Optatives Pla 2000
ASSIGNATURES OPTATIVES QUADRIMESTRALS
Optatives ofertades per a tots els títols
13173 Anàlisi i producció de textos en català (6crèdits)
13175 Ciència per a no científics (6crèdits)
13177 Desenvolupament curricular i organització de l'educació infantil (6crèdits)
13186 Educació ambiental (6crèdits)
13188 Educació per a la salut (6crèdits)
13189 Educació vial (6crèdits)
13190 Ensenyament de les matemàtiques en entorns informàtics (6crèdits)
13191 Filosofia de la cultura (6crèdits)
13192 Francés (6crèdits)
13193 Geografia Regional (6crèdits)
13194 Història antiga i medieval (6crèdits)
13195 Història de l'escola (6crèdits)
13196 Història del País Valencià (6crèdits)
13197 Història moderna i contemporània (6crèdits)
13198 L'ensenyament de llengües en contacte (6crèdits)
13199 Laboratori escolar de matemàtiques (6crèdits)
13200 Llengua espanyola aplicada (6crèdits)
13252 Llenguatge oral i escrit i la seua didàctica (6crèdits)
13202 Literatura catalana (6crèdits)
13203 Literatura de transmissió oral i llenguatge literari (6crèdits)
13205 Materials curriculars per al coneixement del medi social (6crèdits)
13208 Pedagogia dels valors i de les actituds (6crèdits)
13209 Percepció i anàlisi de la imatge (6crèdits)
13212 Psicologia del desenvolupament infantil (6crèdits)
13213 Resolució de problemes i heurística matemàtica (6crèdits)
13215 Sociologia de la família (6crèdits)
13216 Sociologia del gènere: taller de coeducació (6crèdits)
13217 Tècniques audiovisuals (6crèdits)
13218 Tècniques plàstiques al marc escolar (6crèdits)
13220 Tract. de la informació educ.: introd. a aplic. inform. en educ. (6crèdits)
Optativa ofertada per a tots els títols excepte Educació Especial
13221 Tractament dels trastorns lecto-escriptors (6crèdits)
Optatives ofertades per al títol de Llengua Estrangera
13273 Adquisició-aprenentatge d'una llengua estrangera (6crèdits)
13278 Cultura francesa i la seua didàctica (6crèdits)
13279 Cultura anglesa i la seua didàctica (6crèdits)
13321a Pràctica d'anglés escrit (6crèdits)
13322a Pràctica d'anglés oral (6crèdits)
Optatives ofertades per al títol d'Educació Física
13341 Esports individuals i col.lectius (6crèdits)
13351 Educació física adaptada i la seua didàctica (6crèdits)
13357 Epistemologia de l'educació física (6crèdits-75 places)

Optatives ofertades per al títol d'Educació Musical
13420 Investigació musical a l'aula. Recursos didàctics (6crèdits)
13434 Musicoteràpia (6crèdits)
13436 Noves tecnologies aplicades a la música (6crèdits)
Optatives ofertades per al títol d'Educació Especial
13434 Musicoteràpia (6crèdits)
ANUALS
Optativa ofertada per a tots els títols
13185 Doctrina catòlica i la seua pedagogia (12 crèdits)

