix espais amb la Facultat de Psicologia  
i l’Institut de Desenvolupament Profesional. Es-
tem situats a tocar de Collserola, del Palau de les 
Heures, del parc del Laberint, i d’infraestructures 
esportives com ara el velòdrom d’Horta i 
instal·lacions futbolístiques.

La Facultat acull més de sis mil estu diants i quasi 
cinc-cents professors.

L’oferta docent del centre inclou sis ensenyaments 
de grau, màsters i doctorats. Els graus tenen un 
marcat caràcter social i educatiu. Aquest doble ves-
sant fa necessària una formació que combina teoria 
i pràctica i alhora desenvolupa les competències 
necessàries perquè els estudiants puguin esdevenir 
professionals responsables, actius i crítics.

A més, l’estudiant pot intervenir activament en 
la vida universitària: participar en els òrgans de 
govern de la Facultat (Consell d’Estudis, Junta 
de Facultat, Consell General de Representants de 
l’Alumnat), representar els companys per mitjà  
de la figura del delegat de grup classe, ser membre 
de les diferents associacions estudiantils, etcètera.

Cada any l’alumnat del centre organitza xerrades, 
tallers, jornades, etc. Segur que en pots formar part!

Oportunitats de formació
• Pla d’acció tutorial: acollida i segui ment de 

l’alumnat.
• Pràctiques curriculars en centres i institucions.
• Programes de mobilitat nacional i internacional.
• Beques i ajuts.

Serveis
• CRAI (biblioteca).
• Serveis Lingüístics.
• Sales d’estudi.
• Menjador i cafeteria.
• Punt de venda de llibres i material.
• Servei de reprografia.
• Sales d’usuaris d’ordinadors.

Espais i equipaments
Els espais i equipaments de la nostra Facultat 
estan adaptats a les característiques de les activi-
tats i experiències formatives que hi duràs a ter-
me durant el període formatiu (laboratoris, poli-
esportiu, aules d’informàtica, aules de música, 
matemàtiques, plàstica). La Facultat, a més, dis-
posa d’un laboratori multimèdia, d’un laboratori 
fotogràfic i d’una aula d’autoaprenentatge de 
llengües.

 Graus que s’imparteixen  
 a la Facultat 

Educació Social 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 180 

www.ub.edu/grau-educacio-social

Mitjançant una formació teòrica i pràctica, el grau 
d’Educació Social et capacitarà per al desenvo-
lupament i l’exercici d’una professió apassionant 
com és la d’educador i educadora social, i també et 
formarà en un camp emergent del saber pedagò-
gic com és l’educació social.

Aquests estudis et proporcionaran destreses, 
actituds i habilitats orientades al disseny, el des-
envolupament i l’avaluació de recursos, projectes 
i programes socioeducatius amb una mirada 
integradora i crítica de les pràctiques educatives. 
També et facilitaran els coneixements necessaris 

http://www.ub.edu/grau-educacio-social
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per comprendre, interpretar i analitzar els fona-
ments teòrics i pràctics de l’educació social en els 
seus diversos espais i temps socials.

En definitiva, aquest grau et formarà i habilitarà 
per exercir d’educador/a social en els diversos 
contextos i àmbits d’aquesta professió, amb una 
mirada crítica i amb una sensibilitat pels processos 
de canvi i de participació social.

Et capacitarà per:
• Conèixer la configuració històrica de la pro-

fessió, identificar la identitat professional i 
perfilar l’exercici de les funcions professionals de 
l’educador social.

• Analitzar, avaluar i investigar els contextos 
socials, culturals i educatius.

• Discriminar entre diferents respostes de caràcter 
educatiu a les diferents necessitats detectades, 
diferenciant-les i articulant-les amb altres tipus 
de possibles respostes.

• Conèixer les diferents teories i models discipli-
naris i multidisciplinaris dels àmbits pedagògic, 
psicològic i sociològic que defineixen el camp de 
l’educació social.

• Identificar i valorar les necessitats i els interessos 
dels subjectes de l’educació social.

• Conèixer els camps de l’educació social i re-
conèixer nous àmbits emergents.

• Dissenyar, desenvolupar, seguir i regular proces-
sos de relació educativa fonamentats, contextua-
litzats i transformadors.

• Crear i promoure xarxes socials entre persones, 
col·lectius i institucions.

• Elaborar propostes, eines i instruments educa-
tius per enriquir i millorar els processos, contex-
tos i recursos educatius i socials.

• Analitzar, difondre, gestionar, orientar i desen-
volupar processos de promoció cultural.

• Observar, analitzar, interpretar, facilitar i afavorir 
els processos de mediació social, cultural i edu-
cativa.

• Planificar, gestionar, dirigir i avaluar serveis i 
programes socioeducatius.

• Reconèixer la dimensió del subjecte i el cicle 
vital en l’acció socioeducativa.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
  • Educació   
  • Antropologia   
  • Sociologia   
  • Psicologia   
  • Dret   
  • Economia   
  • Història   
 Obligatòries 108  
 Optatives 30  
 Pràctiques externes obligatòries 30  
 Treball Final de Grau obligatori 12  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur 6 
 Història de l’Educació Social 6 
 Identitat i Desenvolupament Professional 6 
 Polítiques Socials i Educatives 6 
 Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies   
 de la Informació i la Comunicació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Antropologia Cultural 6 
 Drets Humans i Marcs Legals de l’Educació Social 6 
 Psicologia Social i de les Organitzacions 6 
 Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu 6 
 Sociologia de l’Educació 6 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Àmbits Professionals Actuals i Emergents 6 
 Desenvolupament Comunitari 6 
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 Exclusió Social, Conflicte i Mediació 6 
 Fonaments Didàctics de l’Acció Socioeducativa 6 
 Teories i Institucions Educatives 6 

