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Disposicions

 

1  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova el pressupost de l’any 1997.

 

2  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova el Reglament provisional de la
Facultat d’Enologia i Ciències Agràries.

 

3  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova l’extinció dels plans d’estudis
propis de Graduat en Enologia i Graduat Superior en Enologia.

 

4  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova l’adscripció dels ensenyaments
de la Facultat d’Enologia i Ciències Agràries, que figura com a annex:

 

Llicenciat en Enologia
Llicenciat en Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries

 

5  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova el nombre d’entrada dels alum-
nes per al curs 1997-98, que figura com a annex:

 

Ensenyament Places 96-97 Places 97-98 Diferència

 

Química 150 150
Bioquímica (2n cicle) 30 30
Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió 140 120 -20
Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes 140 120 -20
Enginyeria Informàtica (2n cicle) 60 +60
Enginyeria Tècnica Industrial-Electrònica Industrial 120 120
Enginyeria Tècnica Industrial-Electricitat 60 60
Enginyeria Tècnica Industrial-Química Industrial 60 60
Enginyeria Química 100 100
Enginyeria Tècnica Agrícola-Indústries Agràries i Alimentàries 40 40
Enologia (2n cicle) 40 +40
Medicina 108 108
Fisioteràpia 73 73
Infermeria 80 80
Infermeria (Tortosa) 70 70
Dret 125 125
Relacions Laborals 320 320
Empresarials 350 320 -30
Empresarials (Tortosa) 80 +80
Direcció i Administració d’Empreses 125 125
Mestre Educació Especial 40 40
Mestre Educació Física 40 40
Mestre Educació Infantil 40 40
Mestre Educació Musical 40 40
Mestre Educació Primària 40 40
Mestre Educació Llengua Estrangera 50 +50
Psicologia 100 100
Pedagogia 50 50
Història 110 110
Geografia 50 50
Antropologia Social i Cultural (2n cicle) 50 50
Filologia Anglesa 80 80
Filologia Catalana 60 60
Filologia Hispànica 40 40
Arqueologia (2n cicle, estudi propi) 30 30
Estudis Alemanys (2n cicle, estudi propi) 30 30
Treball Social 150 150
Relacions Laborals (el Vendrell) 80 80
Turisme 80 +80

 

T

 

OTAL

 

 (sense estudis propis) 3.061 3.301 +240

 

6  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la Memòria d’implantació de
nous ensenyaments, que figura com a annex:

 

Mestre, especialitat en Llengua Estrangera
Enginyeria Informàtica (segon cicle)
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (segon cicle)

 

Núm. 1-6



 

Full Oficial 

 

20 

 

/ 

 

27 de maig de 19976

 

7  

 

Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aproven els nous plans d’estudis, que
figuren com a annex:

 

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL DE MESTRE, ESPECIALITAT LLENGUA 
ESTRANGERA

 

1. M

 

ATÈRIES

 

 

 

TRONCALS

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Bases psicopedagògiques de l’educació especial 6 3 9 (8T+1A)

 

Assignatures

 

Bases Pedagògiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
Bases Psicològiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la incidència
sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Integració educativa
d’alumnes amb dificultats.

 

Àrees de coneixement

 

: didàctica i organització escolar, psicologia evolutiva i de l’educació.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)

 

Assignatures

 

Didàctica General I 3 1,5 4,5
Didàctica General II 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: components didàctics del procés d’ensenyament aprenentatge. Models d’ensenyament i de curricula: disseny
curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Feines d’ensenyament i organització de
processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament aprenentatge.

 

Àrees de coneixement

 

: didàctica i organització escolar.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Organització del centre escolar 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Organització del Centre Escolar 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: l’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors, recursos, espais,
horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi
d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en centres d’educació infantil.

 

Àrees de coneixement

 

: didàctica i organització escolar.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Psicologia de l’educació i del desenvolupament en edat escolar 6 3 9 (8T+1A)

 

Assignatures

 

Psicologia de l’Educació 3 1,5 4,5
Psicologia Evolutiva 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu,
desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectiu emocional.

 

Àrees de coneixement

 

: psicologia evolutiva i de l’educació.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Sociologia de l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Sociologia de l’Educació 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum.
Sociologia de la infantesa, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup
ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.

 

Àrees de coneixement

 

: sociologia.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Teories i Institucions Contemporànies d’Educació 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica
del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.

 

Àrees de coneixement

 

: sociologia, teoria i història de l’educació.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Noves tecnologies aplicades a l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diverses aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.

 

Àrees de coneixement

 

: comunicació audiovisual i publicitat, didàctica i organització escolar, llenguatges i sistemes
informàtics.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Coneixement del medi natural, social i cultural

 

1

 

3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

El Medi Natural i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

 

Contingut

 

: recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.

 

Àrees de coneixement

 

: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics Totals

 

I Educació artística i la seva didàctica

 

1

 

1,5 3 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Didàctica de l’Expressió Musical 1,5 3 4,5

 

Contingut

 

: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.

 

Àrees de coneixement

 

: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

 

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

 

I Matemàtiques i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)

 

Assignatura

 

Matemàtiques i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les
matemàtiques.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica1 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Llengua i Literatura Espanyoles 3 1,5 4,5
Didàctica de la Llengua II 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i llengua escrita: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

1. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figura/en i una/es altra/es sota la consideració d’obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació física i la seva didàctica 1,5 3 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Didàctica de l’Educació Física I 1,5 3 4,5

Contingut: activitats psicomotores. Mètodes i activitats d’ensenyament en l’educació física bàsica.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Idioma estranger i la seva didàctica 12 6 18 (16T+2A)
Assignatures
Didàctica de l’Idioma Estranger I 3 1,5 4,5
Didàctica de l’Idioma Estranger II 3 1,5 4,5
Llengua Estrangera 3 1,5 4,5
Literatura Estrangera 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de l’idioma. Comprensió i expressió. Conversa. Literatura. L’aprenentatge de la llengua
estrangera. Continguts, recursos didàctics i materials per ensenyar l’idioma estranger.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonètica 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Fonètica 3 1,5 4,5

Contingut: anàlisi fonètica. Transcripció. Pronunciació.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Lingüística 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Lingüística 3 1,5 4,5

Contingut: els sistemes morfològic, semàntic, sintàctic i pragmàtic.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, lingüística general.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Morfosintaxi i semàntica 6 3 9 (8T+1A)
Assignatura
Morfosintaxi i Semàntica 6 3 9

Contingut: estructura de la llengua. Gramàtica. Semàntica. Lèxic.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Pràcticum 33 33 (32T+1A)
Assignatures
Pràcticum I 4,5 4,5
Pràcticum II 28,5 28,5

Contingut: conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, que s’han de realitzar en els nivells corresponents,
especialment en activitats de llengua estrangera. Les pràctiques hauran de proporcionar el coneixement del sistema
escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les diverses dimensions i funcions, així
com de la comunitat educativa.
Àrees de coneixement: totes les àrees vinculades a les matèries troncals, tant comuns com d’especialitat, d’aquesta
especialitat de Llengua Estrangera

2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i al seva didàctica2 8 4 12
Assignatures
Llengua i Literatura Catalanes 4 2 6
Didàctica de la Llengua I 4 2 6

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figura/en i una/es altra/es sota la consideració de troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural2 3 1,5 4,5
Assignatura
El Medi Social i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica2 1,5 3 4,5
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Plàstica 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Activitats físiques organitzades en el medi natural 3 1,5 4,5
Contingut: L’associacionisme juvenil i esportiu per a les activitats físiques i esportives en el medi natural. Activitats físiques i
esportives en el medi natural: fonaments i tècniques. Instal·lacions, equipaments, organització d’activitats i esdeveniments
esportius.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Expressió corporal 3 1,5 4,5
Contingut: els llenguatges expressius. Elements que configuren el llenguatge corporal. El pensament, les emocions i la
comunicació en expressió dramatització. Nivell d’expressió creativa. Joc dramàtic infantil. Orientacions didàctiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques plàstiques en el marc escolar 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les principals tècniques de suport bidimensional aplicats a educació infantil i/o primària.
Dibuix: llapis, grafit, barres seques. Pintura. Estampació múltiple, monotipus i llinogravat. Collage. Tècniques
tridimensionals: modelatge, construcció d’estructures, assembage. Aspectes de procediment, creatius i expressius de les
diverses tècniques. Experiències didàctiques aplicables i seqüenciació per cicles.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tutoria i avaluació a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: tutoria i conceptualització. Temps i espais d’intervenció didàctica. Avaluació. Currículum i desenvolupament.
L’avaluació de l’alumne com a millora de l’ensenyament. Estratègies.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Investigació didàctica a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: desenvolupament del currículum. L’estudi de cas com a estratègia d’intervenció a l’aula. L’observació:
estratègies. Intervenció i millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figura/en i una/es altra/es sota la consideració de troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció educativa en nens superdotats 3 1,5 4,5
Contingut: els superdotats en l’àmbit del tractament de la diversitat. Caracterització. Estratègies d’intervenció.
Problemàtica educativa.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Els processos d’aculturació en l’educació 3 1,5 4,5
Contingut: persona humana, home, dona en el procés de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i educativa:
familiar, nacional, etc.
Àrees de coneixement: teoria i història de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Aprenentatge de procediments 3 1,5 4,5
Contingut: els procediments i les estratègies com a continguts escolars. Naturalesa de l’aprenentatge dels continguts de
procediment. Dimensions i nivells d’aprenentatge dels procediments; implicacions respecte al seu tractament curricular:
feines de seqüenciació, ensenyament i avaluació.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Desenvolupament moral 3 1,5 4,5
Contingut: els processos de desenvolupament i aprenentatge morals. Etapes del desenvolupament moral. L’aprenentatge
i l’ensenyament escolar de valors, actituds i normes. Estratègies per a l’educació moral.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Psicologia de la instrucció 3 1,5 4,5
Contingut: psicologia de la instrucció i psicologia de l’educació. Teories psicològiques de l’aprenentatge escolar. La
concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyances escolars. Aprenentatge dels continguts escolars.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció en l’aula davant els problemes de conducta 3 1,5 4,5
Contingut: observació de problemes de conducta a l’aula. Tipus de tractaments i la incidència en l’aprenentatge escolar.
Programes d’intervenció segons les diverses patologies.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anàlisi musical 3 1,5 4,5
Contingut: estudi pràctic sobre les partitures dels grans mestres, dels petits i grans elements formals: a) Simetria i asimetria
en les estructures temàtiques, estudi dels artificis harmònics i temàtics; b) Estudi de l’agògica, monorítmia i polirítmia; c)
Ritme harmònic i relació amb la forma musical; d) Estudi de les diverses textures musicals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Metodologia elemental de la música 3 1,5 4,5
Contingut: la formació musical a través dels seus elements: a) Activitats estètiques i creatives: el cant escolar. Fases de
l’aprenentatge i globalització de cançons. Instrumentació. Dramatització i coreografia. Anàlisi mètrica. L’apreciació
musical; b) Activitats psicofísiques i mètriques. Dictats elementals. Elements mètrics. Elements tonals. Elements
expressius. Solfeig: conclusió de dictats i creativitat; c) Activitats acústiques i experimentals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Religió catòlica 7 3,5 10,5
Assignatures
Religió i Cultura 3 1,5 4,5
Pedagogia de la Religió 4 2 6
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Contingut: introducció a l’estudi de la Bíblia. Antic Testament: llibres principals. Nou Testament: Evangeli. Jesucrist.
Església. La Religió al centre escolar.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials (s’imparteix en el marc del conveni entre la URV i l’Arquebisbat
de Tarragona).

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Temes de llengua i literatura catalanes 3 1,5 4,5
Contingut: estudi d’aspectes normatius, lingüístics o sociolingüístics de la llengua catalana. Tractament de temes de
literatura catalana contemporània o de literatura oral.
Àrees de coneixement: filologia catalana.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Comentari i anàlisi de textos de literatura espanyola 3 1,5 4,5
contemporània

Contingut: reconèixer el valor de la lectura permanent d’obres de literatura, adequades al desenvolupament i perfeccionament
de la llengua a través del comentari i l’anàlisi de textos.
Àrees de coneixement: filologia espanyola.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Textos infantils i juvenils 3 1,5 4,5
Contingut: estudi de la literatura juvenil, història, objectius i valors. Observació de les tècniques i estils de la il·lustració.
Coneixement dels recursos i activitats per animar a llegir.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques d’expressió oral per a llengües estrangeres 3 1,5 4,5
Contingut: metodologia per a l’ensenyament de la fonètica i la correcció. Tècniques i recursos propis de la didàctica de
l’expressió oral (francès-anglès).
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Didàctica de la geometria 3 1,5 4,5
Contingut: el xiquet organitza l’espai: observació, visualització, representació, conceptualització. Nocions geomètriques
bàsiques. Activitats i recursos per a la classe. Geometria i mitjans informàtics.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Utilització de les fonts històriques en la didàctica 3 1,5 4,5
de les ciències socials

Contingut: estudi d’elements que proporcionen informació sobre l’emissor històric que l’ha creat i que ajuden a dissenyar
activitats d’ensenyament aprenentatge de les ciències socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Educació mediambiental 3 1,5 4,5
Contingut: l’educació mediambiental: integració en el currículum de ciències i de tecnologia de l’educació primària
i secundària. La naturalesa de la ciència i de la tecnologia: els productes i processos químics i les seves interaccions
ambientals, socials i històriques. Enfocament ciència-tecnologia-societat. Projectes educatius.
Àrees de coneixement: enginyeria química.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ciències de la vida 3 1,5 4,5
Contingut: a) Aspectes didàctics de l’home com a ésser viu. La vida i la química de la vida. Compostos vitals. L’energia per
a la vida. La unitat de la vida: la cèl·lula. La informació en els éssers vius. Processos vitals més importants; b) Introducció
a l’ecologia. El planeta Terra i la vida. Les màquines productives de la biosfera. Dinàmica de la vida. L’home en el medi.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.
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4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global 190,5 crèdits.
Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 54 10,5 64,5

2n 36 10,5 4,5 12 63
3r 51 4,5 7,5 63

TOTAL 141 21 9 19,5 190,5

d) S’atorguen per equivalència crèdits a estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la
universitat (màxim 9 crèdits).

Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle de 3 anys.
f) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic.
Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 64,5 38,5 26
2n 63 39 24
3r 63 23 40

Organització del pla d’estudis
1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis
1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que

estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.
2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega

lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.
3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es

proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.
4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ 
ESPECIAL

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Bases psicopedagògiques de l’educació especial 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Bases Pedagògiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
Bases Psicològiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
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Contingut: dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la incidència
sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Integració educativa
d’alumnes amb dificultats.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Didàctica General I 3 1,5 4,5
Didàctica General II 3 1,5 4,5

Contingut: components didàctics del procés d’ensenyament aprenentatge. Models d’ensenyament i de curricula: disseny
curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Feines d’ensenyament i organització de
processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Organització del centre escolar 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Organització del Centre Escolar 3 1,5 4,5

Contingut: l’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors, recursos, espais,
horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi
d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en centres d’educació infantil.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Psicologia de l’educació i del desenvolupament en edat escolar 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Psicologia de l’Educació 3 1,5 4,5
Psicologia Evolutiva 3 1,5 4,5

Contingut: factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu,
desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectiu emocional.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sociologia de l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Sociologia de l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum.
Sociologia de la infantesa, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup
ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.
Àrees de coneixement: sociologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació 3 1,5 4,5 

Contingut: teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica
del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.
Àrees de coneixement: sociologia, teoria i història de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Noves tecnologies aplicades a l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diverses aplicacions didàctiques, organitzatives i ad-
ministratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.
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Àrees de coneixement: comunicació audiovisual i publicitat, didàctica i organització escolar, llenguatges i sistemes
informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aspectes didàctics i organitzatius de l’educació especial 4 2 6 (6T)
Assignatura
Didàctica i Organització de l’Educació Especial 4 2 6 

Contingut: la individualització pedagògica i les estratègies per tractar les diferències humanes i l’aprenentatge en alumnes
amb dificultats i disminucions. Diversificació curricular. L’organització de centres escolars per atendre necessitats
d’educació especial.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, mètodes d’investigació i diagnòstic en educació, psicologia
evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aspectes evolutius i educatius de la deficiència auditiva*1 4 2 6 (6T)
Contingut: problemes d’audició i llenguatge. Desenvolupament comunicatiu i lingüístic. Estratègies d’intervenció
educatives. La integració del deficient auditiu.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, personalitat, avaluació i tractament psicològic, psicologia
evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aspectes evolutius i educatius de la deficiència motòrica*1 4 2 6 (6T)
Contingut: etiologia de al deficiència motòrica. Desenvolupament comunicatiu i intel·lectual. Els sistemes de
comunicació no vocals. Estratègies d’intervenció educativa. La integració educativa del deficient motòric.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, fisioteràpia, personalitat, avaluació i tractament psicològic,
psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual*1 4 2 6 (6T)
18

Assignatures
Aspectes Psicoevolutius de les Deficiències Sensorials i Motòriques** 6 3 9
Intervenció Educativa en les Deficiències Sensorials i Motòriques** 6 3 9

Contingut: etiologia de la deficiència visual. Desenvolupament comunicatiu i intel·lectual. Estratègies d’intervenció
educativa. La integració educativa del deficient visual.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, personalitat, avaluació i tractament psicològic, psicologia
evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aspectes evolutius i educatius de la deficiència mental 6 3 9 (9T)
Assignatures
Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic 3 1,5 4,5
Intervenció Educativa en la Deficiència Mental 3 1,5 4,5

Contingut: el retard intel·lectual. Deficiència mental i problemes d’aprenentatge. Estratègies d’intervenció educativa. La
integració escolar del deficient intel·lectual.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, personalitat, avaluació i tractament psicològic, psicologia
evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació física en alumnes amb necessitats educatives especials 2 2,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 2 2,5 4,5

Contingut: desenvolupament motor i perceptivomotor en nens amb discapacitacions. Activitats físiques adaptades a nens
amb dificultats.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva, fisioteràpia.

1. Ateses les característiques d’aquestes matèries troncals (*6+6+6), s’ha considerat convenient diversificar en dues assignatures (**9+9) la suma
de totes tres.
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Cicle Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I Expressió plàstica i musical2 1,5 3 4,5 (4T+0,5A)

Assignatura
Didàctica de l’Expressió Musical 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos i materials per a l’educació artística. Aspectes terapèutics i de diagnòstic en l’educació especial.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica, didàctica de l’expressió musical.

Cicle Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I Trastorns de conducta i de personalitat 4 2 6 (6T)

Assignatura
Trastorns de Conducta i de Personalitat 4 2 6

Contingut: les alteracions de comportament. Estratègies d’intervenció davant els problemes de conducta.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals

Teòrics Pràctics/clínics Totals
I Tractaments educatius dels trastorns de la llengua escrita 6 3 9 (9T)

Assignatures
Alteracions en l’Aprenentatge de la Lectura i de l’Escriptura 3 1,5 4,5
Intervenció Psicoeducativa en l’Aprenentatge en la Lectoescriptura 3 1,5 4,5

Contingut: estratègies d’intervenció didàctica en la rehabilitació dels trastorns en lectoescriptura. Mètodes, tècniques i
recursos per al tractament de la dislèxia, disgrafies, disortografies i discalculies.
Àrees de coneixement personalitat, avaluació i tractament psicològic, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals

Pràctics/clínics Totals
I Pràcticum 33 33 (32T+1A)

Assignatures
Pràcticum I 4,5 4,5
Pràcticum II 28,5 28,5

Contingut: conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, que s’han de realitzar en els nivells corresponents
del sistema educatiu, especialment en activitats d’educació física. Les pràctiques hauran de proporcionar el coneixement
del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les diverses dimensions i
funcions, així com de la comunitat educativa.
Àrees de coneixement: totes les àrees vinculades a les matèries troncals, tant comuns com d’especialitat, d’aquesta
especialitat d’Educació Especial.

2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica 11 5,5 16,5
Assignatures
Llengua i Literatura Espanyoles 3 1,5 4,5
Llengua i Literatura Catalanes 4 2 6
Didàctica de la Llengua I 4 2 6

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural 3 3 6
Assignatura
El Medi Natural i la seva Didàctica 3 3 6

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figuren i una/es altra/es obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Contingut: principis bàsics sobre els continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural,
social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica3 1,5 3 4,5
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Plàstica 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Activitats físiques organitzades en el medi natural 3 1,5 4,5
Contingut: l’associacionisme juvenil i esportiu per a les activitats físiques i esportives en el medi natural. Activitats físiques
i esportives en el medi natural: fonaments i tècniques. Instal·lacions, equipaments, organització d’activitats i
esdeveniments esportius.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Expressió corporal 3 1,5 4,5
Contingut: els llenguatges expressius. Elements que configuren el llenguatge corporal. El pensament, les emocions i la
comunicació en expressió dramatització. Nivell d’expressió creativa. Joc dramàtic infantil. Orientacions didàctiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques plàstiques en el marc escolar 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les principals tècniques de suport bidimensional aplicats a educació infantil i/o primària.
Dibuix: llapis, grafit, barres seques. Pintura. Estampació múltiple, monotipus i llinogravat. Collage. Tècniques
tridimensionals: modelatge, construcció d’estructures, assembage. Aspectes de procediment, creatius i expressius de les
diverses tècniques. Experiències didàctiques aplicables i seqüenciació per cicles.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tutoria i avaluació a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: tutoria i conceptualització. Temps i espais d’intervenció didàctica. Avaluació. Currículum i desenvolupament.
L’avaluació de l’alumne com a millora de l’ensenyament. Estratègies.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Investigació didàctica a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: desenvolupament del currículum. L’estudi de cas com a estratègia d’intervenció a l’aula. L’observació:
estratègies. Intervenció i millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció educativa en nens superdotats 3 1,5 4,5
Contingut: els superdotats en l’àmbit del tractament de la diversitat. Caracterització. Estratègies d’intervenció.
Problemàtica educativa.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

3. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figura/en i una/es altra/es sota la consideració de troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Els processos d’aculturació en l’educació 3 1,5 4,5
Contingut: persona humana, home, dona en el procés de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i educativa:
familiar, nacional, etc.
Àrees de coneixement: teoria i història de l’educació.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Aprenentatge de procediments 3 1,5 4,5
Contingut: els procediments i les estratègies com a continguts escolars. Naturalesa de l’aprenentatge dels continguts de
procediment. Dimensions i nivells d’aprenentatge dels procediments; implicacions respecte al seu tractament curricular:
feines de seqüenciació, ensenyament i avaluació.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Desenvolupament moral 3 1,5 4,5
Contingut: els processos de desenvolupament i aprenentatge morals. Etapes del desenvolupament moral. L’aprenentatge i
l’ensenyament escolar de valors, actituds i normes. Estratègies per a l’educació moral.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Psicologia de la instrucció 3 1,5 4,5
Contingut: psicologia de la instrucció i psicologia de l’educació. Teories psicològiques de l’aprenentatge escolar. La
concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyances escolars. Aprenentatge dels continguts escolars.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció en l’aula davant els problemes de conducta 3 1,5 4,5
Contingut: observació de problemes de conducta a l’aula. Tipus de tractaments i la incidència en l’aprenentatge escolar.
Programes d’intervenció segons les diverses patologies.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anàlisi musical 3 1,5 4,5
Contingut: estudi pràctic sobre les partitures dels grans mestres, dels petits i grans elements formals: a) Simetria i asimetria en
les estructures temàtiques, estudi dels artificis harmònics i temàtics; b) Estudi de l’agògica, monorítmia i polirítmia; c) Ritme
harmònic i relació amb la forma musical; d) Estudi de les diverses textures musicals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Metodologia elemental de la música 3 1,5 4,5
Contingut: la formació musical a través dels seus elements: a) Activitats estètiques i creatives: el cant escolar. Fases de
l’aprenentatge i globalització de cançons. Instrumentació. Dramatització i coreografia. Anàlisi mètrica. L’apreciació
musical; b) Activitats psicofísiques i mètriques. Dictats elementals. Elements mètrics. Elements tonals. Elements
expressius. Solfeig: conclusió de dictats i creativitat; c) Activitats acústiques i experimentals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Religió catòlica 7 3,5 10,5
Assignatures
Religió i Cultura 3 1,5 4,5
Pedagogia de la Religió 4 2 6

Contingut: introducció a l’estudi de la Bíblia. Antic Testament: llibres principals. Nou Testament: Evangeli. Jesucrist.
Església. La Religió al centre escolar.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials (s’imparteix en el marc del conveni entre la URV i l’Arquebisbat
de Tarragona).
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Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Temes de llengua i literatura catalanes 3 1,5 4,5
Contingut: estudi d’aspectes normatius, lingüístics o sociolingüístics de la llengua catalana. Tractament de temes de
literatura catalana contemporània o de literatura oral.
Àrees de coneixement: filologia catalana.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Comentari i anàlisi de textos de literatura espanyola 3 1,5 4,5
contemporània

Contingut: reconèixer el valor de la lectura permanent d’obres de literatura, adequades al desenvolupament i
perfeccionament de la llengua a través del comentari i l’anàlisi de textos.
Àrees de coneixement: filologia espanyola.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Textos infantils i juvenils 3 1,5 4,5
Contingut: estudi de la literatura juvenil, història, objectius i valors. Observació de les tècniques i estils de la il·lustració.
Coneixement dels recursos i activitats per animar a llegir.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques d’expressió oral per a llengües estrangeres 3 1,5 4,5
Contingut: metodologia per a l’ensenyament de la fonètica i la correcció. Tècniques i recursos propis de la didàctica de
l’expressió oral (francès-anglès).
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Didàctica de la geometria 3 1,5 4,5
Contingut: el xiquet organitza l’espai: observació, visualització, representació, conceptualització. Nocions geomètriques
bàsiques. Activitats i recursos per a la classe. Geometria i mitjans informàtics.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Utilització de les fonts històriques en la didàctica de les 3 1,5 4,5
ciències socials

Contingut: estudi d’elements que proporcionen informació sobre l’emissor històric que l’ha creat i que ajuden a dissenyar
activitats d’ensenyament aprenentatge de les ciències socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Educació mediambiental 3 1,5 4,5
Contingut: l’educació mediambiental: integració en el currículum de ciències i de tecnologia de l’educació primària i
secundària. La naturalesa de la ciència i de la tecnologia: els productes i processos químics i les seves interaccions
ambientals, socials i històriques. Enfocament ciència-tecnologia-societat. Projectes educatius.
Àrees de coneixement: enginyeria química.

