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PRIMER: 6 TRO + 4 OBL CRÈDITS: 61,5 ( 40,5 TRO + 21 OBL) 
COD ASSIGNATURES TRONCALS ASIGNATURAS TRONCALES CR 
7724 
7808 
7809 
7702 
7703 
7812 

Didàctica general 
Psicologia de l'educació i el desenvolupament en edat escolar
Sociologia de l'educació 
Aprenentatge i desenvolupament motor 
Bases biològiques i fisiològiques del moviment 
Teoria i pràctica del condicionament físic

Didáctica general 
Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar 
Sociología de la educación 
Aprendizaje y desarrollo Motor 
Bases biológicas y fisiológicas del movimiento  
Teoría y práctica del acondicionamiento físico

9 
9 

4,5 
6 
6 
6 

COD ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CR 
7717 
7734 
7753 
7775 

Dicció, redacció i comunicació 
Educació plàstica 
Geografia dels paisatges rurals i urbans 
Llengua catalana 

Dicción, redacción y comunicación 
Educación plástica 
Geografía de los paisajes rurales y urbanos 
Lengua catalana 

4,5 
4,5 
6 
6 

 
SEGON: 8 TRO + 2 TRO/OPT + 1 OBL + CLE CRÈDITS:70,5 (51 TRO + 6 OBL + 13,5 CLE) 
COD ASSIGNATURES TRONCALS ASIGNATURAS TRONCALES CR 
7704 
7705 
7797 
7799 
7813 
7708 
7731 
7792 

Bases pedagògiques de l'educació especial 
Bases psicològiques de l'educació especial 
Noves tecnologies aplicades a l'educació 
Organització del centre escolar 
Teories i institucions contemporànies d'educació 
Coneixement del medi natural, social i cultural 
Educació física i la seua didàctica I 
Matemàtiques i la seua didàctica

Bases pedagógicas de la educación especial 
Bases psicológicas de la educación especial 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
Organización del centro escolar 
Teorías e instituciones contemporáneas de educación 
Conocimiento del medio natural, social y  cultural 
Educación física y su didáctica I 
Matemáticas y su didáctica

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
9 

4,5 
COD ASSIGNATURES TRONCALS/OPTATIVES ASIGNATURAS TRONCALES/OPTATIVAS CR 
7784 
7785 

Llengua i literatura i la seua didàctica (castellà) 
Llengua i literatura i la seua didàctica (catalana)

Lengua y literatura y su didáctica (castellano) 
Lengua y literatura y su didáctica (catalana)

6 
6 

7762 
7763 

Idioma estranger i la seua didàctica (francès) 
Idioma estranger i la seua didàctica (anglès)

Idioma extranjero y su didáctica (francés) 
Idioma extranjero y su didáctica (inglés)

4,5 
4,5 

COD ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CR 
7798 Nutrició i activitat física Nutrición y actividad física 6 
 
TERCER: 3 TRO + 2 OBL + 2 OPT + CLE CRÈDITS:74 (45,5 TRO + 12 OBL + 9 OPT + 7,5 CLE) 
COD ASSIGNATURES TRONCALS ASIGNATURAS TRONCALES CR 
7728 
7732 
7805 

Educació artística i la seua didàctica 
Educació física i la seua didàctica II 
Pràcticum 

Educación artística y su didáctica 
Educación física y su didáctica II  
Prácticum 

4,5 
9 

32 
COD ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CR 
7726 
7770 

Direcció i gestió esportiva 
Iniciació a l'esport escolar 

Dirección y gestión deportiva 
Iniciación al deporte escolar 

6 
6 

COD ASSIGNATURES OPTATIVES ASIGNATURAS OPTATIVAS CR 
7697 
7698 
7700 
7735 
7738 
7807 

Activitats esportives en el medi ambient 
Activitats recreatives per a infants amb minusvalideses 
Aplicació ritmicomusical a l'educació  física 
El cos com a mitjà d'expressió i comunicació 
Iniciació Bíblica 
Psicologia aplicada a l'educació física 

Actividades deportivas en el medio ambiente 
Actividades recreativas para niños con minusvalías 
Aplicación rítmico musical a la educación física 
El cuerpo como medio de expresión y comunicación 
Iniciación Bíblica 
Psicología aplicada a la educación física 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

*7950 
*7951 
*7952 
*7953 
*7954 
*7955 
*7956 
*7957 
*7958 

Fonaments dels esports: Voleibol 
Fonaments dels esports: Judo 
Fonaments dels esports del mar 
Fisiologia humana 
Biomecànica de l'activitat física 
Fonaments de la motricitat humana 
Teoria i història de l'esport 
Fonaments dels esports: Atletisme 
Fonaments dels esports: Bàsquet

Fundamentos de los deportes: Voleibol 
Fundamentos de los deportes: Yudo 
Fundamentos de los deportes del mar 
Fisiología humana 
Biomecánica de la actividad física 
Fundamentos de la motricidad humana 
Teoría e historia del deporte 
Fundamentos de los deportes: Atletismo 
Fundamentos de los deportes: Baloncesto 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5

*Optatives que podran adaptar-se com a  complements  de formació en la 
llicenciatura en ciències de l’actividad física i de l’esport. 

*Optativas que podrán adaptarse como complementos de formación en la 
licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte. 

 
Les assignatures en negreta son les troncals comuns i les subratllades 
son les troncals específiques.  

Las asignaturas en negrita son las troncales comunes y las subrayadas 
son las troncales específicas. 

 
REQUISITS PER A FER EL PRÀCTICUM REQUISTOS PARA HACER EL PRÁCTICUM 
Per a la realització del Pràcticum no haureu de tindre pendent d’aprovar 
més de 9 crèdits de les troncals comuns, ni més de 15 crèdits de les 
troncals específiques. Per a aquest còmput no es tindrà en compte les 
assignatures del tercer curs. 

Para la realización del Prácticum el alumno no deberá tener pendiente de 
aprobar más de 9 créditos de troncales comunes, ni más de 15 créditos de 
las troncales específicas. Para este cómputo no se tendrá en cuenta las 
asignaturas del tercer curso. 

 

FDE 32 – Enero de 2008 