 Segon semestre Crèdits

 Acció Socioeducativa en Situacions d’Inclusió   
 i Exclusió Social 6 
 Animació Sociocultural i Educació  
 en el Temps Lliure 6 
 Disseny i Innovació de l’Acció Socioeducativa 6 
 Educació de Persones Adultes 6 
 Psicologia del Desenvolupament 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Anàlisi de les Relacions Educatives 6 
 Ètica, Valors i Educació Social 6 
 Pedagogia Social 6 
 Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius 6 

 Segon semestre Crèdits

 Optatives de grau 6 

 Anual Crèdits

 Pràctiques externes 24 
 Supervisió pràctiques externes 6 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Comunicació Interpersonal i Social en l’Exercici  
 Profesional 6 
 Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius 6 
 Investigació Socioeducativa 6 
 Optatives de grau 6 

 Segon semestre Crèdits

 Art i Cultura en l’Educació Social 6 
 Optatives de grau 18 

 Anual Crèdits

 Treball Final de Grau 12 

En què podràs treballar?
• Grups d’edat.
• Presència de necessitats singulars o problemes so-

cials que incrementen el risc d’exclusió o dificulten 
el desenvolupament de la sociabilitat, de la circula-
ció i de l’articulació social dels subjectes o els grups.

• Àmbits específics d’intervenció que han ca-
racteritzat el desenvolupament històric de la 
professió: animació sociocultural, educació social 
especialitzada, educació de persones adultes  
i orientació, formació i inserció laboral.

• Espai institucional en el qual es desenvolupa 
l’acció socioeducativa: serveis socials, justícia, 
educació reglada no universitària, cultura, sani-
tat, joventut, temps lliure i treball.

• Accions socioeducatives que s’han de desenvolu-
par en altres àmbits que es configuraran segons 
les diverses necessitats socials, tecnològiques, 
culturals o educatives emergents.

Inserció laboral: 94,70 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Mestre d’Educació 
Infantil 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 200 

www.ub.edu/grau-mestre-infantil

Què es pretén amb aquest ensenyament?
El col·lectiu de mestres d’educació infantil té la 
responsabilitat de contribuir al desenvolupament 
físic i motor, afectiu, comunicatiu, social i cognitiu 
de l’infant de zero a sis anys, mitjançant el disseny 
i la intervenció en les situacions educatives prepa-
rades amb aquesta finalitat, sempre en un clima de 
seguretat i confiança (Decret 101/2010 i Decret 
181/2008). Les mestres i els mestres d’educació 
infantil duen a terme aquesta tasca amb la 
col·laboració i la participació de les famílies, dels 
companys i companyes del claustre i, si escau, 
d’altres professionals.

http://www.ub.edu/grau-mestre-infantil
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L’alumnat que vol accedir a aquesta titulació ha 
de ser conscient de la importància, el repte i la 
responsabilitat que representa, com a mestres 
d’educació infantil, participar en el desenvolu-
pament de l’infant en aquesta primera etapa de 
la vida, en la qual es constitueix com a persona. 
Per tant, és necessari formar-se, en els estudis de 
grau i al llarg de tota la vida professional, per ser 
professionals d’educació infantil ben qualificats.
Com a universitaris, els estudiants tenen la res-
ponsabilitat acadèmica de promoure la qualitat i el 
prestigi de la titulació per mitjà de les seves actua-
cions. L’aprenentatge ha d’ocupar un lloc prioritari 
en la vida de l’alumnat universitari.

És interessant i recomanable  
Exercir com a mestre d’educació infantil comporta 
intervenir en un àmbit professional que exigeix una 
gran dedicació cap als altres, concretament cap als 
infants i les seves famílies, a banda de la relació amb 
altres professionals que intervenen en el desenvo-
lupament dels infants. És clau, per tant, tenir una 
alta competència personal i social. Especialment, 
cal tenir un bon equilibri emocional i capacitats per 
desenvolupar el treball en equip i per assumir els 
rols necessaris per dur a terme projectes en grup.

S’espera que l’estudiant del grau de Mestre d’Edu-
cació Infantil sigui una persona amb interès per la 
cultura, pel coneixement humanístic i científic i, 
sobretot, respectuosa cap a les diferents creences, 
pràctiques socials i cultures.

Acadèmicament, l’estudiant ha de ser capaç de 
regular el seu aprenentatge (planificar-se, orga-
nitzar-se, prendre i valorar les decisions i actuar 
en conseqüència). Ha de poder produir, amb 
rigor, coneixement en el marc de l’educació, tant 
individualment com col·lectivament, i generar 
noves idees a partir de la recerca i la reflexió de 
les diferents matèries que configuren la formació 
inicial del graduat en Mestre d’Educació Infantil.

Quines són les vies d’accés preferents per a 
aquest grau?
• Grau amb Prova d’Aptitud Personal (PAP) 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/
educacio_inf_i_prim/index.html.

• Segons els estudis previs hi ha diferents vies per 
accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots 
consultar-les a Admissions a ensenyaments de 
grau https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/
estudiar_UB/admissions/admissions_grau/ad-
missions_grau.html.

• En el cas que hi accedeixis des de les proves 
d’accés a la universitat (PAU) o des d’un cicle 
formatiu de grau superior (CFGS), et recoma-
nem que també visitis les pàgines de la Genera-
litat de Catalunya on trobaràs, permanentment 
actualitzades, les especificitats per a l’accés 
mitjançant aquestes vies a Accés i admissió 
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/
normativa/acces_admisio/.