Matèria Crèdits 
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ciències de la vida 3 1,5 4,5
Contingut: a) Aspectes didàctics de l’home com a ésser viu. La vida i la química de la vida. Compostos vitals. L’energia per
a la vida. La unitat de la vida: la cèl·lula. La informació en els éssers vius. Processos vitals més importants; b) Introducció
a l’ecologia. El planeta Terra i la vida. Les màquines productives de la biosfera. Dinàmica de la vida. L’home en el medi.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.

Núm. 7



Full Oficial 20 / 27 de maig de 199719

4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis

a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global 190,5 crèdits.
Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 45 15 60

2n 37,5 12 4,5 12 66
3r 52,5 4,5 7,5 64,5

TOTAL 135 27 9 19,5 190,5

d) S’atorguen per equivalència crèdits a estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la
universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: màxim 9 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle de 3 anys.
f) Distribució de la càrrega lectiva global per any acadèmic.

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 60 36 24
2n 66 40 26
3r 64,5 24 40,5

Organització del pla d’estudis

1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis

1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que
estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.

2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega
lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.

3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es
proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.

4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.
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PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Bases psicopedagògiques de l’educació especial 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Bases Pedagògiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
Bases Psicològiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5

Contingut: dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la incidència
sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Integració educativa
d’alumnes amb dificultats.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, Psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Didàctica General I 3 1,5 4,5
Didàctica General II 3 1,5 4,5

Contingut: components didàctics del procés d’ensenyament aprenentatge. Models d’ensenyament i de curricula: disseny
curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Feines d’ensenyament i organització de
processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Organització del centre escolar 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Organització del Centre Escolar 3 1,5 4,5

Contingut: l’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors, recursos, espais,
horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi
d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en centres d’educació infantil.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Psicologia de l’educació i del desenvolupament en edat escolar 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Psicologia de l’Educació 3 1,5 4,5
Psicologia Evolutiva 3 1,5 4,5

Contingut: factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu,
desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectiu emocional.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sociologia de l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Sociologia de l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum.
Sociologia de la infantesa, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup
ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.
Àrees de coneixement: sociologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació 3 1,5 4,5
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Contingut: teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica
del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.
Àrees de coneixement: sociologia, teoria i història de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Noves tecnologies aplicades a l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diverses aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.
Àrees de coneixement: comunicació audiovisual i publicitat, Didàctica i organització escolar, Llenguatges i sistemes
informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Ciències de la naturalesa i la seva didàctica 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Ciències Experimentals i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5
Ciències Experimentals i la seva Didàctica II 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de les ciències de la naturalesa. Continguts, recursos i materials per a l’ensenyament de les
ciències de la naturalesa.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Ciències socials i la seva didàctica 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Ciències Socials i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5
Ciències Socials i la seva Didàctica II 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de les ciències socials. Continguts, recursos i materials per a l’ensenyament de les ciències
socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica1 1,5 3 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Musical 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació física i la seva didàctica 1,5 3 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Didàctica de l’Educació Física I 1,5 3 4,5

Contingut: activitats psicomotores. Mètodes i activitats d’ensenyament en l’educació física bàsica.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Idioma estranger i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
Didàctica de l’Idioma Estranger I 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement oral i escrit de l’idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament
de l’idioma estranger.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

1. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figuren i una/es altra/es obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i Literatura i la seva didàctica1 8 4 12 (12T)
Assignatures
Llengua i Literatura Catalanes 4 2 6
Didàctica de la Llengua I 4 2 6

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i escrita: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la llengua
i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Matemàtiques i la seva didàctica 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Matemàtiques i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5
Matemàtiques i la seva Didàctica II 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les
matemàtiques.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Pràcticum 33 33 (32T+1A)
Assignatures
Pràcticum I 4,5 4,5
Pràcticum II 28,5 28,5

Contingut: conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, que s’han de realitzar en els nivells corresponents
del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar el coneixement del sistema escolar a través del coneixement
del centre concret com a unitat organitzativa en les diverses dimensions i funcions, així com de la comunitat educativa.
Àrees de coneixement: totes les àrees vinculades a les matèries troncals, tant comuns com d’especialitat, d’aquesta
especialitat d’Educació Primària.

2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica2 6 3 9
Assignatures
Llengua i Literatura Espanyoles 3 1,5 4,5
Didàctica de la Llengua II 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural 6 3 9
Assignatures
El Medi Social i la seva Didàctica 3 1,5 4,5
El Medi Natural i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica del càlcul 3 1,5 4,5
Assignatura
Didàctica del Càlcul 3 1,5 4,5

1. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figuren i una/es altra/es obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figuren i una/es altra/es troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Contingut: aprenentatge del càlcul: comprensió i mecanització. Càlcul pensat. Models visuals. Contextos. Algorritmes.
Calculadora, estimació i aproximació. Recursos per a l’aula.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica2 1,5 3 4,5
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Plàstica 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expCrèditsressió plàstica.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Activitats físiques organitzades en el medi natural 3 1,5 4,5
Contingut: l’associacionisme juvenil i esportiu per a les activitats físiques i esportives en el medi natural. Activitats físiques
i esportives en el medi natural: fonaments i tècniques. Instal·lacions, equipaments, organització d’activitats i
esdeveniments esportius.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Expressió corporal 3 1,5 4,5
Contingut: els llenguatges expressius. Elements que configuren el llenguatge corporal. El pensament, les emocions i la
comunicació en expressió dramatització. Nivell d’expressió creativa. Joc dramàtic infantil. Orientacions didàctiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques plàstiques en el marc escolar 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les principals tècniques de suport bidimensional aplicats a educació infantil i/o primària.
Dibuix: llapis, grafit, barres seques. Pintura. Estampació múltiple, monotipus i llinogravat. Collage. Tècniques
tridimensionals: modelatge, construcció d’estructures, assembage. Aspectes de procediment, creatius i expressius de les
diverses tècniques. Experiències didàctiques aplicables i seqüenciació per cicles.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tutoria i avaluació a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: tutoria i conceptualització. Temps i espais d’intervenció didàctica. Avaluació. Currículum i desenvolupament.
L’avaluació de l’alumne com a millora de l’ensenyament. Estratègies.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Investigació didàctica a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: desenvolupament del currículum. L’estudi de cas com a estratègia d’intervenció a l’aula. L’observació:
estratègies. Intervenció i millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció educativa en nens superdotats 3 1,5 4,5
Contingut: els superdotats en l’àmbit del tractament de la diversitat. Caracterització. Estratègies d’intervenció.
Problemàtica educativa.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figuren i una/es altra/es troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Els processos d’aculturació en l’educació 3 1,5 4,5
Contingut: persona humana, home, dona en el procés de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i
educativa: familiar, nacional, etc.
Àrees de coneixement: teoria i història de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Aprenentatge de procediments 3 1,5 4,5
Contingut: els procediments i les estratègies com a continguts escolars. Naturalesa de l’aprenentatge dels continguts de
procediment. Dimensions i nivells d’aprenentatge dels procediments; implicacions respecte al seu tractament curricular:
feines de seqüenciació, ensenyament i avaluació.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Desenvolupament moral 3 1,5 4,5
Contingut: els processos de desenvolupament i aprenentatge morals. Etapes del desenvolupament moral. L’aprenentatge i
l’ensenyament escolar de valors, actituds i normes. Estratègies per a l’educació moral.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Psicologia de la instrucció 3 1,5 4,5
Contingut: psicologia de la instrucció i psicologia de l’educació. Teories psicològiques de l’aprenentatge escolar. La
concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyances escolars. Aprenentatge dels continguts escolars.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció en l’aula davant els problemes de conducta 3 1,5 4,5
Contingut: observació de problemes de conducta a l’aula. Tipus de tractaments i la incidència en l’aprenentatge escolar.
Programes d’intervenció segons les diverses patologies.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anàlisi musical 3 1,5 4,5
Contingut: estudi pràctic sobre les partitures dels grans mestres, dels petits i grans elements formals: a) Simetria i asimetria
en les estructures temàtiques, estudi dels artificis harmònics i temàtics; b) Estudi de l’agògica, monorítmia i polirítmia; c)
Ritme harmònic i relació amb la forma musical; d) Estudi de les diverses textures musicals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Metodologia elemental de la música 3 1,5 4,5
Contingut: la formació musical a través dels seus elements: a) Activitats estètiques i creatives: el cant escolar. Fases de
l’aprenentatge i globalització de cançons. Instrumentació. Dramatització i coreografia. Anàlisi mètrica. L’apreciació
musical; b) Activitats psicofísiques i mètriques. Dictats elementals. Elements mètrics. Elements tonals. Elements
expressius. Solfeig: conclusió de dictats i creativitat; c) Activitats acústiques i experimentals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Religió catòlica 7 3,5 10,5
Assignatura
Religió i Cultura 3 1,5 4,5
Pedagogia de la Religió 4 2 6

Contingut: introducció a l’estudi de la Bíblia. Antic Testament: llibres principals. Nou Testament: Evangeli. Jesucrist.
Església. La Religió al centre escolar.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials (s’imparteix en el marc del conveni entre la URV i l’Arquebisbat
de Tarragona).
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Temes de llengua i literatura catalanes 3 1,5 4,5
Contingut: estudi d’aspectes normatius, lingüístics o sociolingüístics de la llengua catalana. Tractament de temes de
literatura catalana contemporània o de literatura oral.
Àrees de coneixement: filologia catalana.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Comentari i anàlisi de textos de literatura espanyola 3 1,5 4,5
contemporània

Contingut: reconèixer el valor de la lectura permanent d’obres de literatura, adequades al desenvolupament i
perfeccionament de la llengua a través del comentari i l’anàlisi de textos.
Àrees de coneixement: filologia espanyola.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Textos infantils i juvenils 3 1,5 4,5
Contingut: estudi de la literatura juvenil, història, objectius i valors. Observació de les tècniques i estils de la il·lustració.
Coneixement dels recursos i activitats per animar a llegir.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques d’expressió oral per a llengües estrangeres 3 1,5 4,5
Contingut: metodologia per a l’ensenyament de la fonètica i la correcció. Tècniques i recursos propis de la didàctica de
l’expressió oral (francès-anglès).
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Didàctica de la geometria 3 1,5 4,5
Contingut: el xiquet organitza l’espai: observació, visualització, representació, conceptualització. Nocions geomètriques
bàsiques. Activitats i recursos per a la classe. Geometria i mitjans informàtics.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Utilització de les fonts històriques en la didàctica de les 3 1,5 4,5
ciències socials

Contingut: estudi d’elements que proporcionen informació sobre l’emissor històric que l’ha creat i que ajuden a dissenyar
activitats d’ensenyament aprenentatge de les ciències socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Educació mediambiental 3 1,5 4,5
Contingut: l’educació mediambiental: integració en el currículum de ciències i de tecnologia de l’educació primària i
secundària. La naturalesa de la ciència i de la tecnologia: els productes i processos químics i les seves interaccions
ambientals, socials i històriques. Enfocament ciència-tecnologia-societat. Projectes educatius.
Àrees de coneixement: enginyeria química.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ciències de la vida 3 1,5 4,5
Contingut: a) Aspectes didàctics de l’home com a ésser viu. La vida i la química de la vida. Compostos vitals. L’energia per
a la vida. La unitat de la vida: la cèl·lula. La informació en els éssers vius. Processos vitals més importants; b) Introducció
a l’ecologia. El planeta Terra i la vida. Les màquines productives de la biosfera. Dinàmica de la vida. L’home en el medi.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.

4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global 190,5 crèdits.
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Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 55,5 9 64,5

2n 33 9 9 12 63
3r 42 9 4,5 7,5 63

TOTAL 130,5 27 13,5 19,5 190,5

d) S’atorguen per equivalència crèdits a estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la
universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: màxim 9 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1r cicle de 3 anys.
f) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic.

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics

1r 64,5 38,5 26
2n 63 39 24
3r 63 23 40

Organització del pla d’estudis
1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis
1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que

estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.
2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega

lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.
3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es

proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.
4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ 
MUSICAL

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Bases psicopedagògiques de l’educació especial 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Bases Pedagògiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
Bases Psicològiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
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Contingut: dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la incidència
sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Integració educativa
d’alumnes amb dificultats.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Didàctica General I 3 1,5 4,5
Didàctica General II 3 1,5 4,5

Contingut: components didàctics del procés d’ensenyament aprenentatge. Models d’ensenyament i de curricula: disseny
curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Feines d’ensenyament i organització de
processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Organització del centre escolar 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Organització del Centre Escolar 3 1,5 4,5

Contingut: l’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors, recursos, espais,
horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi
d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en centres d’educació infantil.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Psicologia de l’educació i del desenvolupament en edat escolar 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Psicologia de l’Educació 3 1,5 4,5
Psicologia Evolutiva 3 1,5 4,5

Contingut: factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu,
desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectiu emocional.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sociologia de l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Sociologia de l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum.
Sociologia de la infantesa, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup
ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.
Àrees de coneixement: sociologia

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica
del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.
Àrees de coneixement: sociologia, teoria i història de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Noves tecnologies aplicades a l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 3 1,5 4,5 
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Contingut: recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diverses aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.
Àrees de coneixement: comunicació audiovisual i publicitat, didàctica i organització escolar, llenguatges i sistemes
informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural1 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
El Medi Natural i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Idioma estranger i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Didàctica de l’Idioma Estranger I 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement oral i escrit de l’idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament
de l’idioma estranger.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Matemàtiques i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Matemàtiques i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les
matemàtiques.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica1 4 2 6 (6T)
Assignatura
Llengua i Literatura Catalanes 4 2 6

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i llengua escrita: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació física i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Didàctica de l’Educació Física I 3 1,5 4,5

Contingut: activitats psicomotores. Mètodes i activitats en l’ensenyament de l’educació física bàsica.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física esportiva.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica de l’expressió musical 3 6 9 (8T+1A)
Assignatures
Didàctica de l’Expressió Musical I 1,5 3 4,5
Didàctica de l’Expressió Musical II 1,5 3 4,5

Contingut: principis de l’educació musical escolar. Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. Programació i
avaluació. Pràctiques docents.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, música.

1. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figuren i una/es altra/es obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Formació instrumental 3 6 9 (8T+1A)
Assignatures
Formació Instrumental I 1,5 3 4,5
Formació Instrumental II 1,5 3 4,5

Contingut: estudi d’un instrument melòdic o harmònic.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Agrupacions musicals 3 6 9 (8T+1A)
Assignatures
Agrupacions Musicals I 1,5 3 4,5
Agrupacions Musicals II 1,5 3 4,5

Contingut: pràctica de conjunt instrumental. Direcció. Repertori escolar per a diversos tipus d’organitzacions
instrumentals i vocals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Formació rítmica i dansa 1,5 3 4,5
Assignatura
Formació Rítmica i Dansa 1,5 3 4,5

Contingut: elements fonamentals de la rítmica. Diversos aspectes de la dansa aplicada a l’educació bàsica. Coreografies
elementals, improvisació. Repertori.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, didàctica de l’expressió musical, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Formació vocal i auditiva 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Formació Vocal i Auditiva 3 1,5 4,5

Contingut: tècniques vocals i auditives. L’exteriorització i la interiorització de la melodia. Repertori.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Història de la música i del folklore 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Història de la Música i del Folklore 3 1,5 4,5

Contingut: anàlisi d’obres. Estudi dels períodes i les estètiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, història de l’art, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llenguatge musical 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Llenguatge Musical 3 1,5 4,5

Contingut: estudi teòric i pràctic dels elements musicals necessaris per a la lectura i interpretació musical.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, música.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Pràcticum 33 33 (32T+1A)
Assignatures
Pràcticum I 4,5 4,5
Pràcticum II 28, 5 28,5

Contingut: conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, que s’han de realitzar en els nivells corresponents
del sistema educatiu, especialment en activitats d’educació física. Les pràctiques hauran de proporcionar el coneixement
del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les diverses dimensions i
funcions, així com de la comunitat educativa.
Totes les àrees vinculades a les matèries troncals, tant comuns com d’especialitat, d’aquesta especialitat d’Educació Física.
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2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica2 7 3,5 10,5
Assignatures
Llengua i Literatura Espanyoles 3 1,5 4,5
Didàctica de la Llengua I 4 2 6

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la llengua i
la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural2 3 1,5 4,5
Assignatura
El Medi Social i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

3. MATÈRIES OPTATIVES 

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Activitats físiques organitzades en el medi natural 3 1,5 4,5
Contingut: l’associacionisme juvenil i esportiu per a les activitats físiques i esportives en el medi natural. Activitats físiques
i esportives en el medi natural: fonaments i tècniques. Instal·lacions, equipaments, organització d’activitats i
esdeveniments esportius.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Expressió corporal 3 1,5 4,5
Contingut: els llenguatges expressius. Elements que configuren el llenguatge corporal. El pensament, les emocions i la
comunicació en expressió dramatització. Nivell d’expressió creativa. Joc dramàtic infantil. Orientacions didàctiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques plàstiques en el marc escolar 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les principals tècniques de suport bidimensional aplicats a educació infantil i/o primària.
Dibuix: llapis, grafit, barres seques. Pintura. Estampació múltiple, monotipus i llinogravat. Collage. Tècniques
tridimensionals: modelatge, construcció d’estructures, assembage. Aspectes de procediment, creatius i expressius de les
diverses tècniques. Experiències didàctiques aplicables i seqüenciació per cicles.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tutoria i avaluació a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: tutoria i conceptualització. Temps i espais d’intervenció didàctica. Avaluació. Currículum i desenvolupament.
L’avaluació de l’alumne com a millora de l’ensenyament. Estratègies.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Investigació didàctica a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: desenvolupament del currículum. L’estudi de cas com a estratègia d’intervenció a l’aula. L’observació:
estratègies. Intervenció i millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figuren i una/es altra/es troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció educativa en nens superdotats 3 1,5 4,5
Contingut: els superdotats en l’àmbit del tractament de la diversitat. Caracterització. Estratègies d’intervenció.
Problemàtica educativa.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Els processos d’aculturació en l’educació 3 1,5 4,5
Contingut: persona humana, home, dona en el procés de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i educativa:
familiar, nacional, etc.
Àrees de coneixement: teoria i història de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Aprenentatge de procediments 3 1,5 4,5
Contingut: els procediments i les estratègies com a continguts escolars. Naturalesa de l’aprenentatge dels continguts de
procediment. Dimensions i nivells d’aprenentatge dels procediments; implicacions respecte al seu tractament curricular:
feines de seqüenciació, ensenyament i avaluació.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Desenvolupament moral 3 1,5 4,5
Contingut: els processos de desenvolupament i aprenentatge morals. Etapes del desenvolupament moral. L’aprenentatge i
l’ensenyament escolar de valors, actituds i normes. Estratègies per a l’educació moral.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Psicologia de la instrucció 3 1,5 4,5
Contingut: psicologia de la instrucció i psicologia de l’educació. Teories psicològiques de l’aprenentatge escolar. La
concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyances escolars. Aprenentatge dels continguts escolars.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció en l’aula davant els problemes de conducta 3 1,5 4,5
Contingut: observació de problemes de conducta a l’aula. Tipus de tractaments i la incidència en l’aprenentatge escolar.
Programes d’intervenció segons les diverses patologies.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anàlisi musical 3 1,5 4,5
Contingut: estudi pràctic sobre les partitures dels grans mestres, dels petits i grans elements formals: a) Simetria i asimetria en
les estructures temàtiques, estudi dels artificis harmònics i temàtics; b) Estudi de l’agògica, monorítmia i polirítmia; c) Ritme
harmònic i relació amb la forma musical; d) Estudi de les diverses textures musicals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Metodologia elemental de la música 3 1,5 4,5
Contingut: la formació musical a través dels seus elements: a) Activitats estètiques i creatives: el cant escolar. Fases de
l’aprenentatge i globalització de cançons. Instrumentació. Dramatització i coreografia. Anàlisi mètrica. L’apreciació
musical; b) Activitats psicofísiques i mètriques. Dictats elementals. Elements mètrics. Elements tonals. Elements
expressius. Solfeig: conclusió de dictats i creativitat; c) Activitats acústiques i experimentals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Religió catòlica 7 3,5 10,5
Assignatures
Religió i Cultura 3 1,5 4,5
Pedagogia de la Religió 4 2 6
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Contingut: introducció a l’estudi de la Bíblia. Antic Testament: llibres principals. Nou Testament: Evangeli. Jesucrist.
Església. La Religió al centre escolar.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials (s’imparteix en el marc del conveni entre la URV i l’Arquebisbat
de Tarragona).

