
04/09/2015 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4a” de Matí – Aula P4.06  

Menció d’Especialista en educació musical 

 

Assignatures formació bàsica: 

33651-4a Didàctica de les ciències socials:aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4a-Prof. - Valencià 
33653-4a Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4a-Prof.  - Castellà 
33655-4a Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4a-Prof.  - Valencià 
33660 4a La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4a Prof.  - Castellà 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs 

 
Assignatures especialista en educació musical 

33677 4a Educació vocal (6 crèdits) 
 4a Prof. Agustín Alamán Picazo - Valencià 
33679 4a Didàctica musical (6 crèdits)  
 4a Prof. Rafael Fernández Maximiano - Castellà 

 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-10:30 33655-4a 33660 4a 33653-4a 33651-4a 33679 4a 

 

11,00-13:00 33651-4a 33679 4a 33655-4a 336774a 33653-4a 

13:00-15:00 
 

33677 4a 
 

33660 4a 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 

acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11 a 13,00 i 13,00 a 15,00.  



04/09/2015 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4b” de Matí– Aula P1.01 

Menció d’Especialista en llengua estrangera (anglés) 

 
Assignatures formació bàsica: 

33651-4b Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4b-Prof.  – Valencià 
33653-4b Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4b-Prof.  – Anglès 
33655-4b Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4b-Prof.  – Valencia 
33660 4b La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4b Prof. - Valencià 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

 
Assignatures especialista en llengua estrangera (anglés) 

33664 4a Llengua anglesa II (6 crèdits)  
 4a Prof. - Anglés 
33665 4a Didàctica de la llengua anglesa II (6 crèdits)  
 4a Prof. - Anglés 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-10:30 33655-4b 33660 4b 33653-4b 33651-4b 33665 4a 

 

11,00-13:00 33651-4b 33665 4a 33655-4b 33664 4a 33653-4b 

13:00-15:00 
 

33664 4a  33660 4b 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 

acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11 a 13,00 i 13,00 a 15,00.  

 

 



04/09/2015 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4c” de Matí – Aula P1.07 

Menció d’Especialista en educació física 

 
Assignatures formació bàsica: 

33651-4c Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4c-Prof. - Castellà 
33653-4c Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4c-Prof. - Valencià 
33655-4c Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4c-Prof.  - Castellà 
33660 4c La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4c Prof.  - Castellà 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

Assignatures especialista en educació física: 

33669 4a Didàctica dels jocs i de les activitats esportives (6 crèdits)  
 4a Prof. Luis Franco Grau/José Díaz Barahona - Castellà 
33670 4a Didàctica de l’educació física (6 crèdits)  

4a Prof. José Diaz Barahona - Valencià 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-10:30 33655-4c 33660 4c 33653-4c 33651-4c 33670 4a 

 

11,00-13:00 33651-4c 33670 4a 33655-4c 33669 4a 33653-4c 

13:00-15:00 
 

33669 4a  33660 4c 
 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 

acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11 a 13,00 i 13,00 a 15,00.  

. 

 

 



04/09/2015 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4d” de Matí – Aula P1.02 

Menció d’Especialista en pedagogia terapèutica 

Assignatures formació bàsica: 

33651-4d Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4d-Prof. - Castellà 
33653-4d Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4d-Prof. - Valencià 
33655-4d Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4d-Prof.  - Castellà 
33660 4d La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4d Prof. - Castellà 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

 

Assignatures especialista en pedagogia terapèutica: 

36304 4a L’educació física, plàstica i musical i la seua didàctica en les necessitats 
educatives especials (6 crèdits)  

4a Prof. Daniel Martos García/Mª Angeles Bermell Corral/Elena Sáez Alonsos - Valencià 
36305 4a Intervenció en les problemes del llenguatge oral i  escrit (6 crèdits)  
 4a Prof. - Castellà 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-10:30 33651-4d 36304 4a 33655-4d 36660 4a 33653-4d 

 

11,00-13:00 33655-4d 36305 4a 33653-4d 33651-4d 36304 4a 

13:00-15:00 
 

33660 4d 
 

36305 4a 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 

acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11 a 13,00 i 13,00 a 15,00.  

 



04/09/2015 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4e” de Matí –  Aula  P1.03 

Menció d’Especialista en ciències i matemàtiques 

 
Assignatures formació bàsica: 

33651-4e Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4e-Prof. - Valencià 
33653-4e Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4e-Prof. - Castellà 
33655-4e Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4e-Prof. - Castellà 
33660 4e La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4e Prof. - Valencià 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

 

Assignatures especialista en ciències i matemàtiques 

33681 4a Història de les idees i currículum en ciències i matemàtiques (6 crèdits) 
 4a Prof. - Valencià 
35002 4a TIC recursos didàctics en ciències i matemàtiques (6 crèdits) 

 4a Prof. - Castellà 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-10:30 33651-4e 35002 4a 33655-4e 33660 4e 33653-4e 

 

11,00-13:00 33655-4e 33681 4a 33653-4e 33651-4e 35002 4a 

13:00-15:00 
 

33660 4e 
 

33681 4a 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 
acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11 a 13,00 i 13,00 a 15,00. L’horari de dimecres de la assignatura 

33660-4e serà d’12,30 a 14,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/09/2015 

 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4f” de Vesprada – Aula P1.01 

Menció d’Especialista en tecnologies de la informació i la 
comunicació 

 

Assignatures formació bàsica: 

33651-4f Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4f-Prof. - Valencià 
33653-4f Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4f-Prof. - Castellà 
33655-4f Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4f-Prof.  - Castellà 
33660 4f La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4f Prof.  - Valencià 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

 

Assignatures especialista en tecnologies de la informació i la comunicació 

33685 4a TIC recursos didàctics en arts i humanitats (6 crèdits) 
 4a Prof. David Mascarell Palau - Valencià 
33686 4a TIC recursos didàctics en ciències i matemàtiques (6 crèdits)  
 4a Prof. - Castellà 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15.00-17:00 33655-4f 33660 4f 33653-4f 33651-4f 33686 4a 

 

17,30-19:30 33651-4f 33686 4a 33655-4f 33685 4a 33653-4f 

19:30-21:30 
 

33685 4a 
 

33660 4f 
 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  15:00 a 17:00, i 

acabaran mitja hora abans als horaris de 17:30 a 19:30 i de 19,00 a 21,00. 