• Si has cursat estudis a l’estranger pots consultar la 
informació per accedir als graus a Admissió amb 
estudis estrangers https://www.ub.edu/web/ub/
ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_
estrangers/admissions_estrangers.html.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 102  
  • Educació   
  • Comunicació   
  • Sociologia   
  • Psicologia   
 Obligatòries 66  
 Optatives 21  
 Pràctiques externes obligatòries  45  
 Treball Final de Grau obligatori 6  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Infància, Salut i Educació 6 
 Llengua Estrangera per a l’Ensenyament   
 (Anglès) 6 
 Sistema Educatiu i Contextos Educatius   
 a l’Etapa Infantil 6 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/normativa/acces_admisio/
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/normativa/acces_admisio/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
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 Sociologia de l’Educació: Canvis Socials,   
 Educatius i Multiculturalitat 6 

 Segon semestre Crèdits

 Art, Societat i Educació 6 
 Intervenció a l’Aula d’Educació Infantil 6 
 Llengua Castellana per a l’Ensenyament 6 
 Llengua Catalana per a l’Ensenyament 6 

 Anuals Crèdits

 Psicologia de l’Educació a l’Etapa Infantil 12 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Acció Tutorial: Relacions Escola, Família   
 i Comunitat 6 
 Alfabetització Digital 6 
 Expressió Musical i Corporal 6 
 Habilitats Comunicatives Orals 6 
 Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Observació i Innovació a l’Aula 6 
 Pràcticum I 18 
 Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Didàctica de la Llengua I 6 
 Didàctica de les Ciències Socials 6 

 Segon semestre Crèdits

 Coneixement i Exploració de l’Entorn Natural 6 
 Didàctica de la Literatura Infantil 6 

 Anuals Crèdits

 Didàctica de la Música 9 
 Didàctica de l’Educació Física 9 
 Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica 9 

 
 Didàctica de les Matemàtiques 9 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Optatives de grau 12 

 Segon semestre Crèdits

 Didàctica de la Llengua II 6 
 
 Treball Final de Grau 6 
 Optatives de grau 9 

 Anuals Crèdits

 Pràcticum II 27 

• Mencions
• Motricitat Infantil
• Expressions Artístiques
• Exploració de l’Entorn i Experimentació
• Mitjans d’Expressió i Comunicació
• Biblioteques Escolars
• Atenció a la Diversitat
• Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, la 

Comunicació i l’Expressió
• Llengües Estrangeres

En què podràs treballar?
• Mestre o mestra d’educació infantil en escoles 

bressol i escoles d’infantil i primària.
• Mestre o mestra d’educació infantil en entorns 

d’educació no formal destinats a la primera 
infància.

• Professional expert o experta en educació  
infantil en organismes i institucions culturals  
i educatives.

• Professional expert o experta en educació infan-
til en l’àmbit empresarial.

Inserció laboral: 89,20 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 
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Mestre d’Educació 
Primària 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 480 

www.ub.edu/grau-mestre-primaria

El grau d’Educació Primària et capacitarà per:
• Analitzar i planificar la tasca educativa per 

donar resposta a una societat canviant.

• Actuar com a mediador perquè l’activitat a  
l’aula sigui significativa i estimuli el potencial  
de desenvolupament de tot l’alumnat.

• Fomentar valors com ara la convivència, l’esforç, 
la constància, la disciplina, la igualtat de gènere  
i els drets humans, amb la col·laboració de tots 
els agents externs a l’escola.

• Organitzar la interacció de l’alumnat amb 
l’objecte d’estudi mitjançant la promoció de 
l’aprenentatge autònom i cooperatiu.

• Exercir la funció de tutoria, d’orientació i d’ava-
luació de l’alumnat.

• Elaborar projectes que s’adaptin a les necessitats 
de les escoles i de l’alumnat a partir del coneixe-
ment profund de l’etapa docent i de les matèries 
ensenyades.

• Ensenyar en contextos multiculturals i plurilin-
gües.

• Aplicar les tecnologies per a l’aprenentatge  
i el coneixement (TAC) a l’aula.

• Educar amb la finalitat de potenciar aptituds  
i interessos professionals.

• Liderar propostes innovadores en les àrees curri-
culars en les quals es tinguin més coneixements.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
  • Educació   
  • Comunicació   
  • Sociologia   
  • Psicologia   

  Obligatòries 102  
 Optatives 27  
 Pràctiques externes obligatòries 45  
 Treball Final de Grau obligatori 6  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Processos Educatius i Pràctica Docent   
 a l’Educació Primària 6 
 Sociologia de l’Educació: Canvis Socials,   
 Educatius i Multiculturalitat 6 
 Llengua Catalana per a l’Ensenyament 6 
 Llengua Castellana per a l’Ensenyament 6 

 Segon semestre Crèdits

 Planificació, Disseny i Avaluació   
 de l’Aprenentatge i l’Activitat Docent 6 
 Acció Tutorial: Relacions Escola, Família   
 i Comunitat 6 
 Llengua Anglesa per a l’Ensenyament 6 
 Iniciació a la Didàctica de la Llengua i la Literatura 6 

 Anuals Crèdits

 Psicologia de l’Educació a Primària 12 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Sistema Educatiu i Organització Escolar 6 
 Pràctiques I 6 
 Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències   
 Naturals 6 
 Educació Visual i Plàstica a Primària 6 
 Educació Física a Primària 6 