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Temes de llengua i literatura catalanes 3 1,5 4,5
Contingut: estudi d’aspectes normatius, lingüístics o sociolingüístics de la llengua catalana. Tractament de temes de
literatura catalana contemporània o de literatura oral.
Àrees de coneixement: filologia catalana.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Comentari i anàlisi de textos de literatura espanyola 3 1,5 4,5
contemporània

Contingut: reconèixer el valor de la lectura permanent d’obres de literatura, adequades al desenvolupament i perfeccionament
de la llengua a través del comentari i l’anàlisi de textos.
Àrees de coneixement: filologia espanyola.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics Totals

Textos infantils i juvenils 3 1,5 4,5
Contingut: estudi de la literatura juvenil, història, objectius i valors. Observació de les tècniques i estils de la il·lustració.
Coneixement dels recursos i activitats per animar a llegir.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics Totals

Tècniques d’expressió oral per a llengües estrangeres 3 1,5 4,5
Contingut: metodologia per a l’ensenyament de la fonètica i la correcció. Tècniques i recursos propis de la didàctica de
l’expressió oral (francès-anglès).
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Didàctica de la geometria 3 1,5 4,5
Contingut: el xiquet organitza l’espai: observació, visualització, representació, conceptualització. Nocions geomètriques
bàsiques. Activitats i recursos per a la classe. Geometria i mitjans informàtics.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Utilització de les fonts històriques en la didàctica de les  3 1,5 4,5
ciències socials

Contingut: estudi d’elements que proporcionen informació sobre l’emissor històric que l’ha creat i que ajuden a dissenyar
activitats d’ensenyament aprenentatge de les ciències socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Educació mediambiental 3 1,5 4,5
Contingut: l’educació mediambiental: integració en el currículum de ciències i de tecnologia de l’educació primària i
secundària. La naturalesa de la ciència i de la tecnologia: els productes i processos químics i les seves interaccions
ambientals, socials i històriques. Enfocament ciència-tecnologia-societat. Projectes educatius.
Àrees de coneixement: enginyeria química.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ciències de la vida 3 1,5 4,5
Contingut: a) Aspectes didàctics de l’home com a ésser viu. La vida i la química de la vida. Compostos vitals. L’energia per
a la vida. La unitat de la vida: la cèl·lula. La informació en els éssers vius. Processos vitals més importants; b) Introducció
a l’ecologia. El planeta Terra i la vida. Les màquines productives de la biosfera. Dinàmica de la vida. L’home en el medi.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.
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4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis

a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global 190,5 crèdits.

Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 60 4,5 64,5

2n 36 10,5 4,5 12 63
3r 51 4,5 7,5 63

TOTAL 147 15 9 19,5 190,5

d) S’atorguen per equivalència crèdits a estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la
universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: màxim 9 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle de 3 anys.
f) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic.

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 64,5 40 24,5
2n 63 34,5 28,5
3r 63 20 43

Organització del pla d’estudis

1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis

1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que
estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.

2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega
lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.

3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es
proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.

4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.
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PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ 
FÍSICA

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Bases psicopedagògiques de l’educació especial 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Bases Pedagògiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5
Bases Psicològiques de l’Educació Especial 3 1,5 4,5

Contingut: dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la incidència
sobre l’aprenentatge escolar. L’escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Integració educativa
d’alumnes amb dificultats.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Didàctica general 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Didàctica General I 3 1,5 4,5
Didàctica General II 3 1,5 4,5

Contingut: components didàctics del procés d’ensenyament aprenentatge. Models d’ensenyament i de curricula: disseny
curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Feines d’ensenyament i organització de
processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Organització del centre escolar 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Organització del Centre Escolar 3 1,5 4,5

Contingut: l’estructura del sistema escolar: característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions
directives, de gestió pedagògica i d’administració. Pla de centre. Organització d’alumnes, professors, recursos, espais,
horaris, activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi
d’experiències d’organització. Referència de models i elements estudiats en centres d’educació infantil.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Psicologia de l’educació i del desenvolupament en edat escolar 6 3 9 (8T+1A)
Assignatures
Psicologia de l’Educació 3 1,5 4,5
Psicologia Evolutiva 3 1,5 4,5

Contingut: factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos d’aprenentatge. Aprenentatge
escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu,
desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectiu emocional.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sociologia de l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Sociologia de l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a
subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum.
Sociologia de la infantesa, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup
ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball.
Àrees de coneixement: sociologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teories i institucions contemporànies d’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Teories i Institucions Contemporànies d’Educació 3 1,5 4,5
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Contingut: teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica
del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal.
Àrees de coneixement: sociologia, teoria i història de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Noves tecnologies aplicades a l’educació 3 1,5 4,5 (4T+0,5A)
Assignatura
Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 3 1,5 4,5

Contingut: recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diverses aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.
Àrees de coneixement: comunicació audiovisual i publicitat, didàctica i organització escolar, llenguatges i sistemes
informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural1 3 1,5 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
El Medi Natural i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica1 1,5 3 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Musical 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Idioma estranger i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
Didàctica de l’Idioma Estranger I 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement oral i escrit de l’idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament
de l’idioma estranger.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Matemàtiques i la seva didàctica 3 1,5 4,5 (4T+0.5A)
Assignatura
Matemàtiques i la seva Didàctica I 3 1,5 4,5

Contingut: coneixement de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les
matemàtiques.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica1 4 2 6
Assignatura
Llengua i Literatura Catalanes 4 2 6 (6T)

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i llengua escrita: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la
llengua i la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

1. Ateses les característiques d’aquesta matèria troncal i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria genera la/les assig-
natura/es que figuren i una/es altra/es obligatòries d’universitat. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aprenentatge i desenvolupament motor 4 2 6 (6T)
Assignatura
Processos d’Aprenentatge i Desenvolupament Motor 4 2 6

Contingut: el desenvolupament evolutiu general del nen en relació amb els processos de maduració motora. Processos
d’aprenentatge i desenvolupament motor.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva, psicologia evolutiva i de l’educació.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Bases biològiques i fisiològiques del moviment 4 2 6 (6T)
Assignatura
Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 4 2 6

Contingut: elements d’anatomia i biofisiologia. El desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Treball físic i esforç: la
seva relació amb els diversos òrgans i sistemes. Patologia.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva, fisioteràpia, medicina, psicobiologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació física i la seva didàctica 12 6 18 (16T+2A)
Assignatures
Habilitats Perceptivomotores Bàsiques 3 1,5 4,5
Habilitats Físicoesportives 3 1,5 4,5
Didàctica de l’Educació Física I 3 1,5 4,5
Didàctica de l’Educació Física II 3 1,5 4,5

Contingut: bases teòriques de l’educació física. Habilitats perceptivomotores i el seu desenvolupament. Mètodes i
activitats d’ensenyament en educació física bàsica.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teoria i pràctica del condicionament físic 4 2 6 (6T)
Assignatura
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic 4 2 6

Contingut: les qualitats físiques i la seva evolució: resistència, força, velocitat, flexibilitat. Factors entrenables i no
entrenables de les qualitats físiques bàsiques en els nens. Efectes del treball físic en relació amb al salut.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal, educació física i esportiva.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Pràcticum 33 33 (32T+1A)
Assignatures
Pràcticum I 4,5 4,5
Pràcticum II 28,5 28,5

Contingut: conjunt integrat de pràctiques d’iniciació docent a l’aula, que s’han de realitzar en els nivells corresponents
del sistema educatiu, especialment en activitats d’educació física. Les pràctiques hauran de proporcionar el coneixement
del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les diverses dimensions i
funcions, així com de la comunitat educativa.
Àrees de coneixement: totes les àrees vinculades a les matèries troncals, tant comuns com d’especialitat, d’aquesta
especialitat d’Educació Física.

2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llengua i literatura i la seva didàctica2 7 3,5 10,5
Assignatures
Llengua i Literatura Espanyoles 3 1,5 4,5
Didàctica de la Llengua I 4 2 6

Contingut: coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l’ensenyament de la llengua.
Llengua oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la llengua i
la literatura.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura, filologia corresponent.

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figuren i una/es altra/es troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Coneixement del medi natural, social i cultural2 3 1,5 4,5
Assignatura
El Medi Social i la seva Didàctica 3 1,5 4,5

Contingut: recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals, didàctica de les ciències socials.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Educació artística i la seva didàctica2 1,5 3 4,5
Assignatura
Didàctica de l’Expressió Plàstica 1,5 3 4,5

Contingut: aproximació al fenomen artístic. L’expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts,
recursos didàctics i materials per a l’educació artística.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical, didàctica de l’expressió plàstica.

3. MATÈRIES OPTATIVES 

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Activitats físiques organitzades en el medi natural 3 1,5 4,5
Contingut: L’associacionisme juvenil i esportiu per a les activitats físiques i esportives en el medi natural. Activitats
físiques i esportives en el medi natural: fonaments i tècniques. Instal·lacions, equipaments, organització d’activitats i
esdeveniments esportius.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics Totals

Expressió corporal 3 1,5 4,5
Contingut: els llenguatges expressius. Elements que configuren el llenguatge corporal. El pensament, les emocions i la
comunicació en expressió dramatització. Nivell d’expressió creativa. Joc dramàtic infantil. Orientacions didàctiques.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió corporal

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques plàstiques en el marc escolar 3 1,5 4,5
Contingut: coneixement de les principals tècniques de suport bidimensional aplicats a educació infantil i/o primària.
Dibuix: llapis, grafit, barres seques. Pintura. Estampació múltiple, monotipus i llinogravat. Collage. Tècniques
tridimensionals: modelatge, construcció d’estructures, assembage. Aspectes de procediment, creatius i expressius de les
diverses tècniques. Experiències didàctiques aplicables i seqüenciació per cicles.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió plàstica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tutoria i avaluació a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: tutoria i conceptualització. Temps i espais d’intervenció didàctica. Avaluació. Currículum i desenvolupament.
L’avaluació de l’alumne com a millora de l’ensenyament. Estratègies.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Investigació didàctica a l’aula 3 1,5 4,5
Contingut: desenvolupament del currículum. L’estudi de cas com a estratègia d’intervenció a l’aula. L’observació:
estratègies. Intervenció i millora del procés d’ensenyament aprenentatge.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció educativa en nens superdotats 3 1,5 4,5
Contingut: els superdotats en l’àmbit del tractament de la diversitat. Caracterització. Estratègies d’intervenció.
Problemàtica educativa.
Àrees de coneixement: didàctica i organització escolar.

2. Ateses les característiques d’aquesta matèria obligatòria d’universitat i les condicions generals que regeixen el pla d’estudis, aquesta matèria
genera la/les assignatura/es que figuren i una/es altra/es troncal/s. Totes completen els descriptors de la matèria.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Els processos d’aculturació en l’educació 3 1,5 4,5
Contingut: persona humana, home, dona en el procés de l’educació. Fonaments antropològics de l’evolució cultural i
educativa: familiar, nacional, etc.
Àrees de coneixement: teoria i història de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Aprenentatge de procediments 3 1,5 4,5
Contingut: els procediments i les estratègies com a continguts escolars. Naturalesa de l’aprenentatge dels continguts de
procediment. Dimensions i nivells d’aprenentatge dels procediments; implicacions respecte al seu tractament curricular:
feines de seqüenciació, ensenyament i avaluació.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Desenvolupament moral 3 1,5 4,5
Contingut: els processos de desenvolupament i aprenentatge morals. Etapes del desenvolupament moral. L’aprenentatge i
l’ensenyament escolar de valors, actituds i normes. Estratègies per a l’educació moral.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Psicologia de la instrucció 3 1,5 4,5
Contingut: psicologia de la instrucció i psicologia de l’educació. Teories psicològiques de l’aprenentatge escolar. La
concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyances escolars. Aprenentatge dels continguts escolars.
Àrees de coneixement: psicologia evolutiva i de l’educació.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intervenció en l’aula davant els problemes de conducta 3 1,5 4,5
Contingut: observació de problemes de conducta a l’aula. Tipus de tractaments i la incidència en l’aprenentatge escolar.
Programes d’intervenció segons les diverses patologies.
Àrees de coneixement: personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anàlisi musical 3 1,5 4,5
Contingut: estudi pràctic sobre les partitures dels grans mestres, dels petits i grans elements formals: a) Simetria i asimetria
en les estructures temàtiques, estudi dels artificis harmònics i temàtics; b) Estudi de l’agògica, monorítmia i polirítmia; c)
Ritme harmònic i relació amb la forma musical; d) Estudi de les diverses textures musicals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Metodologia elemental de la música 3 1,5 4,5
Contingut: la formació musical a través dels seus elements: a) Activitats estètiques i creatives: el cant escolar. Fases de
l’aprenentatge i globalització de cançons. Instrumentació. Dramatització i coreografia. Anàlisi mètrica. L’apreciació
musical; b) Activitats psicofísiques i mètriques. Dictats elementals. Elements mètrics. Elements tonals. Elements
expressius. Solfeig: conclusió de dictats i creativitat; c) Activitats acústiques i experimentals.
Àrees de coneixement: didàctica de l’expressió musical i música.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Religió catòlica 7 3,5 10,5
Assignatures
Religió i Cultura 3 1,5 4,5
Pedagogia de la Religió 4 2 6

Contingut: introducció a l’estudi de la Bíblia. Antic Testament: llibres principals. Nou Testament: Evangeli. Jesucrist.
Església. La Religió al centre escolar.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials (s’imparteix en el marc del conveni entre la URV i l’Arquebisbat
de Tarragona).
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Temes de llengua i literatura catalanes 3 1,5 4,5
Contingut: estudi d’aspectes normatius, lingüístics o sociolingüístics de la llengua catalana. Tractament de temes de
literatura catalana contemporània o de literatura oral.
Àrees de coneixement: filologia catalana.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics Totals

Comentari i anàlisi de textos de literatura espanyola  3 1,5 4,5
contemporània

Contingut: reconèixer el valor de la lectura permanent d’obres de literatura, adequades al desenvolupament i
perfeccionament de la llengua a través del comentari i l’anàlisi de textos.
Àrees de coneixement: filologia espanyola.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Textos infantils i juvenils 3 1,5 4,5
Contingut: estudi de la literatura juvenil, història, objectius i valors. Observació de les tècniques i estils de la il·lustració.
Coneixement dels recursos i activitats per animar a llegir.
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques d’expressió oral per a llengües estrangeres 3 1,5 4,5
Contingut: metodologia per a l’ensenyament de la fonètica i la correcció. Tècniques i recursos propis de la didàctica de
l’expressió oral (francès-anglès).
Àrees de coneixement: didàctica de la llengua i la literatura.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Didàctica de la geometria 3 1,5 4,5
Contingut: el xiquet organitza l’espai: observació, visualització, representació, conceptualització. Nocions geomètriques
bàsiques. Activitats i recursos per a la classe. Geometria i mitjans informàtics.
Àrees de coneixement: didàctica de les matemàtiques.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Utilització de les fonts històriques en la didàctica de les 3 1,5 4,5
ciències socials

Contingut: estudi d’elements que proporcionen informació sobre l’emissor històric que l’ha creat i que ajuden a dissenyar
activitats d’ensenyament aprenentatge de les ciències socials.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències socials.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Educació mediambiental 3 1,5 4,5
Contingut: l’educació mediambiental: integració en el currículum de ciències i de tecnologia de l’educació primària i
secundària. La naturalesa de la ciència i de la tecnologia: els productes i processos químics i les seves interaccions
ambientals, socials i històriques. Enfocament ciència-tecnologia-societat. Projectes educatius.
Àrees de coneixement: enginyeria química.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ciències de la vida 3 1,5 4,5
Contingut: a) Aspectes didàctics de l’home com a ésser viu. La vida i la química de la vida. Compostos vitals. L’energia per
a la vida. La unitat de la vida: la cèl·lula. La informació en els éssers vius. Processos vitals més importants; b) Introducció
a l’ecologia. El planeta Terra i la vida. Les màquines productives de la biosfera. Dinàmica de la vida. L’home en el medi.
Àrees de coneixement: didàctica de les ciències experimentals.

4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
c) Càrrega lectiva global 190,5 crèdits.
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Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració Totals
I 1r 57 9 66

2n 28,5 10,5 9 12 60
3r 52,5 4,5 7,5 64,5

TOTAL 138 19,5 13,5 19,5 190,5

d) S’atorguen per equivalència crèdits a estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la
universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: màxim 9 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle de 3 anys.
f) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 66 41 25
2n 60 37 23
3r 64,5 24 40,5

Organització del pla d’estudis
1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis
1. La docència de les -matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que

estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.
2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega

lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.
3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es

proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.
4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL D’ENGINYER TÈCNIC D’INFORMÀTICA 
DE SISTEMES

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estadística 3 3 6 (6T)
Assignatura
Estadística I 3 3 6 (6T)

Contingut: estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, estadística i investigació operativa i matemàtica
aplicada.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estructura de dades i de la informació 7,5 4,5 12 (12T)
Assignatures
Estructures de Dades 4,5 3 7,5 (7,5T)
Introducció a les Bases de Dades 3 1,5 4,5 (4,5T)

Contingut: tipus abstractes de dades. Estructura de dades i algoritme de manipulació. Estructures d’informació: fitxers,
bases de dades.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estructura i tecnologia de computadors 7,5 7,5 15 (15T)
Assignatures
Computadors 4,5 4,5 9 (9T)
Estructura de Computadors I 3 3 6 (6T)

Contingut: unitats funcionals: memòria, processador, perifèria, llenguatges màquina i ensamblador, esquema de
funcionament. Electrònica. Sistemes digitals. Perifèrics.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, electrònica, enginyeria de sistemes i automàtica,
tecnologia electrònica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments físics de la informàtica 3 4,5 7,5 (6T+1,5A)
Assignatura
Introducció als Circuits Electrònics 3 4,5 7,5 (6T+1,5A)

Contingut: electromagnetisme. Estat sòlid. Circuits.
Àrees de coneixement: electromagnetisme, electrònica, física aplicada, física de la matèria condensada, enginyeria
elèctrica, tecnologia electrònica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments matemàtics de la informàtica 10,5 7,5 18 (18T)
Assignatures
Àlgebra Lineal 6 6 12 (12T)
Matemàtica Discreta 4,5 1,5 6 (6T)

Contingut: àlgebra. Anàlisi matemàtica. Matemàtica discreta. Mètodes numèrics.
Àrees de coneixement: àlgebra, anàlisi matemàtica, ciència de la computació i intel·ligència artificial, matemàtica
aplicada.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Metodologia i tecnologia de la programació 9 3 12 (12T)
Assignatura
Programació I 9 3 12 (12T)

Contingut: disseny d’algoritmes. Anàlisi d’algoritmes. Llenguatges de programació: descomposició modular i documentació.
Tècniques de verificació i proves de programes.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Xarxes 3 3 6 (6T)
Assignatura
Xarxes de Computadors 3 3 6 (6T)

Contingut: arquitectura de xarxes. Comunicacions.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
enginyeria de sistemes i automàtica, enginyeria telemàtica, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sistemes operatius 3 3 6 (6T)
Assignatura
Introducció als Sistemes Operatius 3 3 6 (6T)
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Contingut: organització, estructura i servei dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i de processos.
Gestió d’entrada/sortida. Sistemes de fitxers.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teoria dels autòmats i llenguatges formals 6 3 9 (9T)
Assignatures
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 3 1,5 4,5 (4,5T)
Models Abstractes de Càlcul 3 1,5 4,5 (4,5T)

Contingut: màquines seqüencials i autòmats finits. Màquines de Turing. Funcions recursives. Gramàtiques i llenguatges
formals. Xarxes neuronals.
Àrees de coneixement: àlgebra, ciència de la computació i intel·ligència artificial, enginyeria de sistemes i automàtica,
llenguatges i sistemes informàtics, matemàtica aplicada.

2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Arquitectura de computadors 6 3 9
Contingut: arquitectura de computadors. Perifèrics.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Electrònica i control 7,5 9 16,5
Contingut: sistemes digitals. Sistemes amb microprocessadors. Senyals i sistemes.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, enginyeria de sistemes i automàtica, tecnologia
electrònica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Gestió de sistemes operatius 6 3 9
Contingut: disseny i administració de sistemes operatius.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Projecte final de carrera 9 9
Contingut: metodologia, organització i gestió de projectes.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
enginyeria de sistemes i automàtica, llenguatges i sistemes informàtics, tecnologia electrònica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sistemes informàtics 7,5 4,5 12
Contingut: tipus abstractes de dades. Límits a la programació teòrica. Disseny i administració de bases de dades.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Tècniques matemàtiques avançades 12 4,5 16,5
Contingut: funcions de diverses variables integrals. Equacions diferencials. Transformada de Laplace. Processos
estocàstics. Teoria de les cues.
Àrees de coneixement: matemàtica aplicada, estadística i investigació operativa.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació d’arquitectura de computadors 12 6 18
Contingut: arquitectures, xarxes i sistemes operatius avançats. Tractament de la imatge.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, computadors.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació d’estadística i investigació operativa 7,5 4,5 12
Contingut: investigació operativa determinista i estocàstica. Simulacions informàtiques. Anàlisi de dades.
Àrees de coneixement: estadística i investigació operativa, matemàtica aplicada.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació de sistemes informàtics 9 7,5 16,5
Contingut: metodologia d’anàlisi. Configuració, disseny, gestió i avaluació de sistemes informàtics. Tecnologies avançades
de sistemes d’informació, bases de dades i sistemes operatius. Projectes informàtics. Ofimàtica. Microinformàtica.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica gràfica 9 6 15
Contingut: representació gràfica en dues i en tres dimensions.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, arquitectura i tecnologia de computadors, matemàtica aplicada.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica industrial, automàtica i robòtica 13,5 7,5 21
Contingut: sistemes en temps real. Control automàtic. Control, programació i planificació en robòtica. Visió artificial.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
enginyeria de sistemes i automàtica, llenguatges i sistemes informàtics, electrònica, tecnologia electrònica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica teòrica 10,5 4,5 15
Contingut: complexitat. Calculabilitat. Lògica.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica i societat 9 4,5 13,5
Contingut: impacte de la informàtica en la societat. Confidencialitat de la informació. La informàtica i el dret.
Àrees de coneixement: ciència de la computció i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics, sociologia.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anglès tècnic 6 12 18
Contingut: anglès mitjà. Anglès tècnic per a informàtics.
Àrees de coneixement: filologia anglesa.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intel·ligència artificial 10,5 4,5 15
Contingut: heurística. Sistemes basats en el coneixement. Aprenentatge. Percepció.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Llenguatges de programació 10,5 4,5 15
Contingut: tipologia dels llenguatges de programació. Programació concurrent. Compiladors.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques numèriques 7,5 3 10,5
Contingut: càlcul numèric. Matemàtica discreta avançada. Aplicacions.
Àrees de coneixement: àlgebra, anàlisi matemàtica, matemàtica aplicada.
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4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis

a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
c) Càrrega lectiva global 198 crèdits.
Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure Treball de Totals
configuració  fi de carrera

I 1r 46,5 19,5 66
2n 34,5 28,5 4,5 67,5
3r 10,5 15 9 21 9 64,5

d) S’exigeix treball o projecte de final de carrera, o examen o prova general necessària per obtenir el títol.
e) S’atorguen per equivalència crèdits a pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.
Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: màxim 9 crèdits.,
Expressió del referent de l’equivalència a lliure elecció, 30 hores equivalen a 1 crèdit.
f) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle 3 anys.
g) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic.

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics

1r 66 40,5 25,5
2n 67,5 42 25,5
3r 64,5 34,5 30

Organització del pla d’estudis

1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87).
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis

1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que
estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.

2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega
lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.

3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es
proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.

4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.

