
CALENDARI D’EXAMENS 2021-2022. 

 PEDAGOGIA 

Convocatòria de febrer 

                                                                                                                  Recuperació 

Primer curs 
 

Sociologia                     
Processos psicològics bàsics i desenvolupament humà  
L’exercici professional de la pedagogia                                      
Aproximació al fenomen educatiu     
Pensament contemporani                                                              

20 de gener a les 16,30 h   021 
27 de gener a les 18,30 h   021 
24 de gener a les 14,30 h   021 
17 de gener a les 14,30 h  021  
21 de gener a les 16,30 h  021 

 
 
 
31 de gener 16,30 h  063 

 

Segon curs 
 

Processos d’ensenyament i aprenentatge                  
Història de l’educació i de la pedagogia                  
Antropologia                     
Claus històriques del món actual                   

 
NO EXAMEN 
 
20 de gener a les 12,30 h   021 

 

 

Tercer curs 
 

Avaluació de centres, programes i professionals                         
Sociologia i economia de l’educació                                               
Direcció i gestió de centres i projectes                   
Disseny, desenvolupament i innovació del currículum               

18 de gener a les 12,30 h  021 
17 i 18 de gener      virtual 
24 de gener a les 12,30 h   021 
NO EXAMEN 

1 de febrer 12,30 h  172 
31 gener i 1 febrer  virtual 
 
31 de gener 10,30 h  060 

 

Quart 
curs 
 

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius                           
Anglès com a recurs per entendre l’economia educació            
Presentació de projectes basats en la neurologia (oral) 
Presentació de projectes basats en la neurologia (escrit)                      
Instruments i estratègies d’investigació educativa                      

18 i 19 de gener  virtual 
NO EXAMEN 
17 de gener a les 10,30 h  060 
24 de gener a les 10,30 h  019 
18 de gener a les 10,30 h  021 

3 i 4 de febrer   virtual 
 
 
 
28 de gener 10,30 h  019 

 

Optatives 
 

Diagnòstic en educació                                         
Intervenció pedagògica: família i intervenció social                    
Dificultats d’aprenentatge                                                                
La joventut avui: noves formes de socialització                                             
Pedagogia i integració social        
Interv pedagògica i trastorns del desenvolupament 
Pedagogia del lleure                                                     

 
 
28 de gener a les 10 h virtual 
NO EXAMEN 
 
NO EXAMEN 
27 de gener a les 16,30 h 172 

 

 