 Segon semestre Crèdits

 Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva 6 
 Didàctica de les Habilitats Comunicatives 6 
 Raonament i Activitat Matemàtica a Primària 6 

http://www.ub.edu/grau-mestre-primaria
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 Didàctica de la Geografia 6 
 Didàctica de la Matèria, l’Energia i la Interacció 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil 6 
 Didàctica de la Història 6 
 Expressió Musical a Primària 6 
 Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa 6 
 Didàctica de la Matemàtica I 6 

 Segon semestre Crèdits

 Pràctiques II 30 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Didàctica de la Matemàtica II 6 
 Planificació Docent a l’Àrea de Llengua 6 
 Recerca i Innovació en la Pràctica Educativa 6 
 Optatives de grau 12 

 Segon semestre Crèdits

 Treball Final de Grau 6 
 Pràctiques III 9 
 Optatives de grau 15 

• Mencions
Els estudis d’Educació Primària tenen 27 crèdits 
d’assignatures optatives dels 240 que formen el 
grau. Aquestes assignatures s’agrupen en men-
cions; n’hi ha que són pròpies del grau i d’altres  
de compartides amb el grau d’Educació Infantil. 
Les mencions es trien a tercer curs i es cursen  
a quart.

En què podràs treballar?
• Magisteri en l’etapa primària.
• Activitats educatives extraescolars.
• Departaments d’educació en organismes  

i institucions educatives: zoològics, museus, 

parcs, jardins, teatres, cases de colònies, agrupa-
cions artístiques i esportives.

• Activitats econòmiques derivades: fabricació i 
distribució de materials auxiliars, elements d’ajut 
a l’acció docent, llibres de text, programes infor-
màtics.

Inserció laboral: 95,10 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Mestre d’Educació Infantil –  
Mestre d’Educació Primària 

Crèdits ECTS: 330
Places de nou ingrés: 40 

www.ub.edu/doblegrau-mestre-infantil-primaria

La doble titulació del Grau d’Educació Infantil i 
d’Educació Primària neix de la voluntat de la Fa-
cultat d’innovar per adaptar les nostres titulacions 
a les exigències de la realitat social i educativa 
actual. El primer any s’inicià el curs 2013-2014.

En el doble grau rebràs una formació que et 
permetrà atendre les exigències professionals del 
mestre referides a dues etapes educatives: infantil  
i primària. La formació et capacitarà per: 
• Analitzar i planificar la tasca educativa per 

donar resposta a una societat canviant.
• Actuar com a mediador perquè l’activitat a  

l’aula sigui significativa i estimuli el potencial  
de desenvolupament de tot l’alumnat.

• Fomentar valors com ara la convivència, l’esforç, 
la constància, la disciplina, la igualtat de gènere  
i els drets humans, amb la col·laboració de tots 
els agents externs a l’escola.

• Organitzar la interacció de l’alumnat amb 
l’objecte d’estudi mitjançant la promoció de 
l’aprenentatge autònom i cooperatiu.

• Exercir la funció de tutoria, d’orientació  
i d’avaluació de l’alumnat.

• Elaborar projectes que s’adaptin a les necessitats 
de les escoles i de l’alumnat a partir del coneixe-

http://www.ub.edu/doblegrau-mestre-infantil-primaria
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ment profund de l’etapa docent i de les matèries 
ensenyades.

• Ensenyar en contextos multiculturals i plurilin-
gües.

• Aplicar les tecnologies per a l’aprenentatge  
i el coneixement (TAC) a l’aula.

• Educar amb la finalitat de potenciar aptituds  
i interessos professionals.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 102  
  • Educació   
  • Comunicació   
  • Sociologia   
  • Psicologia   
 Obligatòries 114  
 Optatives (si la menció és compartida) 27 
 Pràctiques externes obligatòries 75  
 Treball Final de Grau obligatori 12  

Pla d’estudis
• En cursiva, les que pertanyen al grau d’Educació 

Infantil.
• En lletra rodona, les assignatures que pertanyen 

al grau d’Educació Primària.

 Primer curs: 60 crèdits (30 + 30) 

 Primer semestre Crèdits

 Infància, Salut i Educació 6 
 Llengua Estrangera per a l ’Ensenyament 6 
 Processos Educatius i Pràctica Docent   
 a l’Educació Primària 6 
 Sociologia de l’Educació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Llengua Catalana per a l’Ensenyament 6 
 Llengua Castellana per a l’Ensenyament 6 
 Alfabetització Digital 6 
 Planificació, Disseny i Avaluació   
 de l’Aprenentatge i l’Activitat Docent 6 

 Anuals Crèdits

 Psicologia de l’Educació a Primària 12 

 Segon curs: 66 crèdits (36 + 30) 

 Primer semestre Crèdits

 Sistema Educatiu i Organització Escolar 6 
 Expressió Musical i Corporal 6 
 Art, Societat i Educació 6 
 Didàctica de la Llengua I 6 
 Coneixement i Exploració de l ’Entorn Natural 6 
 Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Aprenentatge i Ensenyament   
 de les Ciències Naturals 6 
 Intervenció a l ’Aula d’Educació Infantil 6 
 Didàctica de la Llengua II 6 
 Pràcticum I 18 

 Tercer curs: 72 crèdits (36 + 36) 

 Primer semestre Crèdits

 Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil 6 
 Didàctica de la Història 6 
 Acció Tutorial: Relacions Escola, Família   
 i Comunitat 6 

 Segon semestre Crèdits

 Didàctica de les Habilitats Comunicatives 6 
 Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva 6 

 Anuals Crèdits

 Didàctica de les Matemàtiques 9 
 Didàctica de l ’Educació Física 9 
 Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica 9 
 Didàctica de la Música 9 