 



04/09/2015 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4g” de Vesprada – Aula P1.02 

Menció d’Especialista en llengua estrangera (anglés) 

 
Assignatures formació bàsica: 

33651-4g Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4g-Prof. - Castellà 
33653-4g Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4g-Prof. - Valencià 
33655-4g Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4g-Prof. - Castellà 
33660 4g La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4g Prof. - Castellà 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs 

Assignatures especialista en llengua estrangera (anglés) 

33664 4b Llengua anglesa II (6 crèdits)  
 4b Prof.  - Anglés 
33665 4b Didàctica de la llengua anglesa II (6 crèdits)  
 4b Prof. - Anglés 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15.00-17:00 33655-4g 33660 4g 33653-4g 33651-4g 33665 4b 

 

17,30-19:30 33651-4g 33665 4b 33655-4g 33664 4b 33653-4g 

19:30-21:30 
 

33664 4b 
 

33660 4g 
 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  15:00 a 17:00, i 

acabaran mitja hora abans als horaris de 17:30 a 19:30 i de 19,00 a 21,00. 

 

. 



04/09/2015 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 

 

Horaris “4h” de Vesprada – Aula P1.03 

Menció d’Especialista en educació física 

 

 

Assignatures formació bàsica: 

33651-4h Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4h-Prof. - Castellà 
33653-4h Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4h-Prof. - Valencià 
33655-4h Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4h-Prof.  - Valencià 
33660 4h La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4h Prof. - Valencià 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs 

. 

Assignatures especialista en educació física: 

33669 4b Didàctica dels jocs i de les activitats esportives (6 crèdits)  
 4b Prof. Pendent de Contractació - Valencià 
33670 4b Didàctica de l’educació física (6 crèdits)  
 4b Prof. José Díaz Barahona - Castellà 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15.00-17:00 33655-4h 33660 4h 33653-4h 33651-4h 33670 4b 

 

17,30-19:30 33651-4h 33670 4b 33655-4h 33669 4b 33653-4h 

19:30-21:30 
 

33669 4b 
 

33660 4h 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  15:00 a 
17:00, i acabaran mitja hora abans als horaris de 17:30 a 19:30 i de 19,00 a 21,00



04/09/2015 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 
 

Horaris “4i” de Vesprada – Aulari P3.11 

Menció d’Especialista en arts i humanitats 

 
Assignatures formació bàsica: 

33651-4i Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4i-Prof. - Valencià 
33653-4i Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4i-Prof. - Castellà 
33655-4i Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4i-Prof. -Valencià 
33660 4i La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4i Prof. - Valencià 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

Assignatures especialista en arts i humanitats: 

33696 4a Història de les idees i currículum en arts i humanitats (6 crèdits)  
 4a Prof. - Valencià 
35001 4a  TIC recursos didàctics en arts i humanitats (6 crèdits)  
 4a Prof. - Castellà 

 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15.00-17:00 33651-4i 33696 4a 33655-4i 33660 4i 33653-4i 

 

17,30-19:30 33655-4i 35001 4a   33653-4i 33651-4i 33696 4a 

19:30-21:30 
 

33660 4i 
 

35001 4a   
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  15:00 a 17:00, i 
acabaran mitja hora abans als horaris de 17:30 a 19:30 i de 19,00 a 21,00 



04/09/2015 

 

 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4rt CURS) 

 

Horaris “4j” de Vesprada – Aula P1.07 

Menció d’Especialista en audició i llenguatge 

 

Assignatures formació bàsica: 

33651-4j Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats (4,50 crèdits) 
 4j-Prof. - Valencià 
33653-4j Didàctica de les ciències naturals: medi ambient, biodiversitat i salut (4,50 
crèdits) 
 4j-Prof.  - Castellà 
33655-4j Didàctica de la geometria, la mesura i la probabilitat i l’estadística (6 crèdits) 
 4j-Prof.  - Valencià 
33660 4j La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària. (4,50 crèdits) 
 4j Prof. - Castellà 
33699-PA Pràctiques escolars III(22,50 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 1 de febrer a l’13 de maig) 
33700-PA Treball de fi de grau(6 crèdits) 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs  

 

Assignatures especialista en Audició i Llenguatge: 

36298 4a Intervenció en trastorns del llenguatge oral (6 crèdits)  
4a Prof. - Valencià 

36299 4a Intervenció en trastorns de la lectura i l’escriptura (6 crèdits)  
 4a Prof - Castellà 
 

Primer quadrimestre (del 14 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15.00-17:00 33651-4j 36298 4a 33655-4j 33660 4j 33653-4j 

 

17,30-19:30 33655-4j 36299 4a 33653-4j 33651-4j 36298 4a 

19:30-21:30 
 

33660 4j 
 

36299 4a 
 

 

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  8:30 a 10:30, i 
acabaran mitja hora abans als horaris d’ 11,30 a 13,00 i 12,30 a 14,30. L’horari de dilluns de la assignatura 

33660-4f serà d’12,30 a 14,00. 

 