Taula d’adaptacions
Assignatures del pla d’estudis actual Crèdits Assignatures del pla d’estudis nou Crèdits Crèdits 

aprovats adaptats
Administració de sistemes operatius 4,5 Administració de Sistemes Operatius 4,5 4,5
Àlgebra I+Àlgebra II 6+6 Àlgebra Lineal 12 12
Anàlisi Matemàtica I+Anàlisi Matemàtica II 6+6 Anàlisi Matemàtica 12 12
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Taula d’adaptacions
Assignatures del pla d’estudis actual Crèdits Assignatures del pla d’estudis nou Crèdits Crèdits 

aprovats adaptats

Computadors I+Computadors II 6+6 Computadors+Estructura de Computadors I 9+6 15
Computadors II 6 Estructura de Computadors I 6 6
Disseny i Utilització de Bases de Dades 4,5 Bases de Dades 6 6
Electrònica I+Sistemes Digitals I 6+4,5 Sistemes Digitals 7,5 7,5
Estadística 9 Estadística I+ Estadística II 4+4,5 10,5
Estructures de Dades i de la Informació 7,5 Estructures de Dades 7,5 7,5
Estructura de Computadors 6 Estructura de Computadors II 6 4,5
Física II 6 Introducció als Circuits Electrònics 7,5 7,5
Introducció a la Programació+Metodologia de la Programació 6+6 Programació I 12 12
Introducció als Fitxers i Bases de Dades 4,5 Introducció a les Bases de Dades 4,5 4,5
Introducció als Sistemes Operatius 4,5 Introducció als Sistemes Operatius 6 6
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 4,5 Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 4,5 4,5
Matemàtica Discreta 6 Matemàtica Discreta 6 6
Models Abstractes de Càlcul 4,5 Models Abstractes de Càlcul 4,5 4,5
Perifèrics 4,5 Perifèrics 4,5 4,5
Projecte Final de Carrera 9 Projecte Final de Carrera 9 9
Xarxes de Computadors 6 Xarxes de Computadors 6 6
Sistemes Digitals II 4,5 Sistemes amb Microprocessadors 4,5 4,5
Sistemes Operatius 6 Sistemes Operatius 4,5 4,5
Tecnologia de la Programació 6 Programació II 6 6

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL D’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA: 
ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Ciència i tecnologia del medi ambient 3 3 6 (6T)
Assignatura
Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 3 3 6

Contingut: ecologia. Estudi de l’impacte ambiental: avaluació i correcció.
Àrees de coneixement: biologia vegetal, ecologia, edafologia i química agrícola, enginyeria agroforestal, producció
vegetal, tecnologies del medi ambient.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Ciències del medi natural 9 6 15 (12T+3A)
Assignatures
Biologia 4,5 3 7,5
Microbiologia 4,5 3 7,5

Contingut: biologia vegetal i animal. Microbiologia. Tècniques microbiològiques. Edafologia i climatologia.
Àrees de coneixement: biologia animal, biologia vegetal, edafologia i química agrícola, producció animal, producció
vegetal, microbiologia, tecnologia d’aliments.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments físics de l’enginyeria 3 3 6 (6T)
Assignatura
Física 3 3 6

Contingut: mecànica. Electricitat. Termodinàmica i mecànica de fluids.
Àrees de coneixement: electromagnetisme, física aplicada, física de la matèria condensada, física teòrica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments matemàtics de l’enginyeria 6 6 12 (12T)
Assignatura
Càlcul, Estadística i Mètodes Numèrics 6 6 12

Contingut: àlgebra lineal. Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Estadística. Mètodes numèrics.
Àrees de coneixement: estadística i investigació operativa, matemàtica aplicada.
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Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments químics de l’enginyeria 10,5 4,5 15 (12T+3A)
Assignatures
Química 6 3 9
Bioquímica 4,5 1,5 6

Contingut: química general i orgànica. Anàlisi instrumental. Bioquímica.
Àrees de coneixement: bioquímica i biologia molecular, edafologia i química agrícola, enginyeria química, química
analítica, química física, química inorgànica, química orgànica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Economia 6 3 9 (9T)
Assignatura
Economia 6 3 9

Contingut: principis d’economia general i aplicada al sector. Economia i organització empresarial. Valoració.
Organització, control i millora de la producció.
Àrees de coneixement: comercialització i investigació de mercats, economia aplicada, economia financera i
comptabilitat, economia, sociologia i política agrària, organització d’empreses.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Enginyeria del medi rural 6 4,5 10,5 (9T+1,5A)
Assignatura
Enginyeria del Medi Rural 6 4,5 10,5 

Contingut: càlcul d’estructures i construcció. Electrotècnia. Motors i màquines. Termotècnia.
Àrees de coneixement: enginyeria agroforestal, enginyeria de la construcció, enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica,
màquines i motors tèrmics, mecànica de mitjans continus i teoria de les estructures.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Projectes 1,5 4,5 6 (6T)
Assignatura
Projectes 1,5 4,5 6

Contingut: metodologia, organització i gestió de projectes
Àrees de coneixement: economia, sociologia i política agrària, enginyeria agroforestal, enginyeria de la construcció,
projectes d’enginyeria.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Tecnologies de la producció vegetal 6 4,5 10,5 (9T+1,5A)
Assignatura
Tecnologies de la Producció Vegetal 6 4,5 10,5

Contingut: bases de la producció vegetal. Sistemes de producció. Protecció de conreus.
Àrees de coneixement: biologia vegetal, edafologia i química agrícola, genètica, producció vegetal.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Expressió gràfica i cartografia 1,5 4,5 6 (6T)
Assignatura
Dibuix 1,5 4,5 6

Contingut: tècniques de representació. Fotogrametria i cartografia. Topografia.
Àrees de coneixement: expressió gràfica de l’enginyeria, enginyeria agroforestal, enginyeria cartogràfica, geodèsica i
fotogrametria.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Operacions bàsiques i tecnologia d’aliments 7,5 7,5 15 (12T+3A)
Assignatura
Operacions Bàsiques i Tecnologia d’Aliments 7,5 7,5 15

Contingut: instrumentació i control de processos en les indústries agràries i alimentàries. Tecnologia dels processos de
preparació, transformació, conservació, emmagatzemament, transport i distribució d’aliments.
Àrees de coneixement: enginyeria química, nutrició i bromatologia, química analítica, tecnologia d’aliments.
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2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Aliments i nutrició 3 1,5 4,5
Contingut: descripció dels aliments: nutrients. Digestió dels aliments. Elements biogènics. Vitamines. Àcids grassos
essencials. Aminoàcids i proteïnes. Malnutrició caloricoproteica. Fibres. Tòxics i additius alimentaris. Dietes.
Àrees de coneixement: bioquímica i biologia molecular, nutrició i bromatologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Química i control analític dels aliments 1,5 3 4,5
Contingut: composició i processos químics dels aliments. Anàlisi d’aliments: presa i conservació de mostres. Química i
anàlisi de productes lactis, greixos i olis; cereals i derivats; aigües, begudes i sucs.
Àrees de coneixement: química analítica, química orgànica, nutrició i bromatologia.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Automatització de processos 3 1,5 4,5
Contingut: control i instrumentació de processos en la indústria agroalimentària. Monitorització. Sistemes experts.
Àrees de coneixement: enginyeria química, tecnologia dels aliments.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fred i calor industrial 3 1,5 4,5
Contingut: principis de producció de fred. Fluids frigorífics. Màquines frigorífiques. Conservació d’aliments. Control
d’instal·lacions frigorífiques. Aplicacions pràctiques. Bombes de calor. Equips de producció d’energia.
Àrees de coneixement: enginyeria química, màquines i motors tèrmics, tecnologia dels aliments.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Treball de final de carrera 12 12
Contingut: projecte de final de carrera.
Àrees de coneixement: totes les que participen en el pla d’estudis.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits totals
Complements de productes agrícoles mediterranis 24

Contingut: agricultura mediterrània: vinya, olivera, fruita seca. Biologia i tècniques de conreu. Fitopatologia. Maduració i
postcollita. Química i control analític de vins, olis i fruita seca. Processos de transformació de productes mediterranis.
Tecnologia de fruita seca. Tecnologia enològica.
Àrees de coneixement: biologia vegetal, tecnologia dels aliments, nutrició i bromatologia, química analítica, química
orgànica, bioquímica i biologia molecular, enginyeria química, producció vegetal.

Matèria Crèdits totals
Complements de ciència dels aliments 24

Contingut: química del sòl. Fertilitzants i plaguicides. Agricultura biològica. Millora vegetal. Genètica. Biotecnologia en
les indústries agroalimentàries. Bioquímica dels aliments. Microbiologia dels aliments. Higiene dels aliments. Anàlisis
instrumentals i automàtiques. Quimiometria. Tècniques d’anàlisi sensorial. Control de qualitat. Reologia. Additius.
Dietètica i nutrició. Fisiologia de la nutrició.
Àrees de coneixement: bioquímica i biologia molecular, microbiologia, nutrició i bromatologia, química analítica,
biologia vegetal, producció vegetal, química orgànica.

Matèria Crèdits totals
Complements de tecnologia dels aliments 24

Contingut: tractament de residus. Gestió mediambiental en les indústries agroalimentàries. Manteniment industrial.
Maquinària industrial agroalimentària. Construccions. Operacions bàsiques especials. Disseny de processos agro-
alimentaris. Gestió de l’energia. Caracterització i transport d’aliments. Tecnologia de les indústries extractives.
Aplicacions topogràfiques i DAO.
Àrees de coneixement: enginyeria química, tecnologia dels aliments, màquines i motors tèrmics, mecànica de fluids,
tecnologia del medi ambient, enginyeria mecànica, expressió gràfica en l’enginyeria.

Matèria Crèdits totals
Gestió i legislació de la indústria agroalimentària 13,5

Contingut: gestió i administració en les indústries agroalimentàries. Qualitat total. Legislació agroalimentària. Tècniques
de mercat.
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Àrees de coneixement: comercialització i investigació de mercats, organització d’empreses, nutrició i bromatologia,
tecnologia dels aliments.

Matèria Crèdits totals
Complements d’indústries agroalimentàries 24

Contingut: indústries agroalimentàries de primera transformació d’origen animal. Indústries agroalimentàries de primera
transformació d’origen vegetal. Indústries agroalimentàries de segona transformació: aliments. Indústries agroalimentàries
de segona transformació: begudes. Pràctiques en empreses.
Àrees de coneixement: totes les que participen en el pla d’estudis.

Matèria Crèdits totals
Complements de viticultura i enologia 63

Contingut: enologia bàsica. Anàlisi i control microbiològic. Anàlisi i control químic enològic. Anàlisi sensorial.
Composició i evolució del vi. Enginyeria enològica. Pràctiques d’enologia. Productes de la vinya i del vi. Transformació
del raïm en vi. Treball i tractament del vi. Vinya i vi en l’entorn humà. Pràctiques en celler. Conreu de la vinya. Pràctiques
de viticultura. Ecologia de la vinya. Patologia i tractaments. Viticultura general. Legislació vitivinícola. Economia
vitivinícola.
Àrees de coneixement: bioquímica i biologia molecular, microbiologia, nutrició i bromatologia, química analítica,
química orgànica, enginyeria química, tecnologia dels aliments, biologia vegetal, producció vegetal.

4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Facultat d’Enologia i Ciències Agràries.
c) Càrrega lectiva global 198 crèdits.
Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure Treball de Totals
configuració  fi de carrera

I 1r 60 66
2n 45 18 4,5 67,5
3r 6 31,5 21 12 70,5

TOTAL 111 18 36 21 12 198
d) S’exigeix treball o projecte de final de carrera, o examen o prova general necessària per obtenir el títol SI
e) S’atorguen per equivalència crèdits a pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc., treballs

acadèmicament dirigits i integrats en el pla d’estudis, estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per
la universitat.

Expressió, en cada cas, dels crèdits atorgats: 3 crèdits/mes, mínim 6, màxim 9 crèdits.
Expressió del referent de l’equivalència a pràctiques en empreses (pràctic, optatiu).
f) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle 3 anys
g) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 60 33 27
2n 67,5 39 28,5
3r 70,5 37 33,5
TOTAL 198 109 89

Organització del pla d’estudis
1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions del pla d’estudis
a) Mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic: atès que en

realitat es tracta d’una modificació del pla d’estudis actual, l’adaptació es fa segons la taula adjunta, i es determina que
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l’obligatorietat addicional en el nou pla d’estudis només és exigible a aquells alumnes als quals falten més de 18 crèdits
per acabar el bloc d’optatives del pla d’estudis actual. Així mateix, a efecte de convalidació dels alumnes procedents del
títol propi de Graduat en Enologia i Graduat Superior en Enologia, aquestes matèries no seran obligatòries.

b) La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1452/1990, que
estableix les directrius pròpies del títol d’Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries.

c) Tal com marca el RD 1452/1990, la càrrega lectiva se situa en 198 crèdits amb una temporització de 60 el primer
any, 67,5 el segon i 70,5 el tercer. Així, doncs, resulta un període mínim d’escolarització de tres anys.

d) Pel que fa als crèdits de lliure elecció, es considera un nombre lleugerament superior al 10%, que s’estableix en 21.
e) Contingut concret del pla d’estudis: la distribució particularitzada de les matèries troncals, les obligatòries

d’universitat i les optatives es fa segons el quadre següent:

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT

Primer Curs
Assignatures anuals

Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
Química 6 3 9
Càlcul, Estadística i Mètodes Numèrics 6 6 12

Assignatures quadrimestrals
Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
Dibuix 1,5 4,5 6
Biologia 4,5 3 7,5
Física 3 3 6
Microbiologia 4,5 3 7,5

Assignatures quadrimestrals
Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
C. i T. Medi Ambient 3 3 6
Bioquímica 4,5 1,5 6

Segon curs
Assignatures anuals

Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
Economia 6 3 9
Operacions Bàsiques i Tecnologia dels Aliments 7,5 7,5 15
Enginyeria del Medi Rural 6 4,5 10,5
Tecnologies de la Producció Vegetal 6 4,5 10,5

Assignatures quadrimestrals
Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
Aliments i Nutrició 3 1,5 4,5
Química i Control Analític dels Aliments 1,5 3 4,5
Automatització dels Processos 3 1,5 4,5
Fred i Calor Industrial 3 1,5 4,5

Assignatures optatives Teoria Problemes/pràctics Total
Complements de la Ciència dels Aliments 3 1,5 4,5
Complements de Tecnologia dels Aliments 3 1,5 4,5

Tercer curs
Assignatures quadrimestrals

Assignatures obligatòries Teoria Problemes/pràctics Total
Treball de Final de Carrera 12 12
Projectes 1,5 4,5 6

Assignatures optatives Teoria Problemes/pràctics Total
Complements de Productes Agrícoles Mediterranis 12 6 18
Complements de la Ciència dels Aliments 12 6 18
Complements de Tecnologia dels Aliments 12 6 18
Gestió i Legislació en la Indústria Agroalimentària 6 3 9
Complements d’Indústries Agroalimentàries 3 6 9

Taula d’adaptacions

Pla d’estudis 94 Crèdits Pla d’estudis 97 Crèdits
Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6
Ciències del Medi Natural I 7,5 Biologia 7,5
Ciències del Medi Natural II 7,5 Microbiologia 7,5
Fonaments Físics de l’Enginyeria 6 Física 6
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Pla d’estudis 94 Crèdits Pla d’estudis 97 Crèdits
Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria I+
Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria II 12 Càlcul, Estadística i Mètodes Numèrics 12

Fonaments Químics de l’Enginyeria II 7,5 Bioquímica 6
Fonaments Químics de l’Enginyeria I+ Química 9
Fonaments Químics de l’Enginyeria II 15 Bioquímica 6

Economia I 4,5
Economia II 4,5 Economia 9

Enginyeria del Medi Rural I 4,5
Enginyeria del Medi Rural II 6 Enginyeria del Medi Rural 10,5

Projectes 6 Projectes 6
Tecnologies de la Producció Vegetal 10,5 Tecnologies de la Producció Vegetal 10,5
Expressió Gràfica i Cartogràfica 6 Dibuix 6
Operacions Bàsiques i Tecnologia d’Aliments I 6
Operacions Bàsiques i Tecnologia d’Aliments II 9 Operacions Bàsiques i Tecnologia d’Aliments 15

CrèditsTreball Final de Carrera 12 Treball Final de Carrera 12
Anàlisi i Control Microbiològic 4,5 Anàlisi i Control Microbiològic 4,5
Anàlisi i Control Químic (I) 7,5 Anàlisi i Control Químic (I) 7,5
Anàlisi i Control Químic (II) 4,5 Anàlisi i Control Químic (II) 4,5
Anàlisi Sensorial (I) 3 Anàlisi Sensorial (I) 3
Anàlisi Sensorial (II) 3 Anàlisi Sensorial (II) 3
Composició i Evolució del Vi 6 Composició i Evolució del Vi 6
Enginyeria Enològica 4,5 Enginyeria Enològica 4,5
Enologia Bàsica 3 Enologia Bàsica 3
Pràctiques d’Enologia (I) 3 Pràctiques d’Enologia (I) 3
Pràctiques d’Enologia (II) 4,5 Pràctiques d’Enologia (II) 4,5
Productes de la Vinya i del Vi 4,5 Productes de la Vinya i del Vi 4,5
Transformació del Raïm en Vi (I) 4,5 Transformació del Raïm en Vi (I) 4,5
Transformació del Raïm en Vi (II) 7,5 Transformació del Raïm en Vi (II) 7,5
Treball i Tractament del Vi 4,5 Treball i Tractament del Vi 4,5
Vinya i Vi en l’Entorn Humà 3 Vinya i Vi en l’Entorn Humà 3
Pràctiques en Cellers 6 Pràctiques en Cellers 6
Conreu de la Vinya 6 Conreu de la Vinya 6
Pràctiques de Viticultura (I) 3 Pràctiques de Viticultura (I) 3
Pràctiques de Viticultura (II) 4,5 Pràctiques de Viticultura (II) 4,5
Ecologia de la Vinya 4,5 Ecologia de la Vinya 4,5
Patologia i Tractaments 3 Patologia i Tractaments 3
Viticultura General 7,5 Viticultura General 7,5
Legislació Vitivinícola 4,5 Legislació Vitivinícola 4,5
Economia Vitivinícola 4,5 Economia Vitivinícola 4,5

PLA D’ESTUDIS PER AL TÍTOL D’ENGINYER TÈCNIC
EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

1. MATÈRIES TRONCALS

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estadística 4,5 6 10,5 (9T+1,5A)
Assignatures
Estadística I 3 3 6 (6T)
Estadística II 1,5 3 4,5 (3T+1,5A)

Contingut: estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, estadística i investigació operativa i matemàtica
aplicada.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estructura de dades i de la informació 7,5 4,5 12 (12T)
Assignatures
Estructures de Dades 4,5 3 7,5 (7,5T)
Introducció a les Bases de Dades 3 1,5 4,5 (4,5T)
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Contingut: tipus abstractes de dades. Estructura de dades i algoritme de manipulació. Estructures d’informació: fitxers,
bases de dades.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Estructura i tecnologia de computadors 4,5 4,5 9 (9T)
Assignatura
Computadors 4,5 4,5 9 (9T)

Contingut: unitats funcionals; memòria, processador, perifèria, llenguatges màquina i ensamblador, esquema de
funcionament. Electrònica. Sistemes digitals. Perifèrics.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, electrònica, enginyeria de sistemes i automàtica,
tecnologia electrònica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Fonaments matemàtics de la informàtica 13,5 4,5 18 (18T)
Assignatures
Àlgebra Lineal 6 6 12 (6T)
Matemàtica Discreta 4,5 1,5 6 (6T)

Contingut: àlgebra. Anàlisi matemàtica. Matemàtica discreta. Mètodes numèrics.
Àrees de coneixement: àlgebra, anàlisi matemàtica, ciència de la computació i intel·ligència artificial, matemàtica
aplicada.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Enginyeria del software de gestió 6 6 12 (12T)
Assignatura
Enginyeria del Software 6 6 12 (12T)

Contingut: disseny, propietats i manteniment del software de gestió. Planificació i gestió de projectes informàtics. Anàlisi
d’aplicacions de gestió.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Metodologia i tecnologia de la programació 13,5 4,5 18 (15T+3A)
Assignatures
Programació I 9 3 12 (12T)
Programació II 4,5 1,5 6 (3T+3A)

Contingut: disseny d’algoritmes. Anàlisi d’algoritmes. Llenguatges de programació: descomposició modular i docu-
mentació. Tècniques de verificació i proves de programes.
Àrees de coneixement: ciència de la computació i intel·ligència artificial, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Sistemes operatius 3 3 6 (6T)
Assignatura
Introducció als Sistemes Operatius 3 3 6 (6T)

Contingut: organització, estructura i servei dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i de processos.
Gestió d’entrada/sortida. Sistemes de fitxers.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Tècniques d’organització i gestió empresarial 10,5 4,5 15 (12T+3A)
Assignatures
Economia d’Empresa 3 1,5 4,5 (4,5T)
Gestió d’Empreses 4,5 1,5 6 (3T+3A)
Comptabilitat Financera 3 1,5 4,5 (4,5T)

Contingut: el sistema econòmic i l’empresa. Tècniques d’administració i tècniques comptables.
Àrees de coneixement: economia financera i comptabilitat, organització d’empreses.
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2. MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’UNIVERSITAT

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Arquitectura de computadors 9 6 15
Contingut: arquitectura de computadors. Disseny de sistemes operatius.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Economia 4,5 1,5 6
Contingut: conceptes bàsics d’economia. Mercats financers. Balança de pagaments. Finançament de les empreses.
Operacions bancàries.
Àrees de coneixement: economia Aplicada. Fonaments d’anàlisi econòmica.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Gestió de la informàtica 1,5 3 4,5
Contingut: planificació, pressupostació i administració de projectes i sistemes informàtics.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Gestió de les bases de dades 3 3 6
Contingut: disseny conceptual, lògic i físic de bases de dades. Administració de bases de dades.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Llenguatges de programació 3 3 6
Contingut: paradigmes dels llenguatges de programació. Conceptes i construccions. Descripció formal dels llenguatges de
programació.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Pràctics/clínics Totals

I Projecte final de carrera 9 9
Contingut: metodologia, oganització i gestió de projectes.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
enginyeria de sistemes i automàtica, llenguatges i sistemes informàtics.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Tècniques matemàtiques avançades 6 6 12
Contingut: funcions de diverses variables integrals. Equacions diferencials. Transformació de Laplace.
Àrees de coneixement: matemàtica aplicada.

Cicle Matèria Crèdits anuals
Teòrics Pràctics/clínics Totals

I Teoria d’autòmats i llenguatges formals 3 1,5 4,5
Contingut: màquines seqüencials i d’estats finits. Màquines de Turing. Gramàtiques i llenguatges formals.
Àrees de coneixement: àlgebra, ciència de la computació i intel·ligència artificial, enginyeria de sistemes i automàtica,
llenguatges i sistemes informàtics, matemàtica aplicada.

3. MATÈRIES OPTATIVES

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació d’arquitectura de computadors 12 6 18
Contingut: arquitectures, xarxes i sistemes operatius avançats. Tractament de la imatge.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, computadors.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació d’estadística i investigació operativa 7,5 4,5 12
Contingut: investigació operativa determinista i estocàstica. Simulacions informàtiques. Anàlisi de dades.
Àrees de coneixement: estadística i investigació operativa, matemàtica aplicada.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació de sistemes informàtics 12 9 21
Contingut: metodologia d’anàlisi. Configuració, disseny, gestió i avaluació de sistemes informàtics. Tecnologies avançades
de sistemes d’informació, bases de dades i sistemes operatius. Projectes informàtics. Ofimàtica. Microinformàtica.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
llenguatges i sistemes informàtics.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Ampliació d’economia de l’empresa 7,5 4,5 12
Contingut: comptabilitat analítica i d’administracions públiques. Gestió d’empreses.
Àrees de coneixement: economia aplicada, fonaments d’anàlisi econòmic, economia financera i comptabilitat.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Fonaments físics de la informàtica 10,5 4,5 15
Contingut: teoria bàsica de circuits. Components basats en semiconductors. Circuits electrònics.
Àrees de coneixement: física aplicada, electrònica, tecnologia, electrònica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica gràfica 9 6 15
Contingut: representació gràfica en dues i en tres dimensions.
Àrees de coneixement: llenguatge i sistemes informàtics, arquitectura i tecnologia de computadors, matemàtica aplicada.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica industrial, automàtica i robòtica 13,5 7,5 21
Contingut: sistemes en temps real. Control automàtic. Control, programació i planificació en robòtica. Visió artificial.
Àrees de coneixement: arquitectura i tecnologia de computadors, ciència de la computació i intel·ligència artificial,
enginyeria de sistemes i automàtica, llenguatges i sistemes informàtics, electrònica, tecnologia electrònica.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica teòrica 12 6 18
Contingut: màquines de Turing. Calculabilitat. Lògica.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Informàtica i societat 9 4,5 13,5
Contingut: impacte de la informàtica en la societat. Confidencialitat de la informació. La informàtica i el dret.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial, sociologia.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Anglès tècnic 7,5 15 22,5
Contingut: anglès mitjà. Anglès tècnic per a informàtics.
Àrees de coneixement: filologia anglesa.

Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Intel·ligència artificial 10,5 4,5 15
Contingut: heurística. Sistemes basats en el coneixement. Aprenentatge. Percepció.
Àrees de coneixement: llenguatges i sistemes informàtics, ciència de la computació i intel·ligència artificial.
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Matèria Crèdits
Teòrics Pràctics/clínics Totals

Tècniques numèriques 7,5 3 10,5
Contingut: càlcul numèric. Matemàtica discreta. Aplicacions.
Àrees de coneixement: àlgebra, anàlisi matemàtica, matemàtica aplicada.

4. ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Estructura general del pla d’estudis
a) Ensenyament de primer cicle.
b) Centre universitari responsable de l’organització del pla d’estudis: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
c) Càrrega lectiva global 198 crèdits.
Distribució dels crèdits

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure Treball de Totals
configuració  fi de carrera

I 1r 37,5 24 4,5 66
2n 40,5 19,5 6 66
3r 22,5 10,5 13,5 10,5 9 66

d) S’exigeix treball o projecte de final de carrera, o examen o prova general necessària per obtenir el títol.
e) Anys acadèmics en què s’estructura el pla: 1 cicle de 3 anys.
h) Distribució de al càrrega lectiva global per any acadèmic.

Any acadèmic Total Teòrics Pràctics/clínics
1r 66 39 27
2n 66 40,5 25,5
3r 66 33 33

Organització del pla d’estudis
1. La Universitat s’haurà de referir necessàriament als extrems següents:
a) Règim de l’accés al segon cicle. Aplicable només al cas d’ensenyaments de segon cicle o al segon cicle

d’ensenyaments de primer i segon cicle, tenint en compte el que disposen els articles 5 i 8 del RD 1497/87.
b) Determinació de l’ordenació temporal en l’aprenentatge, fixant seqüències entre matèries o assignatures o entre

conjunts d’assignatures (article 9.1 RD 1497/87). 
c) Període d’escolaritat mínim en cada cas (articles 9.2 i 4 RD 1497/87).
d) En cada cas, mecanismes de convalidació i/o adaptació al nou pla d’estudis per als alumnes que cursin el pla antic

(article 11 RD 1497/87).
2. Quadre d’assignació de la docència de les matèries troncals àrees de coneixement. S’emplenarà en el supòsit a) de

la nota 5 de l’annex 2a.
3. La Universitat hi podrà afegir els aclariments que consideri convenients per ajustar el pla d’estudis a les previsions

del RD de directrius generals pròpies del títol de què es tracti (especialment pel que fa a la incorporació de matèries i
continguts troncals dels crèdits i àrees de coneixement corresponents segons el que disposa el decret esmentat), i també
podrà especificar qualsevol decisió o criteri sobre l’organització del seu pla d’estudis que consideri rellevant. En tot cas,
aquestes especificacions no seran homologades pel Consejo de Universidades.

Ordenació temporal de les assignatures per semestres.

Especificacions particulars del pla d’estudis
1. La docència de les matèries troncals s’assigna a les àrees de coneixement segons especifica el RD 1440/1991, que

estableix les directrius pròpies del títol universitari oficial de Mestre en les diverses especialitats.
2. Tal com marca el RD 1497/87 de directrius generals comunes per a plans d’estudi de títols universitaris, la càrrega

lectiva se situa entre 60 i 90 crèdits per any, i consta de 190 crèdits per al total dels tres anys.
3. Respecte als crèdits de lliure elecció, el nombre mínim que es considera és un 10%, que resulta que és de 19,5. Es

proposa una possible distribució d’aquests crèdits al llarg dels quadrimestres 3r, 4t i 6è.
4. El 5è quadrimestre es reserva per a una part important del pràcticum.
5. Els crèdits assignats a cada assignatura es divideixen entre teòrics i pràctics de tal manera que es compleixen els

requisits que estableix el RD 1497/87.
6. Les matèries optatives que ofereix aquest pla d’estudis s’activen periòdicament.
7. Les adaptacions del pla vigent al pla proposat es faran d’acord amb les disposicions generals. No s’especifiquen ja

que hi ha una clara correspondència entre tots dos plans d’estudis. D’aquesta manera, seran objecte d’adaptació les
matèries cursades per l’alumne en el pla actual que ofereixin una identitat substancial segons la descripció dels
continguts, amb assignatures del pla nou, tenint en compte, a més, la valoració respectiva en nombre de crèdits. Altres
assignatures cursades podran ser equiparables a crèdits de lliure elecció.

Taula d’adaptacions

Assignatures del pla d’estudis actual Crèdits Assignatures del pla d’estudis nou Crèdits Crèdits
aprovats adaptats

Àlgebra I+Àlgebra II 6+6 Àlgebra Lineal 12 12
Anàlisi Matemàtica I+Anàlisi Matemàtica II 6+6 Anàlisi Matemàtica 12 12
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Assignatures del pla d’estudis actual Crèdits Assignatures del pla d’estudis nou Crèdits Crèdits
aprovats adaptats

Computadors+Estructura
Computadors I+Computadors II 6+6  de Computadors I 9+6 15
Computadors II 6 Estructura de Computadors I 6 6
Comptabilitat 4,5 Comptabilitat general 4,5 4,5
Disseny i Utilització de Bases de Dades 4,5 Bases de Dades 6 6
Economia de l’Empresa 7,5 Economia de l’Empresa 7,5 7,5
Estadística 9 Estadística I+Estadística II 6+4,5 10,5
Estructures de Dades i de la Informació 7,5 Estructures de Dades 7,5 7,5
Estructura de Computadors 6 Estructura de Computadors II 6 6
Gestió de Sistemes Informàtics 6 Gestió de la Informàtica 4,5 6
Enginyeria del Software I i II 6+6 Enginyeria del Software 12 12
Introducció a la Programació+Metodologia 

de la Programació 6+6 Programació I 12 12
Introducció als Fitxers i Bases de Dades 4,5 Introducció a les Bases de Dades 4,5 4,5
Introducció als Sistemes Operatius 4,5 Introducció als Sistemes Operatius 6 6
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 4,5 Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 4,5 4,5
Matemàtica Discreta 6 Matemàtica Discreta 6 6
Projecte Final de Carrera 9 Projecte Final de Carrera 9 9
Sistemes Operatius 6 Sistemes Operatius 4,5 4,5
Tecnologia de la Programació 6 Programació II 6 6
Teoria Econòmica II 4,5 Economia 6 6
Teoria Econòmica I+Teoria Econòmica II 4,5+4,5 Economia+Gestió d’Empreses 6+6 12

Les assignatures optatives i les no incloses en aquesta llista s’adaptaran com a assignatures optatives de contingut similar
i, si no n’hi ha, es reconeixeran com a assignatures de crèdits lliures.

8  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i extensió
universitària per al primer quadrimestre del curs 1997-98, que figuren com a
annex:

Postgrau
Màster en Valoració del Dany Corporal
Gestió d’Empreses (MBA)
Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes
Gestió de Recursos Humans
Tècnic en Recursos Humans
Gestió de Casos: Aplicació Pràctica dels Diagnòstics de la Nanda Utilitzant el Mo-

del de Virginia Henderson
Metodologia Científica Aplicada a la Recerca en Ciències de la Salut
Curs d’Actualització en Biologia Molecular Aplicada a la Medicina
Enginyeria Ambiental: Olors, Sorolls, Vibracions i Radiacions
Enginyeria Ambiental: Residus Sòlids

Extensió universitària
Mercats i Productes Financers

9  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la Normativa de personal acadè-
mic, que figura com a annex:

PROFESSORAT DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Convocatòria de places de cossos docents universitaris
Els concursos de selecció per a professors dels cossos docents universitaris es regiran
per la Llei orgànica de reforma universitària (LRU) i per les normes que la desenvolu-
pen, així com pels Estatuts de la Universitat i per les normes que els desenvolupen.

La Junta de Govern aprova la convocatòria dels concursos per a la provisió de les
places vacants o de les de nova creació, a petició del departament i després d’un
informe del centre corresponent.

La Junta de Govern, segons les necessitats docents i investigadores i amb l’informe
previ del departament i del centre corresponent, podrà acordar que les places vacants
siguin proveïdes mitjançant concurs de mèrits.

Les convocatòries de concursos de selecció de professors de cossos docents univer-
sitaris es realitzaran de la forma següent:

a) Periòdicament s’iniciarà el procés d’una convocatòria de places de professorat
ordinari.

b) En aquesta convocatòria podran sortir a concurs les places resultants de les
vacants que s’hagin produït durant el curs o que es puguin preveure i hauran de sortir a
concurs les places vacants que s’hagin produït el curs anterior i que no hagin estat con-
vocades.
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c) Quan un departament proposi que una plaça vacant de la seva plantilla no surti a
concurs, haurà de justificar la seva proposta, que serà estudiada i resolta per la Junta de
Govern.

d) Atenent l’article 39 de l’LRU, les places ocupades interinament no podran estar
més d’un any sense ser convocades a concurs.

e) En el cas que un departament proposi el canvi de categoria o àrea de coneixe-
ment d’una plaça vacant, caldrà que ho justifiqui i que sigui aprovat per la Junta de
Govern.

f) Els departaments proposaran a la Junta de Govern els noms del president i del
secretari de les comissions que han de resoldre els concursos, tenint en compte les exi-
gències següents:

◆ Places de catedràtic d’universitat: el president i el secretari han de ser catedràtics
d’universitat.

◆ Places de titular d’universitat: el president ha de ser catedràtic d’universitat i el
secretari, catedràtic o titular d’universitat.

◆ Places de catedràtic d’escola universitària: el president ha de ser catedràtic d’uni-
versitat i el secretari, catedràtic d’escola universitària.

◆ Places de titular d’escola universitària: el president ha de ser catedràtic d’universi-
tat o catedràtic d’escola universitària i el secretari, titular d’escola universitària.

◆ La proposta ha d’anar acompanyada del certificat del secretari del departament,
en què doni fe que correspon a un acord del consell de departament.

◆ La proposta final sobre aquesta composició correspondrà a la Junta de Govern, la
qual podrà variar la proposta del departament després d’una comunicació raonada.

g) Per evitar endarreriments en la constitució de les comissions, els departaments sug-
geriran tres suplents per al president i tres per al vocal secretari, ordenats per ordre de pre-
ferència; si el president suplent i el vocal secretari suplent són de la Universitat Rovira i
Virgili, serà suficient proposar-ne un i no tres. En cas que el sorteig que posteriorment realit-
zarà el Consejo de Universidades per designar la resta de membres de les comissions no
afecti la primera proposta, aquesta esdevindrà ferma i així es publicarà en el BOE; en cas
contrari, es recorrerà a les altres en el mateix ordre en què s’han proposat.

En el cas de proveïment de vacants mitjançant concurs de mèrits, la Junta de
Govern aprovarà la composició de les comissions que han de resoldre els concursos, a
proposta del departament al qual pertanyen les places convocades i amb l’informe previ
del centre corresponent.

h) L’oficina receptora de tota la documentació serà el Servei de Recursos Humans,
el qual la lliurarà a la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

i) En el cas de convocatòries de places de cossos docents universitaris vinculades a
places de facultatius especialistes d’institucions sanitàries, s’aplicarà el que disposa el
Reial decret 1558/86, de 28 de juliol, modificat pel Reial decret 1652/91, d’11 d’octu-
bre. Les comissions mixtes constituïdes a l’empara dels concerts signats entre la Univer-
sitat i les institucions sanitàries proposaran, amb l’acord previ del consell de
departament corresponent, les convocatòries de les places vinculades, que seran apro-
vades per la Junta de Govern.

Tota convocatòria l’han de fer conjuntament la Universitat i l’Administració titular
de la institució sanitària corresponent. Per resoldre els concursos es constituirà una
comissió composta per cinc membres.

La Junta de Govern designarà, a proposta del consell de departament corresponent,
dos professors pertanyents al cos docent universitari i a l’àrea de coneixement que
escaigui en funció de la plaça treta a concurs. D’aquests, un serà el president de la
comissió i l’altre actuarà de secretari. Dels tres vocals restants, un és designat pel Con-
sejo de Universidades mitjançant sorteig i els altres dos han d’estar en possessió del títol
d’especialista que s’exigeix com a requisit per concursar a la plaça i són designats per la
institució sanitària. Cada membre de la comissió ha de tenir el seu suplent, nomenat de
la mateixa forma que per a la designació del titular.

Convocatòria de places vacants de professors interins
a) Les places de professors interins es cobriran mitjançant una convocatòria pública

pel sistema de concurs.
Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran

a concurs. La convocatòria de les places es farà per resolució del rector un mínim de
dues vegades l’any, i en les bases s’inclourà una descripció de la plaça i els requisits
necessaris per prendre part en el concurs.

b) La resolució dels concursos correspondrà a una comissió constituïda per cinc
membres dels cossos docents universitaris, que hauran de pertànyer a una universitat
catalana i a una àrea de coneixement igual o afí a la de la plaça convocada a concurs,
amb la distribució següent:

◆ Dos professors, un dels quals serà el president, designats pel consell de departa-
ment al qual està adscrita la plaça convocada.
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◆ Dos professors designats pel vicerector de Centres i Departaments per delegació
de la Junta de Govern, un dels quals serà designat després d’escoltar la Junta de Perso-
nal Docent.

◆ Un professor de l’àrea de coneixement per la qual es convoca la plaça que no per-
tanyi a la Universitat.

c) La convocatòria de les places s’anunciarà com a mínim en un diari d’àmbit local
i en un d’àmbit estatal. De les bases de la convocatòria; se’n donarà publicitat en el tau-
ler d’anuncis del Servei de Recursos Humans de la Universitat. Els successius actes que
se’n derivin seran fets públics en el mateix lloc.

d) En el moment de constituir-se la comissió, se’n designarà el secretari. La comissió
establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu convenient,
podrà convocar els candidats per a una entrevista personal.

La comissió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats, d’acord
amb els criteris de valoració establerts. Aquest informe el trametrà a la Comissió de Pro-
fessorat delegada de la Junta de Govern, la qual proposarà el candidat escollit per a la
provisió de la plaça.

e) Contra la proposta de provisió de la Comissió de Professorat delegada de la Junta
de Govern, els candidats podran presentar reclamació en el termini d’un mes compta-
dor des de la publicació de l’acord de provisió de la Comissió esmentada. La reclama-
ció s’ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió de
Professorat delegada de la Junta de Govern.

f) En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les instituci-
ons sanitàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la Univer-
sitat, a proposta de la comissió mixta Universitat-institució sanitària, amb l’acord previ
del consell de departament corresponent, aprovarà, abans no finalitzi el curs acadèmic,
les places de professorat interí a convocar entre els facultatius de la plantilla de la insti-
tució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mitjançant el con-
curs corresponent.

La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades (un d’una altra universitat i un que pertanyi a la plantilla de l’hospital) i dos
representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la comissió
mixta prevista en els concerts. Tots cinc han de ser especialistes en alguna de les especi-
alitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El president de la
comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un dels desig-
nats per la institució sanitària.

PROFESSORAT CONTRACTAT

Normativa de professors associats
Determinats ensenyaments, per la seva especificitat o singularitat, tenen necessitat de
professors especialistes en determinades matèries d’una durada en crèdits poc significa-
tiva (1,5, 3, 4,5), que sovint està per sota de la prevista per professors associats amb
docència anual.

D’altra banda, l’organització quadrimestral dels ensenyaments fa que en determina-
des ocasions un professor associat imparteixi docència només en un període i no tingui
cap altra activitat durant tot el curs.

Altrament, diverses situacions de gestió del personal docent obliguen a contractar el
que hom anomena “professors substituts”, que no són altra cosa que professors associ-
ats contractats per un temps determinat, mentre duri la baixa o la dedicació a la gestió
dels professors que substitueixen, o mentre sigui necessària la seva dedicació docent
per raons diverses (simultaneïtat de més d’un pla d’estudis, etc.).

Per això s’adapta la figura dels professors associats, dins del marc previst en l’actual
legislació, a les noves necessitats de la Universitat, incloent-hi la figura dels professors
substituts i considerant-los en el mateix conjunt dels professors associats. 

ARTICLE 1
Els professors associats seran contractats entre professionals de reconegut prestigi que
puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una branca concreta de la
ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2
S’estableixen els següents tipus de professors associats:

Tipus 1: Professors amb contractes anuals prorrogables amb informe favorable del
consell de departament.

Tipus 2: Professors amb contractes de durada inferior a un any, que després d’un
informe favorable del consell de departament podran renovar-se pel mateix període del
curs següent. Aquesta renovació s’haurà d’aprovar abans de la finalització del con-
tracte. Malgrat que la vigència del contracte sigui la necessària per impartir la docència
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adjudicada, segons especifica l’article 3, els professors tindran la consideració com a
tals durant tot el curs a efectes de representació i utilització pública d’aquesta categoria.

Tipus 3: Professors contractats temporalment, proposats pel departament, amb l’objec-
tiu de cobrir la docència, si la càrrega docent de l’àrea de coneixement corresponent ho
justifica, en casos de:

◆ baixes per IT o maternitat
◆ vacants entre concursos
◆ reduccions docents per càrrec de l’equip rectoral
◆ reduccions docents per activitat sindical
◆ reforços docents excepcionals
La durada dels contractes serà en cada cas la imprescindible per cobrir la docència

corresponent.

ARTICLE 3
Els professors associats la podran ser contractats per impartir un nombre variable de crè-
dits, entre 9 i 18 per curs o part proporcional. El còmput de temps de dedicació a la
docència es podrà fer per períodes anuals, tot i que després aquesta dedicació es con-
centri en un període determinat.

ARTICLE 4
La retribució dels professors associats serà la que estableix l’article 7.a del RD 1086/
1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. La Junta de Govern
aprovarà el nombre de places de professors associats que correspongui a cada tipus de
retribució d’entre les que estableix l’article esmentat, d’acord amb les necessitats
docents i les disponibilitats pressupostàries.

ARTICLE 5
La primera contractació dels professors associats es farà mitjançant un concurs públic.
Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran a con-
curs i la convocatòria es farà per resolució del rector, que anirà acompanyada d’una
descripció de la plaça, on constarà el departament al qual estarà adscrita, la docència a
impartir i la durada dels contractes, així com els requisits necessaris per prendre part en
el concurs. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les
places d’interins.

ARTICLE 6
Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació composta per
cinc membres que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la de la
plaça convocada a concurs, amb la distribució següent:

a) Tres professors de cossos docents designats pel departament un dels quals serà el
president de la comissió, tots especialistes en matèries relacionades científicament.

b) Dos professors de cossos docents d’altres departaments especialistes en matèries
relacionades científicament, designats pel vicerector de Centres i Departaments per
delegació de la Junta de Govern, un del quals serà designat després d’haver escoltat la
Junta de Personal Docent.

ARTICLE 7
En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. Aquesta
comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la selecció, així com
l’aplicació dels criteris als diferents candidats a ocupar la plaça. El president de la comis-
sió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà el desenvolupament
dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per ser contractat.

Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini d’un mes comptador des de la publicació de l’acord
de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb
l’informe previ de la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 8
En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les institucions sani-
tàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la Universitat, a
proposta de la comissió mixta universitat-institució sanitària, amb l’acord previ del con-
sell del departament corresponent, aprovarà, abans no finalitzi el curs acadèmic, les
places a contractar de professorat associat entre els facultatius de la plantilla de la insti-
tució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mitjançant el con-
curs corresponent.

La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades i dos representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la
comissió mixta prevista en els concerts. Tots cinc han de ser especialistes en alguna de
les especialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El pre-
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sident de la Comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un
dels designats per la institució sanitària.

ARTICLE 9
El rector resoldrà les impugnacions que s’hi puguin presentar.

Normativa de professors visitants
La Llei de reforma universitària preveu l’existència a les universitats de la figura de pro-
fessors visitants, que es podran contractar en els termes de la mateixa llei i en els que
estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1
Els professors visitants seran contractats entre professorat de reconeguda competència
d’altres universitats que pugui aportar a la Universitat els seus coneixements en una
branca concreta de la ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2
La contractació dels professors visitants es farà a proposta dels consells de departament,
per cobrir docència específica o singular. Serà acordada per la Junta de Govern, que
fixarà també la durada dels contractes, la dedicació, les retribucions i la vinculació
administrativa, excepte en els casos en què la contractació sigui conseqüència d’una
beca oficial que ho determini.

ARTICLE 3
Els contractes tindran una durada màxima de dos anys, excepte en els casos en què una
beca o subvenció en determini durades superiors. Podran formular-se contractes per
períodes inferiors.

ARTICLE 4
Els recursos per a la contractació de professors visitants provindran d’ajuts externs especí-
fics (beques oficials, subvencions privades, etc.) o bé de recursos propis de la Universitat.

ARTICLE 5
La Universitat Rovira i Virgili podrà destinar recursos del seu pressupost a la contracta-
ció de professors visitants les places dels quals seran assignades als departaments a par-
tir de propostes concretes d’aquests.

ARTICLE 6
Els departaments podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no utilitzat
durant un exercici per contractar de professors visitants. 

ARTICLE 7
Mentre duri la seva presència a la Universitat Rovira i Virgili, els professors visitants tin-
dran la mateixa consideració que els professors de cossos docents i podran participar en
les reunions dels consells de departament.

PROFESSORAT EN FORMACIÓ

Normativa d’ajudants
La Llei de reforma universitària disposa que la Universitat podrà contractar ajudants en
els termes de la mateixa llei i en els que estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1
L’activitat dels ajudants està orientada a completar la seva formació científica, alhora
que podran col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 24 crèdits/curs. 

ARTICLE 2
2.1 Els ajudants seran contractats a temps complet mitjançant concurs públic entre

aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de suficiència per al desenvolu-
pament de tasques de recerca. Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de
vacants que es convocaran a concurs i la convocatòria es farà per resolució del rector.
El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places
d’interins.

2.2 Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació composta
per cinc membres que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la
de la plaça convocada a concurs amb la distribució següent:

a) Tres professors de cossos docents designats pel departament un dels quals serà el
president de la comissió, tots especialistes en matèries relacionades científicament.

b) Dos professors de cossos docents d’altres departaments especialistes en matèries
relacionades científicament, designats pel vicerector de Centres i Departaments per
delegació de la Junta de Govern, un dels quals serà designat després d’haver escoltat la
Junta de Personal Docent.
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2.3 En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secre-
tari. Aquesta comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la
selecció, així com l’aplicació dels criteris als diferents candidats a ocupar la plaça. El
president de la comissió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà
el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per ser
contractat.

Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini d’un mes comptador des de la publicació de l’acord
de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb
l’informe previ de la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 3
El contracte tindrà una durada inicial de fins a dos anys i serà renovable una sola
vegada, per un termini màxim de tres anys, sempre que l’ajudant hagi obtingut el títol
de doctor.

ARTICLE 4
Els consells de departament informaran de la possibilitat de renovació dels contractes
dels ajudants que hagin finalitzat el primer període de dos anys. En aquest sentit, l’aju-
dant que vulgui renovar el seu contracte haurà d’haver obtingut el títol de doctor.
Excepte en casos justificats que aprovarà la Junta de Govern, no es modificaran les con-
dicions del contracte fins que aquest no hagi arribat al seu termini.

ARTICLE 5
El règim jurídic contractual dels ajudants serà el que s’estableix en la Llei orgànica de
reforma universitària i en les normes de desenvolupament.

Normes transitòries per als contractes d’ajudant que estaven en vigor en data 24-5-94.
La Comissió Gestora, en la sessió del 24 de maig de 1994, va establir unes normes

transitòries per a aquells contractes que van ser signats amb anterioritat a aquesta data i
que no han esgotat les possibilitats de contractació que establia la normativa anterior.

Normativa anterior
1r cicle 1a etapa: 2 anys
1r cicle 2a etapa: 3 anys. Assoliment de la suficiència investigadora
2n cicle 1a etapa: 2 anys. Doctorat
2n cicle 2a etapa: 3 anys

Normativa actual
1r cicle (amb assoliment previ de la suficiència investigadora): màxim de 2 anys.

Doctorat
2n cicle: màxim de 3 anys

Normativa
1. Atès que la durada màxima que estableix la normativa pel que fa a la contracta-

ció com a ajudant és de 5 anys, tots els ajudants que actualment tinguin contracte en
vigor o que finalitzin una de les etapes intermèdies podran continuar tenint de contracte
fins que compleixin un total de cinc anys des de l’inici del curs 1994-95.

2. Els ajudants de 1r cicle 1a etapa o 1r cicle 2a etapa podran passar a 1r cicle si
han assolit la suficiència investigadora. En finalitzar aquest cicle, hauran d’haver assolit
el títol de doctor per poder ser contractats com a ajudants de 2n cicle. Si opten per con-
tinuar contractats com a ajudants de 1r cicle 2a etapa amb l’objectiu d’assolir la sufici-
ència investigadora, tot el termini que romanguin en aquesta situació es restarà de
futures contractacions com a 1r cicle o 2n cicle.

Beques de recerca
La Comissió Gestora, en la sessió del 26 d’abril de 1994, va acordar la creació de
beques de recerca Universitat Rovira i Virgili, que posteriorment han regulat els Estatuts
de la Universitat.

Aquestes beques es regiran per la normativa següent:

ARTICLE 1
A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de plantilla de cada departament,
es poden crear beques de recerca Universitat Rovira i Virgili. Cada departament propo-
sarà, abans del mes de juny, les places que no vol cobrir i les que, provisionalment, vol
que siguin ocupades per becaris. 

ARTICLE 2
Els becaris seran de recerca i amb dedicació a temps complet. La seva principal obliga-
ció és la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el
consell de departament els podrà assignar una col·laboració en tasques docents no
superior a 9 crèdits/curs anuals.
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ARTICLE 3
Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de les beques, per departaments,
que es convocaran a concurs. La convocatòria es farà per resolució del rector i en les
seves bases s’inclouran els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El proce-
diment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins.

ARTICLE 4
El departament resoldrà l’assignació de becaris per acord del seu Consell, utilitzant com
a criteri prioritari l’expedient dels sol·licitants. El rector resoldrà les impugnacions que
s’hi puguin presentar.

ARTICLE 5
Aquestes beques tindran una durada inicial d’un any i seran renovables successivament
per períodes iguals de temps fins a totalitzar un màxim de cinc anys. Per a la renovació
d’una beca caldrà l’informe favorable del departament al qual estigui adscrit el becari i,
transcorregut el segon any, haver obtingut el reconeixement de la suficiència investiga-
dora. La cancel·lació d’una o més beques per part del departament permetrà revertir a
les places vacants de professorat els recursos utilitzats en la generació de les beques.
Així mateix, quan un becari obtingui una altra beca (CIRIT, MEC, altres) té l’obligació de
renunciar a la de la URV quan rebi la notificació pertinent.

ARTICLE 6
L’assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent al que anualment fixi el
Ministeri d’Educació i Cultura per a les beques de formació de personal investigador.

ARTICLE 7
La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir les des-
peses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris a càrrec del mateix concepte del
pressupost dels departaments amb el qual es doten les beques.

ARTICLE 8
En les convocatòries de beques URV a iniciativa del departament afectat, la plaça de
becari es vincularà a una determinada àrea de coneixement.

ARTICLE 9
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la Comissió
de Professorat delegada de la Junta de Govern.

GESTIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC. CONSIDERACIONS GENERALS

Professors dels cossos docents universitaris

Preses de possessió
Amb independència de l’acte protocol·lari de presa de possessió, els nomenaments dels
professors de cossos docents tindran efectes econòmics i administratius a partir de
l’endemà de la publicació del seu nomenament en el BOE.

En el cas d’un professor que prengui possessió en una plaça convocada a temps
complet, però per motius de compatibilitat o altres vulgui acollir-se al règim de dedica-
ció a temps parcial, haurà de fer una sol·licitud raonada adreçada al vicerector de Cen-
tres i Departaments amb anterioritat a la seva incorporació a la plaça. Per a la resolució
favorable de la sol·licitud, caldrà que el professor acrediti cinc anys de permanència a
la Universitat i serà preceptiu l’informe favorable del departament afectat.

Autorització per endarrerir la incorporació a una nova plaça.
Si un professor obté durant el curs acadèmic una nova plaça a la Universitat Rovira

i Virgili i vol retardar la seva incorporació per finalitzar el curs en la seva universitat
d’origen, el procediment a seguir és el següent:

a) El professor interessat presentarà una sol·licitud als dos departaments afectats.
Cadascun n’informarà en consell de departament i trametrà l’informe al corresponent
rectorat.

b) La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili resoldrà en vista dels informes
esmentats.

En tot cas, només s’autoritzarà l’endarreriment en la incorporació fins al 30 de
setembre següent a la sol·licitud i sempre que aquesta s’hagi fet amb posterioritat a
l’inici del segon quadrimestre.

Vinculació administrativa
S’entén per vinculació administrativa la relació d’un professor amb un centre determi-
nat als efectes de representació i participació en l’elaboració de la política universitària.

La vinculació és un principi estable i només es podrà modificar a causa de canvis
qualitatius importants i decisius en l’orientació i activitat docent i investigadora de la
persona afectada.
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El professor de cossos docents que s’incorpori a un departament serà vinculat a un
dels centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l’àrea de coneixe-
ment, la seva especialització i l’activitat docent i de recerca majoritàriament prevista a
mitjà termini.

Abans d’un mes des de la presa de possessió, el consell de departament vincularà el
professor a un centre concret. El secretari del departament farà arribar, a la secretaria del
centre i al Servei de Recursos Humans de la Universitat un certificat de l’acord del con-
sell, amb el vistiplau del director del departament. El Servei de Recursos Humans ins-
criurà la persona en qüestió en els seus registres de personal, a efectes de representació.

Pel que fa als professors interins, contractats i professorat en formació, se’ls conside-
rarà vinculats al centre que figuri en les característiques de la plaça que ocupin quan
aquesta hagi estat convocada a concurs.

Comissió de serveis
La Junta de Govern podrà autoritzar la comissió de serveis als professors que la sol·lici-
tin si tenen una antiguitat mínima de cinc anys a la Universitat Rovira i Virgili, i es
comptabilitzarà a aquest efecte el temps de serveis a la Divisió VII de la Universitat de
Barcelona. La comissió de serveis podrà tenir una durada inicial d’un any i serà prorro-
gable per igual període, amb un màxim de dues pròrrogues, amb un nou acord de la
Junta de Govern.

Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol·liciten la comis-
sió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent:

La persona interessada trametrà una instància al rector de la Universitat a la qual es
vol traslladar, en què sol·licitarà la comissió de serveis.

Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector de la Universitat
Rovira i Virgili en què sol·licitarà el mateix i farà referència a la seva sol·licitud a la uni-
versitat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departament, el qual eme-
trà un informe i lliurarà tota la documentació a la Junta de Govern.

En el moment que la universitat receptora trameti l’acord d’admissió del professor
sol·licitant, aprovat per Junta de Govern, la Junta de Govern concedirà, si escau, la
comissió de serveis per un període d’un any.

Per als professors que pertanyen a altres universitats i sol·liciten traslladar-se a la
Universitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent:

a) La persona interessada trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i
Virgili en què sol·licitarà la comissió de serveis.

b) Alhora trametrà una altra instància a la Universitat a la qual pertany en què farà
referència a la sol·licitud cursada a la Universitat Rovira i Virgili.

c) La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, vista la instància i els infor-
mes que pot haver sol·licitat al departament afectat, resoldrà sobre la concessió de la
comissió de serveis, que sempre serà inicialment d’un any.

Anys sabàtics
Els anys sabàtics són considerats com un dels instruments més eficaços per a la millora
de l’acompliment de les tasques docents i investigadores, per tal com permeten l’actua-
lització dels coneixements del professorat en centres d’investigació de reconeguda qua-
litat. En aquest sentit, la normativa és la següent:

a) Abans del dia 20 de juny de cada any, els departaments podran fer propostes de
concessió d’un any sabàtic o d’un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nombre
màxim del 10 % dels membres totals de la seva plantilla de professors de cossos
docents. Es recomana que l’inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el
del curs acadèmic.

b) Els professors a qui es concedeixi un any o un semestre sabàtic no podran tornar
a sol·licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis o tres anys, res-
pectivament.

c) Els qui gaudeixin d’un període sabàtic rebran la retribució íntegra que els corres-
pongui durant tot el període.

d) Si hom gaudeix d’un any sabàtic o d’un permís superior a un mes lectiu, no podrà
ocupar cap càrrec acadèmic. 

e) En cap cas les propostes dels departaments podran significar o implicar modifica-
cions dels plans d’estudis vigents ni de la plantilla total del departament.

d) Per a la selecció de les sol·licituds que han de presentar els afectats, el consell del
departament haurà de tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:

◆ Antiguitat com a professor universitari.
◆ Qualitat del centre on ha de transcórrer l’estada i voluntat acreditada de col·labo-

ració per part d’aquest, així com qualitat i interès del projecte a realitzar.
◆ Viabilitat del pla de treball.
◆ Impacte positiu d’aquest en la investigació i docència del departament.
◆ Permisos dels últims anys.

Núm. 9



Full Oficial 20 / 27 de maig de 199763

◆ Currículum docent, investigador i de gestió.
g) Els professors que hagin gaudit d’un any o d’un semestre sabàtic hauran de lliurar

a la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern un informe de l’activitat
realitzada.

Llicències i permisos
D’acord amb el RD 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari, les
universitats podran concedir llicències per a estudis als seus professors per realitzar acti-
vitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal o
estranger, d’acord amb els requisits i durada establerts en els seus Estatuts, en el marc de
les disponibilitats pressupostàries.

En aquest sentit, la normativa de permisos per a estudi o investigació del seu perso-
nal acadèmic és la següent:

a) Afers propis i altres tipus de permisos
Fins a deu dies hàbils seran concedits pels departaments corresponents. Trimestral-

ment es passarà informació al vicerector de Centres i Departaments.
b) Permisos d’un màxim de tres mesos.
Els concedirà el vicerector de Centres i Departaments, per delegació de la Junta de

Govern.
La persona interessada presentarà, amb una antelació de 10 dies, una instància de

sol·licitud al departament afectat, el qual emetrà un informe en què posarà de manifest
l’interès de la sol·licitud i assegurarà que es cobrirà la docència teòrica i pràctica assig-
nada a la persona interessada, sense sol·licitar cap increment de professorat. Al mateix
temps, farà constar el/s professor/s que cobriran la docència durant el període de per-
mís. Una vegada concedit el permís, es comunicarà al/s centre/s afectat/s.

El personal al qual es concedeixi un permís d’aquesta mena tindrà plenitud de drets
econòmics.

Durant el mateix curs acadèmic no es podrà concedir cap permís d’aquestes carac-
terístiques a aquells professors que ja hagin gaudit de permisos que, sumats, excedeixin
els tres mesos. La persona interessada haurà de manifestar en la seva sol·licitud si com-
pleix aquesta condició i si aquest permís, sumat als obtinguts durant els darrers cinc
anys, dóna un total inferior a dotze mesos.

c) Permisos de més de tres mesos i fins a un any
Els concedirà la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern, seguint el

procediment de l’apartat 2, per bé que la sol·licitud s’haurà de presentar amb una ante-
lació de dos mesos.

El personal al qual es concedeixi un permís d’aquest tipus tindrà dret a percebre el
80% de les seves retribucions íntegres.

d) Permisos de més d’un any
Els concedirà la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern, seguint el

procediment de l’apartat 2, per bé que la sol·licitud s’haurà de presentar amb una ante-
lació de dos mesos.

Els beneficiaris d’aquest permís no tindran dret a cap retribució econòmica per part
d’aquesta Universitat.

e) De forma extraordinària, la Comissió Delegada de Professorat podrà concedir
permís per una absència superior a un mes per càrrecs acadèmics.

f) En les sol·licituds de permisos per a estudi o investigació referents als apartats 2, 3,
4, i 5 hauran de figurar:

◆ Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de comença-
ment i de finalització.

◆ Si s’escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol insti-
tució durant el corresponent període.

◆ Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’estudi o la investiga-
ció.

◆ Acceptació de la institució on s’efectuarà l’estudi o investigació.

Jubilacions
D’acord amb el que estableixen l’article únic de la Llei 27/1994, de 29 de setembre, de
modificació de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris, i el
RD 1859/95, de 17 de novembre, pels quals es determinen la forma i els terminis per a
la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris, els profes-
sors de cossos docents es jubilaran forçosament quan compleixin els 70 anys. En aten-
ció a les peculiaritats de la funció docent, aquests funcionaris podran optar per jubilar-
se a la finalització del curs acadèmic en què hagin complert els 70 anys. Aquests profes-
sors també podran obtenir la jubilació quan hagin complert els 65 anys o següents fins
als 69 inclosos, sempre que ho hagin sol·licitat amb una antelació de tres mesos. En
aquests supòsits, l’efectivitat de la jubilació estarà referida, en cada cas, a la finalització
del curs acadèmic corresponent.
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La Junta de Govern resoldrà en el cas de la sol·licitud de jubilació a la finalització
del curs en què compleixen els 65 anys els professors no funcionaris.

Professorat contractat i professorat en formació

Incompatibilitat amb beques i ajuts
D’acord amb el que disposen les convocatòries de beques de formació de professorat i
personal investigador, tenir una beca predoctoral a Espanya i a l’estranger és incompati-
ble amb altres beques i salaris que impliquin vinculació contractual o estatutària de la
persona interessada. Per tant, el professor contractat o interí no pot gaudir d’aquestes
beques o ajuts, o el que és el mateix, no es podrà contractar ni nomenar qui gaudeixi de
beques o ajuts d’aquest tipus si prèviament no hi renuncia.

Inici dels contractes
Els contractes tindran efectes administratius i econòmics a partir de la data que hi figuri.
El professor ha de presentar en la unitat administrativa que gestionarà el seu contracte,
amb una antelació de cinc dies a la data d’incorporació al lloc de treball, la documen-
tació necessària per formalitzar-lo.

En cap cas es podrà autoritzar la formalització d’un contracte o la modificació de
les condicions essencials d’un contracte existent amb caràcter retroactiu.

Eficàcia dels contractes
En el cas dels contractes que per ser formalitzats requereixen la resolució d’un expedi-
ent de compatibilitat, l’eficàcia del contracte queda subjecta a la clàusula suspensiva,
per la qual cosa el contracte no té eficàcia fins que l’autoritat competent no hagi formu-
lat l’oportuna declaració de compatibilitat.

No obstant això, la Universitat Rovira i Virgili es reserva la possibilitat d’atorgar efi-
càcia provisional a l’esmentat contracte per tal d’evitar perjudicis a la persona contrac-
tada o al servei públic.

Aquest tractament s’efectuarà igualment als contractes que, pel fet de ser renovats,
requereixin també renovació de la resolució de compatibilitat i als contractes en vigèn-
cia que necessitin una pròrroga de la resolució de compatibilitat o una nova sol·licitud
per canvi en les activitats professionals del professor contractat.

En tot cas, i després del termini legal, aquesta eficàcia provisional podrà ser revisada
si no s’ha obtingut resolució definitiva sobre la sol·licitud de compatibilitat.

Llicències i permisos
Els ajudants i els becaris de recerca propis de la Universitat Rovira i Virgili podran gau-
dir de llicències i permisos d’acord amb el mateix procediment que el descrit per als
professors de cossos docents, però amb la particularitat que la durada màxima d’aquests
permisos serà d’un any i tindran dret a percebre el 100% de les retribucions.

Normativa per a la promoció del professorat
La Llei de reforma universitària i les normatives que la desenvolupen no preveuen cap
mecanisme de promoció del professorat ordinari a les universitats públiques, que tan-
mateix considerem com un dret del professorat universitari. Per a la bona marxa de la
Universitat i per respondre a les legítimes expectatives dels professors que fan bé la seva
feina i que no poden optar a una promoció si no és canviant d’universitat, es proposa
l’actual normativa, que d’altra banda se segueix, amb procediments més o menys sem-
blants, en moltes altres universitats.

La normativa estableix que la promoció és un dret individual i, per tant, no es condi-
ciona a l’estructura de la plantilla de professorat, encara que es té en compte, com a cri-
teri de priorització, en casos de manca de disponibilitat pressupostària. Altrament la
normativa exigeix que per poder optar a promoció els professors han d’haver realitzat
una trajectòria docent, de recerca i de participació en l’activitat universitària positiva i
satisfactòria.

L’actual proposta s’entén com un procés que necessàriament ha de tenir continuïtat;
per això caldrà que es consolidi en el pressupost de cada any una partida pressupostària
per a aquest objectiu.

La proposta de normativa estableix que:
a) Poden optar al procés de promoció tots els professors TU, CEU i TEU que han

superat positivament tots els processos d’avaluació seguits a la Universitat, i que acom-
plexin els requisits que es detallen en punts posteriors.

b) Les sol·licituds han de ser formulades pels professors individualment davant la
Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern, juntament amb un informe del
seu consell de departament, que ha de ser considerat en el moment de prendre la deci-
sió. Cal adjuntar-hi el currículum detallat i degudament justificat.

c) Poden optar a la promoció els TEU que des de fa tres anys estan en possessió del
títol de doctor, tenen un mínim d’un tram de recerca reconegut i fa un mínim de sis anys
que són professors de la URV.
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d) Excepcionalment també poden optar a la promoció els professors que no han
aconseguit un tram de recerca però acompleixen els altres requisits del punt anterior. En
aquest cas caldrà que una comissió ad hoc, designada per la Comissió de Professorat
delegada de la Junta de Govern, que inclourà professorat d’altres universitats, i amb la
presència de representants de la Junta de Personal Docent i Investigador, sense vot en el
procés, avaluï el seu currículum i acordi si hi poden optar o no. Es donarà tràmit d’audi-
ència a l’interessat abans que la Comissió de Professorat emeti la resolució definitiva,
de manera que el sol·licitant pugui opinar respecte de l’informe de la comissió especí-
fica i aportar la documentació que consideri adient en defensa de la seva sol·licitud.

e) Els TU o CEU que tenen un mínim de tres trams de recerca reconeguts i que fa un
mínim de sis anys que són professors de la URV també poden optar a la promoció.

f) La Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern ha de recollir les
sol·licituds individualitzades una vegada l’any i fer una proposta davant la Junta de
Govern segons les disponibilitats pressupostàries anuals. Aquesta Comissió ha de fer
una priorització considerant:

◆ Dins de cada àrea de coneixement el currículum del sol·licitant i l’antiguitat com
a professor en la categoria.

◆ Entre àrees de coneixement l’ajust entre la plantilla teòrica i la plantilla real del
departament.

g) La promoció s’ha de possibilitar creant una plaça addicional de categoria supe-
rior a la del professor que s’hagi de promoure i traient-la a concurs públic d’acord amb
la normativa vigent. En cas que el professor que es vulgui promoure guanyi el concurs,
s’ha d’amortitzar necessàriament la seva plaça anterior. En cas que no guanyi el con-
curs, no pot optar a una nova promoció fins després de sis anys si ha aconseguit un nou
tram de recerca.

Normativa d’avaluació del professorat
L’article dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili (URV) preveu que la Comissió
d’Avaluació del Personal Acadèmic presentarà una proposta de normativa a la Junta de
Govern. La Comissió, després de diverses reunions de treball, presenta a la Junta la nor-
mativa següent, perquè la tingui en consideració i l’aprovi, si s’escau.

1. La URV realitzarà periòdicament una avaluació global de tot el personal acadè-
mic. Aquesta avaluació servirà per conèixer la consideració que mereix la qualitat del
professorat de la Universitat, per elaborar els informes preceptius d’aquells professors
que participin en concursos de professorat i, en els aspectes estrictament docents, per
tenir una base per a la concessió dels trams de docència.

2. L’avaluació global inclourà tots els aspectes de l’activitat del professorat: docèn-
cia, recerca, gestió, extensió universitària i prestació de serveis.

3. L’avaluació global es realitzarà, en principi, cada cinc anys coincidint, en el cas
dels professors ordinaris als quals pertoqui, amb els períodes de sol·licitud de trams de
docència.

4. El primer element de l’avaluació el formarà un conjunt de tres informes:
a) Autoinforme de l’avaluat, en què farà constar i justificarà les seves activitats

docents, de recerca, de gestió, d’extensió universitària i de prestació de serveis.
b) Informe del cap de departament, en què farà una valoració personal del compli-

ment docent de l’avaluat –independentment dels resultats de l’enquesta als alumnes– i de
la seva dedicació a la recerca i a les altres activitats pròpies dels professors universitaris.

c) Informe del degà o director de centre, en què farà una valoració personal de les
activitats pròpies dels professors universitaris.

5. El segon element de l’avaluació el constituirà l’avaluació docent, que constarà de:
a) Resultats de l’enquesta feta als alumnes. L’enquesta serà anual i valorarà una de

les assignatures impartida pel professor a primer o segon cicle. L’elecció de l’assignatura
es farà de manera que inclogui durant el període de cinc anys totes les assignatures que
el professor imparteixi. La realització de l’enquesta serà externa a la Universitat i s’infor-
marà dels seus resultats l’interessat, el cap del departament i la Comissió d’Avaluació
del Personal Acadèmic. Per aconseguir una avaluació positiva, el professor ha de supe-
rar el barem que la Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic estableixi com a sufi-
cient o mostrar una clara progressió fins a arribar a l’esmentat barem.

b) Resultats de l’enquesta feta als alumnes després de tres o quatre anys d’haver
aprovat l’assignatura avaluada, que serà aquella que més anys hagi impartit el professor
o, en cas d’igualtat entre assignatures, aquella en què hagi tingut més alumnes. Aquesta
enquesta començarà a fer-se quan la Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic hagi
desenvolupat el mecanisme per realitzar-la i es disposi de recursos per executar-la.

Per obtenir una avaluació positiva en l’aspecte docent, caldrà que el professor hagi
impartit un mínim del 75% dels crèdits que li corresponguin durant els cinc anys del
període avaluat. En els casos dels professors que ocupin càrrecs unipersonals de
govern i en els professors associats amb menys crèdits, es ponderarà la xifra de crèdits
a impartir.
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c) Aspectes docents dels informes assenyalats en el punt 4
6. El tercer element de l’avaluació el constituirà l’avaluació de recerca, que conside-

rarà:
a) Trams de recerca aconseguits.
b) Allò que faci referència a la recerca dels informes assenyalats en el punt 4: 4a i 4b.
7. El departament podrà incrementar les hores de dedicació a la docència del pro-

fessor amb una avaluació insuficient de la recerca, en benefici d’altres membres del
departament que despuntin especialment en la seva dedicació a la recerca.

8. La Junta de Govern impulsarà un pla de formació del personal acadèmic que
ajudi a superar els possibles dèficits i que tendeixi a obtenir les avaluacions positives de
tot el professorat. 

9. La comissió d’avaluació prevista als Estatuts de la URV coordinarà i supervisarà el
procés d’avaluació del personal acadèmic. Les decisions que prengui la comissió
podran ser recorregudes davant el rector, el qual resoldrà.

10  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova l’adscripció de les noves àrees de
coneixement, que figuren com a annex:

Neixen arran de la desaparició de l’Àrea de Filologia Espanyola
◆ Llengua Espanyola
◆ Literatura Espanyola

Neixen arran de la desaparició de l’Àrea de Toxicologia i Legislació Sanitària
◆ Toxicologia
◆ Medicina Legal

11  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova l’informe de la Comissió Especí-
fica de Biblioteca sobre la gestió pressupostària de l’any 1996, que figura com a
annex:

La Comissió, formada per Josep Guasch (vicerector d’Infraestructures), Manuel Molina
(gerent), M. Antònia Aloguín (cap del Servei de Biblioteca), i Manel Sanromà, Joan Josep
Pujades, Rosa Caballol i Sergio de Lamo (membres de la Junta de Govern), després de
mantenir reunions amb els caps de les biblioteques dels centres i amb la cap de la Sec-
ció d’Adquisicions, emet l’informe següent sobre la gestió pressupostària de la Biblio-
teca de la URV durant l’any 1996:

1. El dèficit pressupostari de l’any 1996 és el resultat de l’acumulació de dèficits
durant els anys 1993-95. Aquest dèficit s’ha detectat l’any 1996 en efectuar-se el tanca-
ment pressupostari corresponent.

2. De l’estudi global dels pressupostos dels anys 1993-95 es dedueix que els tanca-
ments pressupostaris, efectuats pel Servei de Gestió Econòmica, són correctes i que els
romanents, si n’hi ha hagut, han repercutit l’any següent en el pressupost de la Biblio-
teca. Malgrat això, s’ha detectat que el Servei de Gestió Econòmica gestiona el pressu-
post de la Biblioteca de forma global, condicionat pel programa informàtic, sense que
la Biblioteca en faci un tancament puntual.

3. La Secció d’Adquisicions ha actuat segons els procediments de gestió heretats de
la Universitat de Barcelona. En aquests procediments, que amb el temps han adoptat la
idiosincràsia de la nostra universitat, s’han detectat una sèrie de defectes que han estat
la causa del dèficit actual:

a) L’absència de tancaments anuals del pressupost específic de cada biblioteca per
detectar els romanents o dèficits.

b) Les diferències entre el cost previst inicialment i el cost real de les adquisicions, a
causa principalment de valoracions aproximades del cost, fluctuacions de la moneda,
repercussions de l’IVA i despeses de tramesa i variació del preu amb el temps de trami-
tació.

c) El manteniment en la llista d’adquisicions pendents de material bibliogràfic
exhaurit o de difícil localització.

4. Els defectes esmentats han generat, segons la comptabilitat dels caps de les bibli-
oteques, uns romaments puntuals (material pendent d’arribar) en els pressupostos anu-
als de les biblioteques dels centres. Aquests romanents, però, no eren exactes perquè no
es consideraven les diferències detallades en el punt 3 de l’apartat anterior i no es feia
un tancament pressupostari específic per a cada biblioteca. El tancament, per indicació
del vicerector d’Infraestructures i de la cap de Secció de Biblioteca, durant l’any 1996
del pressupost de Biblioteca ha fet aflorir aquest dèficit. L’origen són els romanents his-
tòrics, inexistents de forma global, sobre els quals les biblioteques mantenien comandes
de llibres.

5. El procediment d’adquisició de material bibliogràfic no ha facilitat que les biblio-
teques de centre i les comissions corresponents hagin pogut efectuar un control rigorós
de les seves despeses, i amb el temps s’han limitat a una tasca de repartiment del pres-
supost entre els usuaris (departaments, àrees, unitats, etc.). 
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6. En resum, el dèficit actual pot atribuir-se a la suma de petits dèficits acumulats
durant els darrers quatre anys (1993-96), els quals apareixen ara en fer-se el tancament
del pressupost de la Biblioteca de la URV.

Propostes d’actuació
La Comissió, a partir de l’estudi de la situació i de les indicacions del Servei de Biblio-
teca, proposa les actuacions següents:

1. Establir dins del programa informàtic de comptabilitat un lloc de cost per a bibli-
oteca que permeti el tancament pressupostari específic de cada biblioteca, del qual és
responsable la cap de Biblioteca. El control del pressupost global correspon a la cap del
Servei de Biblioteca.

2. Establir un procediment per adquirir material bibliogràfic que permeti el control
del pressupost específic de cada biblioteca. Aquest procediment ha d’establir i delimitar
de forma clara les responsabilitats de tots el implicats (comissions de biblioteca de cen-
tre, caps de biblioteca de centre, cap de la Secció d’Adquisicions i cap de la Secció de
Biblioteca).

3. Recordar que, d’acord amb la política descentralitzada de gestió de les bibliote-
ques, el control del pressupost de les biblioteques correspon a les comissions de biblio-
teca, amb la participació activa dels departaments i dels alumnes implicats, junt amb el
personal de biblioteca.

4. Informar periòdicament i directament els usuaris de la situació del material bibli-
ogràfic durant tot el procés d’adquisició, des de la comanda inicial fins a la catalogació
i instal·lació en els prestatges de les biblioteques, tot i que aquesta informació ja era
pública en el programa d’adquisicions des de l’any 1996.

5. Concretar de forma exacta les dades del material bibliogràfic (autor, títol, ISBN,
editorial, edició, preu actualitzat i lloc on es vol adquirir) per facilitar-ne l’adquisició. La
manca de dades concretes en dificulta la localització i l’adquisició; en conseqüència, es
proposa cancel·lar una comanda de material bibliogràfic si no es pot localitzar en un
període limitat de temps (30 dies).

6. Proposar la cancel·lació del dèficit pressupostari actual amb romanents d’altres
partides del pressupost de l’any 1996. La concreció dels dèficits per biblioteques és
molt difícil i complex, ja que implicaria verificar totes les factures dels anys 1993-96 (i
potser també les dels anys anteriors), esbrinar el cost de cadascun dels llibres i revistes i
identificar la biblioteca que els ha demanat. Per això, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries previstes en el tancament del pressupost de 1996, es proposa liquidar
totes les factures pendents, amb data de 1996, sense entrar en més detalls, amb els
romanents abans esmentats, i liquidar les factures amb data de 1997, malgrat que algu-
nes d’aquestes factures corresponen a comandes de 1996, amb els pressupostos especí-
fics de cadascuna de les biblioteques de 1997.

12  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aproven les convocatòries dels ajuts per
a visites preparatòries de cooperació en el marc dels programes Sòcrates-Erasmus
i Tempus, que figuren com a annex:

OBJECTIU

L’objectiu essencial d’aquest ajut és atendre les sol·licituds dels centres/departaments i
del professorat de la URV per finançar visites preparatòries que permetin al personal
docent reunir-se amb centres associats potencials d’altres països participants en els pro-
grames Sòcrates-Erasmus i Tempus per poder preparar les bases de les activitats de coo-
peració futura en el marc d’aquests programes.

CRITERIS D’ELECCIÓ

1. Només podran rebre aquest ajut les visites destinades a establir noves associaci-
ons o ampliació entre els departaments, facultats o universitats entre els països partici-
pants als programes Sòcrates-Erasmus i Tempus.

2. Subsidiàriament es podran atendre peticions d’ajut per pagar les despeses de
manutenció de les visites que rebi la URV quan actuiï com a universitat d’acollida de
representants d’universitats estrangeres que vulguin establir futurs intercanvis en el marc
d’aquests programes.

BASES

1. S’admetran dues sol·licituds per centre/departament i convocatòria degudament
emplenades. La segona sol·licitud només podrà ser atesa si hi ha romanents. 

2. El viatge podrà durar un màxim de tres dies, excepte en casos extraordinaris. 
3. L’imprès de sol·licitud s’ha de presentar abans del viatge, però es pot lliurar des-

prés per raons ineludibles. 
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4. Les despeses d’acollida de visitants d‘universitats estrangeres només s’atendran
segons el romanent i només podran cobrir la manutenció dels professors visitants. En
aquest cas cal presentar un pressupost. 

IMPORTS

El finançament inclou les despeses següents:
1. Per als viatges del professorat de la URV:
◆ La tarifa de viatge, d’acord amb una factura preforma amb els preus al més ajustats

possible (tarifes APEX, turista etc.). Per als viatges realitzats amb vehicle propi s’aplica-
ran les tarifes establertes (DOGC núm. 1564 4-3-92). 

◆ L’allotjament, sempre que no superi les tarifes aplicades al grup II per a estades a
l’estranger (BOE núm. 73 del 26-3-93). 

2. Per a l’acollida de visitants d’universitats estrangeres:
◆ Dependrà de la disponibilitat pressupostària i només podrà cobrir la manutenció

dels professors visitants.

DOCUMENTACIÓ

◆ Sol·licitud emplenada (cal demanar els impresos al Servei de Gestió de la Recerca,
Oficina de Relacions Internacionals).

◆ Factura preforma del viatge a realitzar.
◆ Bitllets originals i factures de l’allotjament del viatge realitzat.
◆ A la tornada del viatge el professor ha de fer un informe dels resultats obtinguts i,

si pot ser, presentar l’acord bilateral signat.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, adreçades al president de la Comissió de Política d’Estudiants i Coope-
ració Exterior, hauran de fer-se arribar al Servei de Gestió de la Recerca, Oficina de
Relacions Internacionals.

TERMINIS

La data límit per presentar les sol·licituds és el dia 16 de juny d’enguany i es resoldran
el 23 de juny de 1997.

13  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la Normativa de constitució de
nous departaments, que figura com a annex:

ARTICLE 1 
1. El rector nomenarà un director en funcions amb la tasca principal de constituir el

departament, d’acord amb les normes estatutàries.
2. El director en funcions haurà de reunir els mateixos requisits que estableix la

legislació per ser director de departament.
3. El rector nomenarà, a proposta del director en funcions, el secretari del departa-

ment, d’acord amb les normes estatutàries.

ARTICLE 2 
1. En el termini màxim de 10 dies, el director en funcions convocarà els membres

del departament. S’entén per membres tot el personal acadèmic i tot el personal
d’administració i serveis que estigui adscrit al departament, així com una representació
d’un 20% dels alumnes de doctorat, segons estableix l’article 120 dels Estatuts de la
Universitat Rovira i Virgili.

2. En aquesta sessió s’escollirà una comissió perquè elabori una proposta de regla-
ment del departament en el termini màxim de 15 dies. 

ARTICLE 3 
Un cop elaborada la proposta de reglament, el director en funcions convocarà nova-
ment els membres del departament amb la finalitat d’aprovar-la.

ARTICLE 4
1. Un cop la Junta de Govern hagi aprovat la proposta de reglament, el director en

funcions convocarà les eleccions dels representants al consell de departament que esta-
bleix l’article 55 dels Estatuts de la URV i l’elecció de director de departament, les quals
es faran en la sessió constitutiva del consell de departament.

2. En qualsevol cas, el termini de presentació de les candidatures a director haurà
de finalitzar després d’haver-se proclamat els representants del consell.

3. Els terminis que s’aplicaran per a l’elaboració del calendari electoral seran els
que preveu l’article 24 de la Normativa electoral de la Universitat Rovira i Virgili, en la
qual s’assenyala que els terminis de procediment ordinari queden reduïts a la meitat.

ARTICLE 5
El funcionament de l’òrgan col·legiat descrit a l’article 2.1 es regularà pels l’article 22 a
27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per a totes les qüestions electorals s’aplicarà allò que s’especifica a la Normativa elec-
toral.

14  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova el Reglament del Departament
de Química Analítica i Química Orgànica.

15  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova el Reglament de la Facultat de
Ciències Jurídiques.

16  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual es ratifiquen els acords presos per la
Comissió d’Ordenació Acadèmica el dia 19 de març de 1997 referents a la modi-
ficació de plans d’estudis i nous plans d’estudis, que figuren com a annex:

ESCOLA D’ENOLOGIA

Ensenyament d’Enologia
◆ Aprovació del canvi denominació de l’assignatura Criança i Envelliment dels Vins

de 4,5 crèdits, per Coneixement dels Vins de les DO Catalanes, de 4,5 crèdits.
◆ Procés extraordinari de convalidació: convalidació d’assignatures cursades en els

ensenyaments de Graduat 1988, Graduat 1993, Graduat Superior en Enologia i Engi-
nyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

Competències provisionals de la Junta d’Escola d’Enologia per la llicenciatura
d’Enologia

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament de Medicina
◆ Aprovació del canvi de requisits (reducció del nombre necessari per passar al 2n

cicle): per accedir al 2n cicle, cal tenir aprovades la totalitat de les assignatures troncals
de 1r i 2n curs, 63 crèdits aprovats o 13,5 no superats com a màxim de les assignatures
troncals de 3r curs i un 75% de les obligatòries d’universitat de 1r cicle.

◆ Aprovació de modificacions del quadre d’adaptacions entre el pla vell i el pla
nou:

En la taula anterior s’havia previst per al conjunt de quatre assignatures superades
l’adaptació global de 16 assignatures. Es proposa una ampliació de la relació per
incloure l’adaptació parcial si no es tenen aprovades totalment.

Assignatures de pla vell:
◆ Fisiologia General (Bioquímica i Biofísica)
◆ Fisiologia Humana
◆ Histologia
◆ Anatomia Humana II

INSTITUT UNIVERSITARI D’ARQUEOLOGIA I D’ESTUDI DEL MÓN ANTIC

Ensenyament de Graduat Superior en Arqueologia

Modificació del pla d’estudis
Aprovació de canvi àrea de coneixement a l’annex 2-B de l’assignatura Sistemes de
Documentació Gràfica, Dibuix i Topografia Arqueològica. Aquesta assignatura està vin-
culada a dues àrees de coneixement: Arqueologia i Expressió Gràfica a l’Enginyeria. Es
proposa el canvi de vinculació de l’àrea Expressió Gràfica a l’Enginyeria a l’àrea de Pre-
història.

FACULTAT DE QUÍMICA

Modificació del pla d’estudis
◆ El pla d’estudis de Bioquímica, de només 2n cicle, té assignada una càrrega lec-

tiva de 138 crèdits. El RD 1267/1994 estableix que per obtenir el títol de llicenciat cal
superar un mínim de 300 crèdits. 

◆ Atès que es pot donar la possibilitat que un alumne accedeixi a Bioquímica proce-
dent d’un primer cicle que no arribi a 162 crèdits (162+138=300), i per tant no podria
obtenir el títol de llicenciat, la Facultat de Química fa la proposta següent: que els con-
tinguts formatius distribuïts en el nombre de crèdits necessaris per obtenir els exigits
s’assoleixin mitjançant optatives del propi ensenyament.

ETSE

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electricitat
◆ Es proposa un canvi en la distribució interna de crèdits teòrics i pràctics de les

assignatures troncals: Centrals Elèctriques II i Teoria de Circuits.
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◆ La substitució de la denominació de dues assignatures optatives a partir del curs
1997-98 Electroquímica Aplicada i Sistemes Automàtics, en lloc d’Enginyeria Elèctrica
en la Indústria Química i Automatització Industrial, respectivament.

◆ La possibilitat d’escollir en l’assignatura optativa de Pràctiques en la Indústria un
període que es comptabilitzarà com 6, 9 o 12 crèdits.

Ensenyament Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial
◆ Es proposa un canvi en la distribució interna de crèdits teòrics i pràctics de l’assig-

natura troncal Automatizació Industrial.
◆ S’augmenten els crèdits del bloc optatiu de Tecnologia Electrònica i Automàtica

de 30 a 35 crèdits.

Nous plans d’estudis

◆ Enginyer en Informàtica (segon cicle a implantar el curs 1997-98)
◆ Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (segon cicle a implantar el curs

1998-99)

Escola Universitària de Turisme Bettatur (centre adscrit)
◆ Diplomat en Turisme (a implantar el curs 1997-98)

Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà (centre adscrit)
◆ Diplomat en Ciències Empresarials (a implantar el curs 1997-98. Segueix el pla

actualment vigent a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).

Revisió de plans d’estudis nous

◆ Enginyer Tècnic Informàtic de Gestió
◆ Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes

17  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual es ratifiquen els acords presos per la
Comissió d’Ordenació Acadèmica el dia 21 de maig de 1997 sobre les modificaci-
ons de la diversificació de matèries d’alguns plans d’estudis per al curs 1997-98,
que figuren com a annex:

ETSE

Ensenyament d’Enginyer en Informàtica
◆ S’activa l’assignatura Criptologia, de 6 crèdits, amb càrrec a la matèria Seguretat

de Dades.
◆ S’activa l’assignatura Disseny VLSI, de 4,5 crèdits, amb càrrec a la matèria Electrò-

nics Digitals.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
◆ S’activa l’assignatura Administració i Gestió de Xarxes de Computadors, de 6 crè-

dits, amb càrrec a la matèria Arquitectura i Enginyeria de Computadors.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
◆ S’activa l’assignatura Administració i Gestió de Xarxes de Computadors, de 6 crè-

dits, amb càrrec a la matèria Arquitectura i Enginyeria de Computadors.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
◆ S’activen les assignatures Disseny VLSI, de 4,5 crèdits, i Sistemes de Telecomanda-

ment, de 4,5 crèdits, amb càrrec a la matèria Tecnologia Electrònica i Automàtica.

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament de Química
La Junta de Centre ha aprovat, en data 29-4-97, els canvis en les assignatures de les
matèries següents:

◆ Matèria Complements de Química Orgànica
◆ Química Orgànica Estructural: modificació de la denominació per Química Orgà-

nica Estructural i Disseny de Síntesi amb els mateixos crèdits i distribució interna. Es
modifica la denominació de l’assignatura anterior, que manté el mateix codi.

Matèria Complements de Bioquímica (I i II). Activació de noves assignatures:
◆ Biofísica, de 7,5 crèdits
◆ Biotecnologia Computacional, de 4,5 crèdits

ETSEQ

Ensenyament d’Enginyeria Química
La Junta de Centre ha aprovat els canvis de les assignatures de les matèries següents:
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◆ Matèria Bloc d’Enginyeria Química
Direcció de Projectes: modificació de la denominació per Pràctiques de Direcció de

Projectes, amb els mateixos crèdits, la distribució interna i el codi. Curs 96-97, 24 alumnes.
◆ Matèria Bloc Complements de Química
Bioquímica, de 9 crèdits: passa de 9 a 6 crèdits. No ha estat mai activada. Es modi-

fiquen els crèdits de l’assignatura, que manté el mateix codi.
Activació de noves assignatures optatives amb càrrec a la matèria Mecànica de

Fluids:
◆ Modelització i Computació de Processos Industrials, de 6 crèdits.
◆ Maquinària i Manteniment, de 6 crèdits.
◆ Control Avançat, de 4,5 crèdits.
◆ Manteniment Industrial, de 6 crèdits.
◆ Tribologia i Lubricació, de 6 crèdits.
Atès que aquesta matèria té assignats 40,5 crèdits, i que la suma dels crèdits de les

assignatures activades per al curs 1997-98 és de 57, s’hauran de desactivar algunes
assignatures proposades.

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial
Desactivació de les assignatures optatives del bloc Enginyeria Química següents:

◆ Termodinàmica Tècnica I, amb 19 alumnes.
◆ Operacions de Separació, amb 28 alumnes.
◆ Enginyeria Electroquímica, amb 0 alumnes.
◆ Tècniques Estadístiques i Control de Qualitat, amb 1 alumne.
◆ Processament d’Aliments, amb 9 alumnes.
◆ Tecnologia del Medi Ambient, amb 29 alumnes.
◆ Principis de Sistemes Polimèrics, amb 18 alumnes.
◆ Enginyeria de la Reacció Catalítica, amb 5 alumnes.
◆ Processos de Separació, amb 1 alumne.
De les assignatures optatives del bloc Enginyeria Química, únicament continua acti-

vada l’assignatura Fenòmens de Transport, que aquest curs no ha tingut alumnes.
Activació de les assignatures optatives del bloc d’Enginyeria Química següents:
◆ Resistència de Materials.
◆ Caracterització de Contaminants*.
◆ Operacions Unitàries.
◆ Tècniques de Programació i Computació a l’Enginyeria.
◆ Electroquímica Aplicada.
◆ Tècniques de Comunicació a l’Enginyeria*.
◆ Mètodes Matemàtics a l’Enginyeria.
◆ Cogeneració.
◆ Pràctiques de Transport de Calor*.
◆ Polímers.
◆ Complements d’Operacions Unitàries*.

* Les assignatures amb aquesta crida tenen 3 crèdits, la proposta mínima haurà de ser de 4,5 crèdits.
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Càrrecs, nomenaments i personal

18  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la sol·licitud de canvi d’àrea de
coneixement del Dr. Josep Domingo Ferrer, Estadística i Investigació Operativa,
del Departament d’Enginyeria Química, que passarà a Ciències de la Computació
i Intel·ligència Artificial, del Departament d’Enginyeria Informàtica.

19  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la proposta de tribunal de la
plaça de titular d’universitat núm. 845, de Dret Processal, que figura com a
annex:

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

DEPARTAMENT DE DRET

Nom i cognoms Cos Universitat 
DNI Centre de destí

President titular Manuel Serra Domínguez CU Universitat de Barcelona
DNI 37500936 Facultat de Dret

Vocal secretari titular Victòria Berzosa Francos TU Universitat de Barcelona
DNI 12169035 Facultat de Dret

1r president suplent Joan Verger Grau CU Universitat de Barcelona
DNI 39264751 Facultat de Dret

2n president suplent Justo Franco Arias CU Universitat de Barcelona
DNI 35009086 Facultat de Dret

3r president suplent Manuel Jesús Cachón Cadenas CU Universitat de Barcelona
DNI 9709697 Facultat de Dret

1r vocal secretari suplent Lluís Caballol Angelats TU Universitat de Barcelona
DNI 40925564 Facultat de Dret

2n vocal secretari suplent Jaime Alonso Cuevillas Sayrol TU Universitat de Barcelona
DNI 377282914 Facultat de Dret

3r vocal secretari suplent Joan Prat Rubí TU Universitat de Barcelona
DNI 7726131 Facultat de Dret

20  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la convocatòria de concurs de
mèrits per proveir llocs de treball de personal funcionari de l’escala de gestió, que
figura com a annex:

REQUISITS DELS ASPIRANTS

1. Poden prendre part en el present concurs tots els funcionaris de carrera amb des-
tinació a la Universitat Rovira i Virgili qualsevol que sigui la seva situació administra-
tiva, sempre que faci com a mínim dos anys que ocupin la seva darrera destinació, que
compleixin els requisits establerts en la present convocatòria i pertanyin als cossos o
escales corresponents al grup o grups objectes de cada lloc de treball excepte els suspe-
sos en ferm, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els excedents men-
tre no hagi transcorregut el temps necessari per sol·licitar el reingrés.