 Quart curs: 63 crèdits (33 + 30) 

 Primer semestre Crèdits

 Pràcticum II 27 
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 Recerca i Innovació en la Pràctica Educativa 6 

 Segon semestre Crèdits

 Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa 6 
 Planificació Docent a l’Àrea de Llengua 6 
 Raonament i Activitat Matemàtica a Primària 6 
 Didàctica de la Geografia 6 
 Didàctica de la Matèria, l’Energia i la Interacció 6 

 Cinquè curs: 69 crèdits (33 + 36)* 

 Primer semestre Crèdits

 Obligatòries de menció 12 
 Pràctiques II 15 
 Treball Final de Grau 6 

 Segon semestre Crèdits

 Obligatòries de menció 6 
 Optatives de menció 9 
 Pràctiques II 15 
 Treball Final de Grau 6 

* Per acabar en cinc cursos, cal escollir una menció 
compartida entre els dos graus.

• Mencions
Les assignatures optatives s’agrupen en mencions. 
Hi ha mencions pròpies de cada grau i d’altres 
de compartides en els dos graus. Per finalitzar els 
estudis en cinc cursos, cal cursar una de les men-
cions compartides. Les mencions es trien a quart 
curs i es cursen a cinquè.

En el cas de no optar per una menció compartida, 
se n’ha de cursar una de pròpia de cada grau en dos 
cursos diferents. Per tant, es cursaria un sisè curs.

En què podràs treballar?
• Magisteri en les etapes d’educació infantil  

i primària.
• Activitats educatives extraescolars.
• Departaments d’educació en organismes i 

institucions educatives: zoològics, museus, parcs, 

jardins, teatres, cases de colònies, agrupacions 
artístiques i esportives.

• Activitats econòmiques derivades: fabricació i 
distribució de materials auxiliars, elements d’ajut 
a l’acció docent, llibres de text, programes infor-
màtics.

Pedagogia 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 240 

www.ub.edu/grau-pedagogia

El grau de Pedagogia et proporcionarà els conei-
xements necessaris per:
• Dissenyar projectes d’educació i de formació 

integral adequats a les característiques dels edu-
cands, de les organitzacions i de la societat.

• Diagnosticar situacions complexes de desenvo-
lupament personal, professional, social i cultural.

• Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes 
de desenvolupament personal i d’intervenció 
educativa.

• Planificar, gestionar i avaluar accions educatives 
i formatives en contextos socials i institucionals.

• Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar pro-
grames, accions, projectes i productes educatius 
adaptats als contextos analitzats.

• Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar 
tecnologies de la informació i la comunicació en 
entorns educatius.

• Promoure processos de sensibilització, detecció i 
transformació per a la igualtat, per a la inclusió  
i per als valors democràtics en contextos educa-
tius, formatius i socials.

• Analitzar problemes educatius associats a la 
pràctica mitjançant eines científiques.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
  • Educació   

http://www.ub.edu/grau-pedagogia
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   • Antropologia   
  • Història   
  • Sociologia   
  • Psicologia   
  • Estadística   
  • Economia   
   • Comunicació    
 Obligatòries 123  
 Optatives 27  
 Pràctiques externes 18  
 Treball Final de Grau 12  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Història de l’Educació 6 
 Psicologia en Educació 6 
 Teoria de l’Educació 6 
 Didàctica i Currículum 6 
 Comunicació en Educació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Antropologia Pedagògica 6 
 Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa 6 
 Diversitat i Educació 6 
 Estratègies i Recursos Didàctics 6 
 Professionalització i Sortides Laborals 6 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Estadística Aplicada a l’Educació 6 
 Pensament Pedagògic i Social Contemporani 9 
 Optatives de grau 3 
 Organització i Gestió d’Institucions Educatives 6 
 Ensenyament i Aprenentatge a la Societat Digital 6 

 Segon semestre Crèdits

 Pedagogia Social 6 
 Economia de l’Educació 6 
 Instruments i Estratègies de Recollida   
 d’Informació 6 
 Optatives de grau 6 
 Innovació i Desenvolupament Organitzatiu 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Disseny i Avaluació de Processos d’Ensenyament   
 i Aprenentatge 6 
 Formació a les Organitzacions 6 
 Diagnòstic i Orientació Educativa 6 
 Política de l’Educació 6 
 Optatives de grau 6 

 Segon semestre Crèdits

 Axiologia i Educació en Valors 6 
 Disseny, Desenvolupament i Avaluació   
 de la Formació 6 
 Models, Estratègies i Recursos per a la Inserció   
 Professional 6 
 Optatives de grau 6 
 Pràctiques d’Iniciació Professional 6 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Intervenció Educativa per a la Inclusió Social 6 
 Entorns, Processos i Recursos Tecnològics   
 d’Aprenentatge 6 
 Optatives de grau 3 
 Pràctiques d’Implicació I 9 

 Segon semestre Crèdits

 Mediació i Conflicte 6 
 Pedagogia Internacional 6 
 Optatives de grau 3 
 Pràctiques d’Implicació II 9 
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 Anual Crèdits

 Treball Final de Grau 12 

En què podràs treballar?
• Context de l’educació formal: formador i asses-

sor pedagògic; orientador personal, acadèmic 
i familiar; coordinador o especialista d’aules 
hospitalàries; assessor en gabinets especialitzats, 
i dissenyador de materials educatius.

• Context social: director i tècnic en serveis educa-
tius, socials, personals, culturals i de justícia; direc-
tor i tècnic de centres socioeducatius i culturals; 
assessor pedagògic en associacions i entitats de ca-
ràcter socioeducatiu i cultural; director i gestor de 
projectes i d’iniciatives de desenvolupament humà 
sostenible, i mediador socioeducatiu i cultural.

