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Les assignatures on s’indica menció es podran convalidar a partir de la segona matrícula, segons la menció triada per l’estudiant. La resta es podran 
convalidar automàticament des de la primera matrícula. 

 

Cicle formatiu: Animació d'activitats físiques i esportives (CFGS-LOGSE) 

Assignatura Crèdits 

Dinàmica de grups 3.0 

Iniciació als esports (Menció en educació física) 3.0 

L'activitat física com a instrument d'integració social (Menció en educació física) 3.0 

Salut i condició física (Menció en educació física) 3.0 

 

Cicle formatiu: Animació sociocultural (CFGS-LOGSE) 

Assignatura Crèdits 

Dinàmica de grups 3.0 

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (Menció en tecnologies de la informació i de la comunicació) 3.0 

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (Menció en educació en les arts 
visuals i plàstiques) 

3.0 

Educació i treball en el territori (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

Educació per al desenvolupament (Menció en educació de persones adultes) 3.0 
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Cicle formatiu: Animació sociocultural i turística (CFGS-LOE) 

Assignatura Crèdits 

Dinàmica de grups 3.0 

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (Menció en tecnologies de la informació i de la comunicació) 3.0 

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (Menció en educació en les arts 
visuals i plàstiques) 

3.0 

Educació i treball en el territori (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

Educació per al desenvolupament (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

Cicle formatiu: Educació infantil (CFGS-LOGSE) 

Assignatura Crèdits 

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 10.0 

Cançó i dansa per a infantil (Menció en educació musical) 3.0 

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (Menció en educació en les arts 
visuals i plàstiques) 

3.0 

Dinàmica de grups 3.0 

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (Menció en tecnologies de la informació i de la comunicació) 3.0 

L'expressió corporal i la dansa (Menció en educació física) 3.0 

Salut i expressió corporal per a mestres 3.0 
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Cicle formatiu: Educació infantil (CFGS-LOE) 

Assignatura Crèdits 

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 10.0 

Cançó i dansa per a infantil (Menció en educació musical) 3.0 

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (Menció en educació en les arts 
visuals i plàstiques) 

3.0 

Dinàmica de grups 3.0 

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (Menció en tecnologies de la informació i de la comunicació) 3.0 

L'expressió corporal i la dansa (Menció en educació física) 3.0 

Salut i expressió corporal per a mestres 3.0 

Cicle formatiu: Integració social (CFGS-LOGSE) 

Assignatura Crèdits 

Dinàmica de grups 3.0 

Educació i treball en el territori (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

Educació per al desenvolupament (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

L'activitat física com a instrument d'integració social (Menció en educació física) 3.0 

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (Menció en educació de persones adultes) 3.0 
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Cicle formatiu: Integració social (CFGS-LOE) 

Assignatura Crèdits 

Dinàmica de grups 3.0 

Educació i treball en el territori (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

Educació per al desenvolupament (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

L'activitat física com a instrument d'integració social (Menció en educació física) 3.0 

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (Menció en educació de persones adultes) 3.0 

 

 

 

 

 