2. Hi han de prendre part obligatòriament els funcionaris de carrera que no tinguin
destinació definitiva.

BAREM

El barem serà el que s’indiqui en l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

SOL·LICITUDS

1. Els qui desitgin participar en aquest concurs han d’emplenar el model normalitzat
de sol·licitud que es facilita al Servei de Recursos Humans de la Universitat.

2. En la sol·licitud s’especificaran les places sol·licitades i, en cas de diverses, l’ordre
de preferència. Els funcionaris que no tinguin destinació definitiva hauran de sol·licitar
prioritzadament totes les places de l’escala corresponent. Així mateix s’adjuntaran el
currículum i els documents acreditatius d’estar en possessió dels mèrits al·legats, degu-
dament confrontats. No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de documen-
tació acreditativa confrontada.

3. El currículum haurà d’incloure mèrits, itinerari professional, contingut dels llocs
de treball desenvolupats, tècniques adquirides, formació assolida, etc.
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4. Els candidats han de presentar i defensar davant del tribunal una memòria expli-
cativa del contingut del lloc de treball a ocupar que inclogui planificació de tasques,
priorització d’objectius, relació amb altres llocs de treball, així com de tots aquells
aspectes relacionats amb les funcions del lloc. Una vegada constituït el tribunal, deter-
minarà la data en que s’ha de presentar la memòria.

5. Els requisits exigits s’han de tenir el dia de finalització del termini de presentació
de les sol·licituds.

6. Les sol·licituds s’adreçaran al gerent de la Universitat Rovira i Virgili fins al dia 15
de juliol de 1997 inclòs, i s’han de presentar al Registre General de la Universitat, carrer
de l’Escorxador s/n, Tarragona.

TRIBUNAL

El tribunal tindrà la composició següent:
President titular: Dr. Josep Anton Ferré Vidal, vicerector d’Economia i Organització.
President suplent: Dr. Lluís Arola Ferrer, vicerector de Centres i Departaments.
Vocal titular: Dr. Francesc Xavier Rius Ferrús, vicerector d’Investigació.
Vocal suplent: Dr. Antoni Pigrau Solé, vicerector d’Estudiants i Cooperació Exterior.
Vocal titular: Sra. Helena Fraga Gonzàlez, cap del Servei de Recursos Humans.
Vocal suplent: Maria Antònia Aloguín Pallach, cap del Servei de Biblioteca.
Vocal titular: Sra. Esperança Manera Roca, per designació de la Junta del PAS fun-

cionari.
Vocal suplent: Sra. Rosa Ferré Virgili, per designació de la Junta del PAS funcionari.
Vocal titular: Sr. Xavier Sevil Andujar, per designació de la Junta del PAS funcionari.
Vocal suplent: Sra. Josepa Rius Masip, per designació de la Junta del PAS funcionari.

NORMA FINAL

La realització d’aquest concurs es regirà per aquesta convocatòria, per la Llei 9/1994,
de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat
de Catalunya que modifica la Llei 17/85, de 23 de juliol, i per la resta de la legislació
vigent que s’hi pugui aplicar.

La present convocatòria i els actes que se’n derivin podran ser impugnats d’acord
amb el que preveu la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ANNEX 1

BAREM

Mèrits 
Fins a 20 punts:

◆ Fins a 10 punts: treball realitzat en llocs de treball de les diverses administracions
(s’han d’especificar les tasques realitzades, l’escala i el nivell).

◆ Fins a 3 punts per antiguitat: 0,2 punts per any complet de serveis.
◆ Fins a 4 punts: cursos de formació, d’una durada mínima de 10 hores, que tinguin

relació amb el lloc de treball. Solament es valorarà 1 curs per tema.
◆ Fins a 3 punts: titulació acadèmica.

Memòria
Fins a 10 punts.

Entrevista
Fins a 10 punts.

ANNEX 2
Plaça núm. 23, Cap de Secció de Projectes, Beques i Ajuts
Plaça núm. 33, Cap de Secció de Gestió del Pressupost
Plaça núm. 34, Cap de Secció d’Estudiants
Plaça núm. 35, Cap de Secció de Personal Docent

21  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la convocatòria de concurs de
mèrits per a la provisió d’una plaça de l’escala tècnica de cap del Servei de Bibli-
oteca, que figura com a annex:

NORMES GENERALS

1. La plaça a proveir és de l’escala tècnica de cap del Servei de Biblioteca.
2. Les funcions que pertoca exercir en el lloc de treball objecte de concurs són les

següents:
◆ Proposar el pla d’actuació anual i el pressupost corresponent, i realitzar-ne el

seguiment.

Núm. 20-21



Full Oficial 20 / 27 de maig de 199774

◆ Dirigir i coordinar les normes a aplicar en les tasques de catalogació i classificació.
◆ Establir criteris de caràcter tècnic per a l’adquisició de fons.
◆ Organitzar els serveis d’intercanvi i préstec interbibliotecari.
◆ Coordinar la informació bibliogràfica dels centres.
◆ Coordinar les activitats per a la formació d’usuaris.
◆ Participar en les decisions sobre la implantació de nous avenços.
◆ Participar en la programació d’activitats d’actualització professional del personal.
◆ Redactar amb els caps de biblioteca de centre la memòria anual.
◆ Conservar i custodiar el patrimoni bibliogràfic de la Universitat, així com els

arxius oficials de la Universitat Rovira i Virgili.
◆ Direcció del personal adscrit a la biblioteca.
◆ Seguiment de la implementació del sistema informàtic.
◆ Reunions amb altres biblioteques universitàries per programes comuns i amb insti-

tucions si és necessari.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari de carrera de l’escala tècnica
de qualsevol administració pública, qualsevol que sigui la seva situació administrativa i
compleixi els requisits establerts en la present convocatòria, excepte els suspesos en
ferm que no hi podran participar mentre duri la suspensió, i els excedents mentre no
hagi transcorregut el temps necessari per sol·licitar el reingrés.

BAREM D’AVALUACIÓ

Mèrits
◆ Fins a 10 punts: treball realitzat en llocs de treball de les diverses administracions

(s’han d’especificar les tasques realitzades, l’escala i el nivell).
◆ Fins a 3 punts per antiguitat: 0,2 punts per any complet de serveis.
◆ Fins a 4 punts: cursos de formació, d’una durada mínima de 10 hores, que tinguin

relació amb el lloc de treball. Solament es valorarà 1 curs per tema.
◆ Fins a 3 punts: titulació acadèmica.

Memòria
◆ Fins a 10 punts.
Els candidats han de presentar i defensar davant del tribunal una memòria explica-

tiva del contingut del lloc de treball a ocupar que inclogui planificació de tasques, prio-
rització d’objectius, relació amb altres llocs de treball, així com de tots aquells aspectes
relacionats amb les funcions del lloc.

La memòria es defensarà, si escau, davant de la Comissió Avaluadora.

Entrevista
Fins a 10 punts.

SOL·LICITUDS

1. Els que desitgin participar en aquest concurs hauran d’emplenar el model norma-
litzat de sol·licitud que se’ls facilitarà al Servei de Recursos Humans de la Universitat
Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxadors, s/n, 43003 Tarragona).

2. Els mèrits corresponents als serveis prestats a l’administració s’han d’acreditar
mitjançant un certificat de serveis emès per l’òrgan competent en matèria de personal
en les diverses administracions públiques, en el qual ha de constar de forma expressa el
règim jurídic, el cos o la categoria i les dades que assenyalin el període de prestació de
serveis i el nivell de complement de destinació de la plaça que ocupa en la data de
publicació d’aquesta convocatòria.

3. Les sol·licituds acompanyades del currículum professional, del DNI i de la
memòria s’han d’adreçar al rector de la Universitat Rovira i Virgili.

4. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003
Tarragona) o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els documents acreditatius d’estar en possessió dels mèrits al·legats han d’estar
degudament confrontats. No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de docu-
mentació acreditativa confrontada.

El currículum haurà d’incloure els mèrits, itinerari professional, contingut dels llocs
de treball desenvolupats, tècniques adquirides, formació assolida, etc.

Els candidats han de presentar i defensar davant el tribunal una memòria explicativa
del contingut del lloc de treball a ocupar que inclogui planificació de tasques, prioritza-
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ció d’objectius, relació amb altres llocs de treball, així com de tots aquells aspectes rela-
cionats amb les funcions del lloc.

Els requisits exigits s’han de tenir el dia de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·lici-
tuds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà una resolució per la qual s’apro-
varà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquest concurs.

La resolució esmentada es farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i
Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona), i indicarà el dia, l’hora i el lloc de
realització de l’entrevista.

Contra la resolució a què fa referència la base anterior, les persones interessades
podran interposar reclamació davant el rector en el termini de deu dies comptadors des
de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’anuncis, per tal d’esmenar errors i
millorar la sol·licitud. Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment.

COMISSIÓ AVALUADORA

President titular: Dr. Josep Anton Ferré Vidal, vicerector d’Economia i Organització.
President suplent: Dr. Lluís Arola Ferrer, vicerector de Centres i Departaments.
Vocal titular: Dr. Josep Guasch Torres, vicerector d’Infraestructures.
Vocal suplent: Dr. Josep Oliveras Samitier, vicerector de Docència i Innovació
Pedagògica.
Vocal titular: Sra. Helena Fraga Gonzàlez, cap del Servei de Recursos Humans.
Vocal suplent: Sr. Enrique Sánchez García, cap del Servei de Gestió Econòmica.
Vocal titular: Sra. M. Cinta Olivé Conde, per designació de la Junta del PAS funcionari.
Vocal suplent: Sra. Àngels Olivé Conde, per designació de la Junta del PAS funcionari.
Vocal titular: Sra. Esperança Manera Roca, per designació de la Junta del PAS
funcionari.
Vocal suplent: Sra. Josepa Rius Masip, per designació de la Junta del PAS funcionari.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

1. La resolució de nomenament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta resolució de nomenament comportarà el cessament en el lloc anterior.

2. El funcionari nomenat disposarà del termini d’un mes per a la presa de possessió
a comptar de l’endemà que la resolució sigui publicada.

DISPOSICIÓ FINAL

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves bases
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publi-
cació de la convocatòria esmentada.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs ordinari contra els actes
administratius que es derivin de l’actuació de la comissió davant del rector de la Universi-
tat en el termini d’un mes, comptat des de la notificació o publicació, el qual es pot
entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que hi
recaigui resolució expressa, resta aleshores expedita la via del recurs contenciós adminis-
tratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant el
termini d’un any a comptar des de la interposició del recurs ordinari. Si recau resolució
expressa al recurs ordinari plantejat, el termini per interposar el recurs contenciós admi-
nistratiu serà de dos mesos a comptar des de la notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

22  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la convocatòria d’oposicions de
l’escala d’auxiliar de serveis, que figura com a annex:

El nombre total de places per al torn lliure és de 9.
El procediment de selecció dels aspirants és el concurs oposició.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, es valoraran els serveis efectius
prestats a qualsevol administració pública, el nivell de complement de destinació cor-
responent al lloc de treball que ocupi el dia de la publicació d’aquesta convocatòria i
els cursos de formació, impartits o rebuts, relacionats amb les tasques pròpies de
l’escala auxiliar de serveis.
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La documentació acreditativa d’aquests mèrits s’ha d’annexar a la sol·licitud pre-
vista a la base 3.1 i següents; els mèrits que, a criteri del tribunal, no estiguin adequada-
ment acreditats, no seran tinguts en compte.

La valoració de la fase de concurs és farà pública com a mínim amb 48 hores
d’antelació a la data de realització del primer exercici al tauler d’anuncis del Servei de
Recursos Humans (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

BAREM D’AVALUACIÓ

a) Antiguitat: 0,3 punts per cada any complet de serveis prestats a la Universitat
Rovira i Virgili i 0,15 punts per cada any complet prestat a altres administracions públi-
ques, fins a un màxim de 3 punts.

b) Historial professional:
Segons el nivell de complement de destinació de la plaça que el funcionari ocupi o

tingui reservada en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, s’atorgarà un
màxim de 6 punts, d’acord amb la distribució següent:

◆ Nivell 10: 4 punts
◆ Nivell 12 o superior: 6 punts
c) Cursos de formació: fins a 0,5 punts per cada curs de formació que tingui relació

amb les tasques pròpies de les places a concurs inclosos els idiomes, amb el certificat
d’assistència corresponent expedit per l’organisme públic o privat d’una durada mínima
de 10 hores, fins a un màxim de 3 punts.

Els punts obtinguts en la fase de concurs se sumaran a la puntuació final obtinguda
per aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició per tal d’establir l’ordre defini-
tiu d’aspirants aprovats. Aquests punts no podran ser aplicats per superar la fase d’opo-
sició.

FASE D’OPOSICIÓ

Està constituïda per tres proves obligatòries i eliminatòries:

Primera prova
Consisteix a contestar 50 preguntes amb respostes alternatives sobre els temes del pro-
grama previst a l’annex 2 d’aquesta convocatòria. La durada màxima per a la realització
d’aquest exercici serà de 60 minuts. Es qualificarà de 0 a 10 punts i per superar-la serà
necessari obtenir un mínim de 5 punts.

Segona prova.
a) Primer exercici: consisteix en la realització d’una prova escrita en la qual es valo-

rarà el coneixement de la llengua catalana que té l’opositor. Es qualificarà com apte/no
apte. Els opositors quedaran exempts de realitzar aquest exercici si justifiquen docu-
mentalment mitjançant una fotocòpia confrontada que estan en possessió del certificat
de nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent.

b) Segon exercici: consisteix en el desenvolupament per escrit d’un o més supòsits
pràctics relacionats amb les tasques pròpies del personal de l’escala auxiliar de serveis.
El temps màxim per a la realització d’aquesta prova no pot superar els 90 minuts. Es
qualificarà de 0 a 10 punts i per superar-la serà necessari obtenir un mínim de 5 punts.

Per superar la prova caldrà haver superat cada un dels exercicis que la componen.

Tercera prova
Consta d’una entrevista. Per tal de verificar la idoneïtat del candidat, el tribunal realit-
zarà una entrevista als candidats, que tractarà sobre el seu currículum i l’historial pro-
fessional. La durada màxima serà de 30 minuts. Es qualificarà de 0 a 10 punts i per
superar-la serà necessari obtenir un mínim de 5 punts.

La qualificació final de la fase d’oposició es determinarà per la suma de les puntua-
cions obtingudes a les tres proves anteriors.

A causa de l’elevat nombre d’aspirants i d’adequació de les instal·lacions on tenen
lloc les proves, el tribunal podrà presentar supòsits diferents per a cadascun dels grups
de les proves obligatòries en cadascuna de les seves parts.

Prelació dels aspirants
L’ordre de prelació dels aspirants es determina sumant els punts obtinguts en la fase de
concurs i la puntuació obtinguda en la fase d’oposició, sempre que en aquesta els aspi-
rants hagin obtingut les puntuacions mínimes exigides. En cas d’empat, l’ordre s’esta-
bleix en primer lloc, atenent la puntuació més alta dels mèrits del concurs en el mateix
ordre en què apareixen en aquestes bases; en segon lloc, atenent la puntuació més alta
obtinguda en les proves obligatòries i, en tercer lloc, atenent l’edat dels aspirants.

La llista d’aspirants que hagin superat el procés selectiu s’ha de fixar sobre la base
de l’ordre de prelació establert en el punt anterior, tenint en compte que en cap cas el
nombre pot superar el nombre de places objecte de la convocatòria.
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TRIBUNAL

El tribunal qualificador de les proves el componen els membres següents:
◆ President titular: Dr. Josep Anton Ferré Vidal, vicerector d’Economia i Organització.
◆ President suplent: Dr. Lluís Arola Ferrer, vicerector de Centres i Departaments.
◆ Vocal titular: Sr. Ponç Mascaró Forcada, en representació de l’Escola d’Administra-

ció Pública de Catalunya.
◆ Vocal suplent: Sr. Enrique Gallego Sirvent, en representació de l’Escola d’Adminis-

tració Pública de Catalunya.
◆ Vocal titular: Sra. Helena Fraga Gonzàlez, cap del Servei de Recursos Humans.
◆ Vocal suplent: Sra. Zoe Magí Miró, cap de secció del PAS.
◆ Vocal titular: Sr. Joan Rufí Vilalta, per acord entre el Vicerectorat d’Economia i

Organització i la Junta del PAS funcionari.
◆ Vocal suplent: Sra. Maria Isabel Curiel Carmona, per acord entre el Vicerectorat

d’Economia i Organització i la Junta del PAS funcionari. 
◆ Vocal titular: Sr. Juan Jesús de Diego Martín, per designació de la Junta de PAS fun-

cionari.
◆ Vocal suplent: Sr. Sergi Caballé Cunillera, en representació de la Junta de PAS fun-

cionari.

Temari per a l’accés a l’escala auxiliar de serveis
1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut. Principis generals i

drets i deures fonamentals dels espanyols.
2. L’Estatut d’Autonomia: estructura i contingut. La Generalitat de Catalunya: institu-

cions i organismes.
3. La Llei 36/1991, de 30 de setembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili.
4. Decret 214/1994, de 26 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de la Universitat

Rovira i Virgili.
5. La Universitat Rovira i Virgili: la seva organització acadèmica. Facultats i escoles.

Departaments. Instituts. Centres adscrits.
6. El personal acadèmic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili: característi-

ques generals.
7. El personal d’administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili: característi-

ques generals. Catàleg de llocs de treball del PAS i Conveni col·lectiu del personal labo-
ral de les universitats públiques catalanes.

8. L’escala d’auxiliar de serveis: el seu tractament en el Catàleg de llocs de treball
del personal d’administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili. Llocs de treball
associats. Funcions, dependència i perfil d’aquests llocs de treball.

23  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual s’aprova la modificació dels membres de
les comissions delegades de la Junta de Govern i altres òrgans, que figura com a
annex:

PROPOSTA DE MEMBRES DE LES COMISSIONS DELEGADES

Ordenació Acadèmica Política Docent Política Científica
President Dr. Lluís Arola President Dr. Josep Oliveras President Dr. Xavier Rius
Dr. Josep M. Olivé Dr. Jaume Aguadé Dr. Alberto Martínez Vea Sr. Alfons Gregori Dr. Josep Guarro Alumne/a 3r
Sra. Carme Vives Sr. Carlos Castillo Dr. Ángel-Pío González S. Sr. Antoni Nomdedéu Dr. Fco. Javier Faci
Dr. Joan J. Pujades Dra. Esther Forgas Sra. Josepa Gallofré Dr. Jordi Lamarca
Dr. Ángel-Pío González S. Dr. Pere del Pozo Dr. Pere del Pozo
Dr. Antonio Terceño Dra. Rosa Caballol Dr. Sergio Castillón
Dr. J. Miquel Prats Dr. Xavier Correig Dr. Francesc Giralt
Dra. Rosa Caballol Dr. Francesc Giralt Dr. Manuel Sanromà
Dr. Francesc Castells
Dr. Albert Mas
Dr. Luis Martínez S.

Política Econòmica Política d’Infraestructures Professorat
President Dr. Josep A. Ferré President Dr. Josep Guasch President Dr. Lluís Arola
Dr. Josep Guarro Sr. Manuel Molina Dr. Josep M. Olivé Sr. Manuel Molina Dr. Alberto Martinez Vea
Dr. Jordi Lamarca Sr. Pere Clua Dr. Joan J. Pujades Sr. Sergio De Lamo Dr. Jordi Ginebra
Sr. J. Eugenio García-Albea Sr. Esteban J. Iniesta Dr. Fco. Javier Faci Sr. José Luis Valdivieso Dr. J. Eugenio Garcia Albea
Dr. Antonio Terceño Dr. J. Miquel Prats Dr. Martí Oliva
Dr. Francesc Castells Dra. Rosa Caballol Dr. Sergio Castillón
Dr. Albert Mas Dr. Xavier Grau Dr. Xavier Grau
Dr. Luis Martínez S. Dr. Luis Martínez S. Dr. Xavier Correig

PAS Política d’Extensió Universitària i Cultural Política d’Estudiants i Cooperació Exterior
President Dr. Josep A. Ferré Presidenta Dra. Carme Borbonés President Dr. Antoni Pigrau
Sra. Carme Vives Sr. Manuel Molina Sra. Carme Vives Sr. Sergio De Lamo Dr. Josep M. Olivé Sr. Joan Martínez M.
Dr. Ángel-Pío Gonzalez S. Sra. Patrícia Olivé Dra. Esther Forgas Sr. Joan Martínez M. Dr. Joan J. Pujadas Sr. Eduard Miquel
Dr. Antonio Terceño Sra. Montserrat García Dr. Agustí Segarra Sr. Alfons Gregori Dr. J. Miquel Prats Alumne/a
Dr. Francesc Castells Sra. Josepa Gallofré Dr. Manuel Sanromà Sr. Santiago Moreno Dr. Albert Mas Sra. Patrícia Olivé

Sr. Santiago Moreno
Sr. José M. Sánchez
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PROPOSTA DE MEMBRES DE LES COMISSIONS ESTATUTÀRIES

Avaluació del Personal Acadèmic Avaluació del Personal d’Adminstració i Serveis
President Dr. Lluís Arola President Dr. Josep A. Ferré
Dra. Verónica Piera Sr. Joan Gutiérrez Dr. Ángel-Pío González S. Sra. Amparo Aguilar
Dra. Virgínia Cádiz Sr. Enric Verdú Sra. Virgínia Cádiz Sr. Jordi Clavero
Sra. Rosa Queral Sra. Victòria Marcos Sr. Manuel Molina Sra. Àngels Jové
Dr. Francesc Castells Sra. Patrícia Olivé Alumne/a Sr. Xavier Sevil
Dr. Joan Prat Sra. Àngels Olivé
Dr. Martí Oliva
Sr. Enric Anton

Comissió de Política Lingüística: Dra. Carme Borbonès i Brescó (presidenta)

PROPOSTA DE REPRESENTANTS DE LA JUNTA DE GOVERN A ORGANISMES

Consell Interuniversitari de Catalunya Dr. Josep A. Ferré (substitueix A. Fabregat)
Consell Social Dr. Josep Oliveras (substitueix A. Fabregat)

Núm. 23



Full Oficial 20 / 27 de maig de 199779

Convenis

24  Acord de 27 de maig de 1997, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Conveni específic de col·laboració entre la URV de Tarragona i l’Hospital Sant Joan
de Reus, SAM.

Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Documentació Europea de la
URV i el Patronat Català Pro Europa.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat de La Rioja.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat Autònoma de Bucara-
manga (Colòmbia).

Conveni general d’intercanvi acadèmic, científic i cultural entre la Universitat de
Buenos Aires (República Argentina) i la URV.

Conveni de col·laboració entre la URV i el Centre de Terminologia Termcat.

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i la URV, Departament
de Filologia Catalana, per a l’edició i publicació dels treballs del II Col·loqui Paraula de
Dona.

Contracte de col·laboració entre la Fundació Institut Sindical d’Estudis i la URV.

Addenda núm. 3 al Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat
Oberta de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre la Caixa d’Estalvis de Manresa, el Comissionat per a
Universitats i Recerca, la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UG, la ULL, la URV i la URLI.

Contracte per a la prestació dels serveis propis d’un servei de protecció radiològica
entre la URV i la Fundació Hospital de Sant Pau.

Conveni marc de col·laboració entre la URV de Tarragona i l’Empresa Nacional de
Residus Radioactius, SA (ENRESA).

Conveni de col·laboració entre la URV de Tarragona i l’Empresa Nacional de Resi-
dus Radioactius i Desmantellament de Centrals Nucleares.
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