• Context empresarial: gestor, tècnic i formador; 
orientador professional i laboral; productor 
i assessor pedagògic en editorials; gestor de 
projectes culturals i patrimonials; dissenyador de 
programes educatius amb mitjans tecnològics; 
assessor pedagògic en mitjans de comunicació, 
museus i projectes culturals, i tècnic en processos 
d’innovació educativa i formativa.

Inserció laboral: 83,50 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Treball Social 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 240 

www.ub.edu/grau-treball-social

El grau de Treball Social ofereix una formació 
qualificada amb un alt nivell d’inserció laboral que 
et permetrà exercir la professió de treballador o 
treballadora social amb rigor i eficàcia en diversos 
contextos organitzatius i institucionals.

Què es pretén amb aquest ensenyament?
El treball social «és una professió basada en la 
pràctica i una disciplina acadèmica que promou el 

canvi i el desenvolupament social, la cohesió social, 
i l’enfortiment i l’alliberament de les persones».1

El grau de Treball Social t’ofereix un itinerari 
formatiu dissenyat per obtenir coneixements, ca-
pacitats i habilitats que et permetin desenvolupar 
els següents reptes professionals:
• Intervenir amb objectius d’apoderament, acom-

panyament i promoció social de persones, grups 
i comunitats.

• Promoure processos d’inclusió en la societat, de 
prevenció de l’exclusió i de protecció de persones 
en situació de vulnerabilitat.

• Reduir i prevenir desigualtats i injustícies so-
cials.

• Afavorir la millora del benestar d’individus i de 
comunitats.

• Informar, orientar, aconsellar i acompanyar 
persones perquè accedeixin a serveis, programes 
i recursos socials.

• Fomentar la defensa de drets socials i cívics que 
afecten la ciutadania de manera individual o 
col·lectiva.

• Comprometre’s amb l’acció social, civil i política 
per produir canvis mitjançant la crítica i la pro-
posta d’accions a fi de millorar la cohesió social.

• Promoure societats més estables, harmonioses  
i respectuoses amb les cultures, les ideologies i  
les creences mitjançant el respecte dels drets 
humans universals i dels valors d’una cultura de 
pau i democràtica.

El grau de Treball Social de la Universitat de 
Barcelona té una durada de quatre anys, amb una 
càrrega docent de 240 crèdits ECTS distribuïts 
entre matèries i assignatures de formació bàsi-
ca, obligatòries, optatives, pràctiques curriculars 
externes i treball final de grau (TFG). Forma part 
de la branca de coneixement de les ciències socials 
i jurídiques. 

Les pràctiques curriculars externes del grau, que 
es duen a terme en dos cursos acadèmics (3r 
i 4t), són un element clau en la formació dels 
futurs treballadors i treballadores socials. Es fan 

 1. Definició internacional del treball social. https://www.ifsw.org/
what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

 * Assignatures optatives del grau.

http://www.ub.edu/grau-treball-social
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/


19

en col·laboració amb institucions i professionals 
externs de la UB de diversos àmbits d’actuació 
vinculats a l’exercici del treball social. Aquestes 
pràctiques permeten aprendre a relacionar teoria  
i pràctica per construir i revisar de manera per-
manent el marc conceptual propi, i adquirir una 
identitat professional.

El Consell d’Estudis de Treball Social és l’òrgan 
col·legiat que vetlla per la coherència i la interrela-
ció de les diverses matèries i assignatures del grau i 
la qualitat de la seva docència. Té el mateix nombre 
de representants del professorat dels departaments 
que tenen assignada docència a l’ensenyament  
i dels estudiants matriculats en el grau.

És interessant i recomanable que tinguis:
Habilitats relacionals i de comunicació: capacitat 
empàtica, reflexiva i analítica, i resposta als canvis 
i a les dinàmiques socials.
Interès en projectes o programes de l’àmbit social 
(participació activa, voluntariat social o activitats 
laborals desenvolupades). 

Quines són les vies d’accés preferents per a 
aquest grau?
• Segons els estudis previs hi ha diferents vies per 

accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots 
consultar-les a Admissions a ensenyaments de 
grau https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/
estudiar_UB/admissions/admissions_grau/ 
admissions_grau.html. 

• En el cas que hi accedeixis des de les proves 
d’accés a la universitat (PAU) o des d’un cicle 
formatiu de grau superior (CFGS), et recoma-
nem que també visitis les pàgines de la Genera-
litat de Catalunya on trobaràs, permanentment 
actualitzades, les especificitats per a l’accés 
mitjançant aquestes vies a Accés i admissió 
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/
normativa/acces_admisio/. 

• Si has cursat estudis a l’estranger pots consultar 
la informació per accedir als graus a Admissió 
amb estudis estrangers https://www.ub.edu/
web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/
admissions_estrangers/admissions_estrangers.
html.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
  • Antropologia   
  • Història   
  • Estadística   
  • Comunicació   
  • Psicologia   
  • Dret   
  • Sociologia   
  • Ciència Política   
  • Economia   
  • Educació   
 Obligatòries 114  
 Optatives 24  
 Pràctiques externes 33  
 Treball Final de Grau 9  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Comunicació i Documentació 6 
 Dret, Ciutadania i Treball Social 6 
 Política Social 6 
 Sociologia General 6 

 Segon semestre Crèdits

 Antropologia Social 6 
 Epistemologia del Treball Social 6 
 Història Social Contemporània 6 
 Psicologia del Desenvolupament Humà 6 

 Anuals Crèdits

 Conceptes Bàsics del Treball Social 6 
 Iniciació a la Pràctica del Treball Social   
 i al Coneixement dels Serveis Socials 6 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/normativa/acces_admisio/
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/normativa/acces_admisio/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers.html
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 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Economia Aplicada al Treball Social 6 
 Estructura dels Serveis Socials 6 
 Pedagogia Social 6 
 Psicologia Dinàmica i Social 6 
 Treball Social Individual i Familiar 6 

 Segon semestre Crèdits

 Desigualtat i Exclusió Social 6 
 Habilitats Socials i Comunicatives 6 
 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 6 
 Sistemes de Benestar Social I 6 
 Treball Social Grupal 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Investigació Aplicada a la Intervenció en Treball   
 Social 6 
 Salut, Dependència i Vulnerabilitat Social 6 
 Sistemes de Benestar Social II 6 
 Treball Social Comunitari 6 
 Optatives de grau 6 

 Segon semestre Crèdits

 Política Social i Societats en Transformacions 6 
 Pràctiques I 12 
 Supervisió del Treball Social I 6 
 Treball Social en les Organitzacions 6 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Pràctiques II 21 
 Supervisió del Treball Social II 6 

 Segon semestre Crèdits

 Rol i Identitat del Treball Social 6 
 Optatives de Grau 18 

 Anual Crèdits

 Treball Final de Grau 9 

En què podràs treballar?

La tasca dels treballadors i treballadores socials es 
desenvolupa a l’administració pública, les entitats 
del tercer sector o, minoritàriament, en el món 
de l’empresa en diferents àmbits del sistema de 
benestar social.
Serveis socials: en els serveis socials bàsics (aten-
ció social, ajuda domiciliària, programes socials i 
acció social territorial) o els serveis socials especia-
litzats (infants, adolescents i joves en situació de 
risc, persones amb discapacitat, persones amb 
dependència, persones cuidadores, persones amb 
problemàtica social derivada de la salut mental, 
persones amb drogodependència, dones en situa-
ció de violència masclista, famílies amb proble-
màtica social i risc d’exclusió).
• Sanitat: atenció sanitària en centres de salut, 

hospitals, clíniques mentals, centres d’atenció  
a drogodependents i associacions de malalts.

• Educació: assessorament psicopedagògic,  
mediació escolar, educació especial, suport  
a famílies i tallers d’educació en la societat.

• Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, 
mediació amb víctimes, programes de segui-
ment, centres d’internament de menors, inserció 
sociolaboral, mediació familiar, assistència 
social penitenciària, tractament de delictes i 
d’agressions, seguiment de presos en llibertat 
condicional i serveis de reinserció.

• Habitatge: programes d’habitatge de protecció 
social, dinamització de barris de nova construc-
ció o en procés de remodelació, desenvolupa-
ment comunitari i planificació social urbana.

• Altres àmbits: planificació i assessorament en 
serveis de benestar, peritatge social, mediació 
familiar i comunitària, gestió, recerca social, 
formació, atenció en catàstrofes o emergències, 
defensa dels drets humans, promoció dels drets 
socials i civils, cooperació i solidaritat inter-
nacional, prevenció de riscos laborals, teràpia 
familiar.
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El treball social s’adreça a tota la població que 
en algun moment es troba en situacions de risc, 
de conflicte o de vulneració de drets socials i 
civils; promou la millora de les situacions socials 
(individuals, familiars o col·lectives) i les capaci-
tats personals dels ciutadans, i facilita l’accés als 
serveis i recursos socials. En aquesta orientació, 
treballa amb persones amb discapacitats, persones 
dependents, persones grans, infants, adolescents 
i joves en situació de risc, dones, immigrants i 
refugiats, persones sense sostre, persones amb una 
drogodependència, persones internes en centres 
penitenciaris, etc.

Inserció laboral: 89,70 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

 Ponderacions PAU  
 i reconeixement crèdits CFGS 

Al web del Canal Universitats de la Generalitat 
de Catalunya pots consultar:

La taula de ponderacions per a l’admissió des de 
les PAU a: http://universitats.gencat.cat/ca/ 
preinscripcio/taula_ponderacions

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle 
Formatiu de Grau Superior a: http://universitats.
gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
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 Barcelona Activa, el servei de referència  
 en orientació acadèmica i laboral a la ciutat 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barce-
lona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.

Al web barcelonactiva.cat/treball pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa. 
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a 
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la 
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits forma-
tius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.

Per treballar del que m’agrada,  
què he d’estudiar? 
Si estudio el que m’agrada,  
de què podré treballar?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona 
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis 
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,  
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. 

Porta22 – Barcelona Activa 

Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/treball

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h

Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192 
Rodalies: R1 i R2 Clot

Tramvia: T4 Ca l’Aranyó, 
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

 barcelonactiva.cat/treball
 barcelonactiva

 barcelonactiva
 barcelonactiva

 videosbarcelonactiva
 company/barcelona-activa

http://barcelonactiva.cat/treball
mailto:porta22%40barcelonactiva.cat?subject=
http://barcelonactiva.cat/treball
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 On estudiaràs? 

Foto edifici

Facultat d’Educació
Campus Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
934 035 123
934 034 922
934 035 197
www.ub.edu/educacio

Mundet

Passeig de la Vall d'Hebron
Ronda de Dalt

Mundet

Passeig de la Vall d’Hebron
Ronda de Dalt

http://www.ub.edu/educacio
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ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orien- 
tatiu  

1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 8,848 8,428 1.061
Administració i Direcció d’Empreses - Dret 11,386 11,140 1.061
Administració i Direcció d’Empreses -  
Matemàtiques

12,195 12,008 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Química

9,384 6,708 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Sociologia

9,922 9,310 1.061

Antropologia Social i Cultural 6,240 5,882 1.061
Arqueologia 5,000 5,000 1.502
Arqueologia - Història 6,872 5,000 1.502
Belles Arts 8,536 7,051 1.502
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC) 9,104 8,474 7.920
Biologia 11,112 10,914 1.502
Bioquímica 11,976 11,646 1.502
Biotecnologia 11,908 11,524 1.502
Ciència i Tecnologia dels Aliments 8,556 8,030 1.660
Ciències Ambientals 9,810 9,450 1.502
Ciències Biomèdiques 12,514 12,367 1.660
Ciències Culinàries i Gastronòmiques  
(UB [CETT]-UPC)

5,000 5,000 8.205

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
(INEFC)

10,236 10,236 1.660

Ciències del Mar 10,675 10,310 1.502
Ciències Polítiques i de l’Administració 8,406 7,978 1.061
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret 11,608 8,356 1.061
Cinematografia (ESCAC) 9,650 9,650 9.900
Comunicació Audiovisual 11,194 11,102 1.502
Comunicació Audiovisual - Gestió 
d’Informació i Documentació Digital

10,702 10,470 1.502

Comunicació i Indústries Culturals 9,378 9,312 1.502
Conservació i Restauració de Béns Culturals 7,348 5,000 1.502
Continguts Digitals Interactius (ENTI) 5,000 5,000 8.470
Creació Artística per a Videojocs  
i Jocs Aplicats (ENTI)

6,192 5,000 8.470

Criminologia 9,034 8,920 1.061
Criminologia - Dret 11,351 11,046 1.061
Disseny 10,516 10,318 1.502
Dret 9,258 9,210 1.061
Dret - Gestió i Administració Pública 9,064 8,854 1.061
Dret - Relacions Laborals 9,606 9,402 1.061
Economia 8,606 8,342 1.061
Economia - Estadística (UB-UPC) 11,453 11,190 1.061
Educació Social 9,442 9,037 1.061
Empresa Internacional  
(International Business)

11,468 11,440 1.061

Enginyeria Biomèdica 12,684 12,684 1.660
Enginyeria de Materials 5,410 5,010 1.660
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 8,636 7,306 1.660
Enginyeria Informàtica 9,650 9,374 1.660
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques 13,140 11,929 1.660
Enginyeria Química 9,618 9,386 1.660
Estadística (UB-UPC) 10,050 9,818 1.502
Estudis Anglesos 6,120 5,782 1.061
Estudis Àrabs i Hebreus 5,000 5,000 1.061

ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orienta-

tiu  
1r curs

Estudis Francesos (UB-UAB) 5,000 5,000 1.061
Estudis Literaris 6,030 5,000 1.061
Farmàcia 10,976 10,602 1.502
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica 12,338 11,838 1.502
Filologia Catalana 5,000 5,000 1.061
Filologia Clàssica 5,000 5,000 1.061
Filologia Hispànica 5,000 5,000 1.061
Filosofia 7,020 6,712 1.061
Física 11,884 11,660 1.502
Física - Matemàtiques 13,506 11,010 1.502
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB 
[ENTI])

5,346 5,000 7.334

Geografia 5,000 5,000 1.061
Geologia 5,000 5,000 1.502
Gestió d’Empreses en Comerç  
i Distribució (ESCODI)

5,000 5,000 5.760

Gestió d’Informació i Documentació Digital 5,338 5,000 1.502
Gestió i Administració Pública 7,124 6,340 1.061
Història 5,400 5,000 1.061
Història de l’Art 5,496 5,000 1.061
Infermeria (Campus Bellvitge) 11,198 10,842 1.660
Infermeria (Campus Clínic) 12,196 12,122 1.660
Infermeria (SJD) 9,736 9,460 5.595
Investigació Privada (Títol Propi) 5,000 5,000 1.380
Lingüística 5,000 5,000 1.061
Llengües i Literatures Modernes 5,000 5,000 1.061
Llengües Romàniques i les seves Literatures 5,000 5,000 1.061
Matemàtiques 12,578 12,468 1.502
Medicina (Campus Bellvitge) 12,990 12,660 1.660
Medicina (Campus Clínic) 13,135 12,659 1.660
Mestre d’Educació Infantil 8,652 8,652 1.061
Mestre d’Educació Infantil -   
Mestre d’Educació Primària

10,746 10,746 1.061

Mestre d’Educació Primària 8,690 8,668 1.061
Nutrició Humana i Dietètica 10,354 10,024 1.502
Negocis Digitals i Innovació en Turisme – – 7.578
Odontologia 12,120 11,877 1.660
Pedagogia 8,016 7,874 1.061
Podologia 8,070 6,232 1.502
Producció de Música i So per a la  
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)

5,000 5,000 8.470

Psicologia 9,338 9,143 1.502
Publicitat, Relacions Públiques  
i Màrqueting (ESRP)

9,238 9,170 5.830

Química 9,302 8,838 1.502
Relacions Laborals 7,200 7,114 1.061
Seguretat (ISPC) 7,882 7,732 1.061
Sociologia 7,718 6,959 1.061
Treball Social 8,182 8,078 1.061
Turisme (CETT) 5,000 5,000 6.552
Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €

 Notes de tall i preu orientatiu curs 2020-2021 



Informació actualitzada a www.ub.edu

Oferta 2021-2022

www.ub.edu/educacio

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs




