
Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 

Psicologia 

Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

1r curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-9:45 
   

SEMINARIS 
  

9:50–11:05 
   

SEMINARIS 
  

11:10-12.25 
  

SEMINARIS 
  

12:30- 13:45 
   

SEMINARIS 
  

13:50-15:10 
     

 
 

15:15-16:30 

L’exercici professional de 
la pedagogia 

GG 
(VIRTUAL- 
4 classes) 

Proc psic 
Desenv 

GM3 
(PRESENCIAL 

setmanal) 

019 

Aproximac 
fenomen ed 

GM4 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

021 

 

 
SEMINARIS 

 Exerc prof 
pedagogia 

GM3 
(PRESENCIAL 

-setmanal) 

019 

 

Pens cont 
GM4  

(PRESENCIAL 
-setmanal) 

021 

 

16:35-17:50 

Aproximació al fenomen 
educatiu 

GG 

(VIRTUAL- 
4 classes) 

Aprox fen 
educatiu 

GM3 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

019 

 

Sociologia 

GM4 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

021 

 

 

SEMINARIS 

Sociologia 

GG 
(VIRTUAL

- 

4 classes) 

Pensam 
contemp 

GM3 
(PRESENCIAL 
-setmanal) 

019 

L’exerc 
prof 

GM4 
(PRESENCIAL 
-setmanal) 

021 

 

17:55-19:10 

Pensament contemporani 
GG 

(VIRTUAL- 
4 classes) 

Sociologia 
GM3 

(PRESENCIAL- 

setmanal) 

019 

Proc psic 
desenv GM4 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

172 

 

 
SEMINARIS 

Processos psicològics i 
desenvolup humà 

GG 
(VIRTUAL

- 
4 classes) 

 

 
19:15-20:30 

   
SEMINARIS 

  



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

1r curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-9:45 
  

SEMINARIS 
  

9:50–11:05 
  

SEMINARIS 
  

11:10-12.25   
SEMINARIS 

  

12:30- 13:45   SEMINARIS   

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

 Pedagogia 
GG 

(VIRTUAL- 
4 classes) 

 
 

SEMINARIS 

 Fonaments 
economia 

GM3 
(PRESENCIAL- 

setmanal)170 

Psicologia 
social 
GM4 

(PRESENCIAL- 
setmanal)021 

 
 

16:35-17:50 

Ped lab i 
orient 

GG-GM3 
(VIRTUAL- 

4 classesGG 

PRESENCIAL 
7 setmanes 
GM3)019 

Pedagog 
social 
GM4 

(PRESENCIAL 
 7 setmanes) 

172 

  

 
 

SEMINARIS 

Ped 
escolar 
GG-GM3 
(VIRTUAL 4 

classesGG 

PRESENCIAL 

 7setmanes 

GM3)170 

 
Ped cult i 
comunic 

GM4 
(PRESENCIAL– 
7setmanes)

021 

 

Psicologia 
social 
GM3 

(PRESENCIAL - 

setmanal) 

170 

 

Pedagogia 
GM4  

(PRESENCIAL - 
setmanal) 021 

 

 
17:55-19:10 

Pedag 
social 

GG-GM3 
(VIRTUAL- 

4 classesGG 
PRESENCIAL 
7 setmanes 
GM3) 019 

 

Ped labor 

orientac 
GM4 

(PRESENCIAL 
 7 setmanes) 

172 

 
Psicologia social 

GG 
(VIRTUAL- 

4 classes) 

 

 
 

SEMINARIS 

Ped cult 
comunic 
GG-GM3 
(VIRTUAL 4 

classesGG 
PRESENCIAL

- 7setmanes 

GM3) 170 

 

Ped 
escolar 
GM4 

(PRESENCIAL– 

7setmanes)

021 

 

 
Pedagogia 

GM3 ( 
PRESENCIAL - 

setmanal) 

170 

 
Fonaments 
economia 

GM4 
(PRESENCIAL- 
setmanal) 021 

 
19:15-20:30 

    

SEMINARIS 

Fonaments 
d’economia 

GG  
(VIRTUAL- 
4 classes) 

 



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

2n curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 

8:30-9:45 

 Intervenció pedagògica i 

trastorns desenvolupament 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
 

SEMINARIS 

Intervenció pedagògica 

Família interv social 

(compartida amb 

TS) (VIRTUAL- 
setmanal) 

Història 

educ 
pedag 
GM3 

(PRESENCIAL 

- setmanal) 

019 

Proc ens 

aprenent 
GM4 

(PRESENCIAL 

- setmanal) 

021 

 
9:50–11:05 

Antropologia 
GM3 

(PRESENCIAL- 

setmanal) 

170 

Claus Hist 
món act 

GM4 
(PRESENCIAL 
- setmanal) 

063 

Processos ensenyam 
aprenentatge 

GG 

(VIRTUAL- 
4 classes) 

 

SEMINARIS 

Història de l’educació i la 
pedagogia 

GG 

(VIRTUAL
- 

4 classes) 

Proc ens 
aprenent 

GM3 
(PRESENCIA 

L- setmanal) 

019 

Hist educ 
pedag 
GM4 

(PRESENCIAL- 

setmanal) 

021 

 

11:10-12.25 

Claus Hist 
món act 

GM3 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

170 

 

Antropologia 

GM4 
(PRESENCIAL 
- setmanal) 

063 

 

Antropologia 
GG   

(VIRTUAL- 

4 classes) 

 

 
SEMINARIS 

Claus històriques món 
actual 

GG 
(VIRTUAL

- 
4 classes) 

 

 
12:30- 13:45 

Learning difficulties 
(anglès) 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

Pedagogia i integració social 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

  

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

L’esport com a recurs 
socioeducatiu 

Fontajau 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

  

SEMINARIS 

  

16:35-17:50 
 Diagnòstic en educació 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

Pedagogia del lleure 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

170 

 

17:55-19:10   SEMINARIS   

19:15-20:30   SEMINARIS   



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

2n curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

Bases de la investigació en 
educacióGG 

(VIRTUAL- 
4 classes) 

L’entrevista en treball social 
(compartida amb Treball social) 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

SEMINARIS 

Política i legislació 
GG 

(VIRTUAL- 

4 classes) 

Pedagogia i educació 
infantil 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 
9:50–11:05 

 Política i 
legislació 

GM3 
(PRESENCIAL 
-setmanal) 

Teor proc 
organitz 

GM4 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

 

SEMINARIS 

Funcions i conceptes 
bàsics del dret 

GG 

(VIRTUAL

- 
4 classes) 

 

Models d’orientació 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

11:10-12.25 

Bases invest 
ed 

GM3 170 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

Func conc 
bàs dret 

GM4  063 
PRESENCIA 
L-setmanal) 

Teor proc 
organitz 

GM3 063 
(PRESENCIAL 

-setmanal) 

Política i 
legislació 

GM4 170 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

 

 
SEMINARIS 

Teories i processos 
organitzatius 

GG  
(VIRTUAL 
4 classes) 

Intervenció pedagògica 
amb adolescents i 

comportam. de risc 

(compartida amb 

TS) (VIRTUAL- 

setmanal) 

 
12:30- 13:45 

Func conc 
bàs dret 
GM3 170 

(PRESENCIAl 

setmanal)  

Bases invest 
ed GM4 063 
(PRESENCIA 
L-setmanal) 

  

SEMINARIS 

  

13:50-15:10      

 
15:15-16:30 

 Orientació educativa 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

Direcció i gestió de 
centres culturals 

(VIRTUAL- setmanal) 

 

16:35-17:50    

SEMINARIS 
Formació de formadors 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

 
17:55-19:10 

 Atenció a la diversitat a 
l’ESO 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 
SEMINARIS 

Els nous contextos de 
diversitat cultural 
(en anglès) 172 

(PRESENCIAL-setmanal) 

 

 
19:15-20:30 

 Intervenció social en 
sistemes familiars 

(compartida amb TS) 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

SEMINARIS 

  



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia curs 
2020-2021 

3r curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

 Intervenció pedagògica 
i trastorns 

desenvolupament 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

SEMINARIS 

Intervenció pedagògica 
Família interv social 

(compartida amb TS) 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

 

9:50–11:05 

Disseny, 
desenvolup 
innovació 

currículum GG 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

Avaluació centres 
programes i profession 

GG 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

 
SEMINARIS 

Soc i econ 
educació 

GM3 
(PRESENCIAL- 

5 setmanes de GM) 
019 

Dis desenv 
innov curr GG-

GM3 
(VIRTUAL– 

9 setmanesGG 

PRESENCIAL- 

5 setmanes GM) 

170 

Direcc i 
gest 
GM4 

(PRESENCIAL- 

5 setmanes de 

GM) 

172 

 

 
11:10-12.25 

 

Direcció i gestió de 

centres i projectes 
GG 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

Sociologia i economia 

educació 
GG 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

 

SEMINARIS 

    Soc i econ Educació   
GG-GM4  

(VIRTUAL- 
9 setmanes GG 
PRESENCIAL- 

5 setmanes GM) 
019 

 

 

Aval centres GG-
GM3 

(VIRTUAL- 

9 setmanesGG 

PRESENCIAL- 

5 setmanes GM) 

170 

Dis desenv 
innov curr 

GM4 
(PRESENCIAL- 

5 setmanes de 

GM) 

172 

 
12:30- 
13:45 

       Learning 
difficulties 

(anglès) 
(VIRTUAL- 
setmanal) 
 

Pedagogia i integració 
social 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 
 

SEMINARIS 

 Direcc i gest GG-
GM3 

(VIRTUAL- 

9 setmanesGG 
PRESENCIAL- 

5 setmanes GM) 
170 

Aval 
centres 

GM4 
(PRESENCIAL- 

5 setmanes de 

GM) 

172 

13:50-15:10      

 
15:15-16:30 

L’esport com a recurs 

socioeducatiu - 

Fontajau  

  (PRESENCIAL- setmanal) 

  
SEMINARIS 

  

16:35-17:50  Diagnòstic en educació 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

Pedagogia del lleure 
(PRESENCIAL- 

setmanal) 

170 

 

 

17:55-19:10   SEMINARIS   

19:15-20:30   SEMINARIS   



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

3r curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

     

 
9:50–11:05 

     

 
11:10-12.25 

     

 
12:30- 13:45 

     

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

     

16:35-17:50 
     

 
17:55-19:10 

     

 
19:15-20:30 

     



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

4t curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

 Intervenció pedagògica i 

trastorns 
desenvolupament 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
 

SEMINARIS 

Intervenció pedagògica Família 

interv social (compartida 

amb TS) (VIRTUAL- 
setmanal) 

 

 
 

9:50–11:05 

 
English pedag 

GG 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

Instruments i estrat 
investigació educativa 

GG 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

 
SEMINARIS 

Diag com sist 
educ GG-GM3 
(VIRTUAL- 

9setmanesGG 

PRESENCIAL-5 
setmanes GM) 

021 

Instr est 
inv educ 

GM4 
(PRESENCIAL- 

5 setmanes 

GM) 

063 

 

 
 

11:10-12.25 

Presentac 
Projectes 

GG 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

Diagnòstic i comparac 
sistemes educatius 

GG 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

 
SEMINARIS 

Instr est inv 
educ GG-GM3 
(VIRTUAL- 

9setmanesGG 

PRESENCIAL-5 

setmanes GM) 

021 

Diag com 
sist educ 

GM4 
(PRESENCIAL- 

5 setmanes 

GM) 

063 

 

 
12:30- 13:45 

Learning difficulties 
(anglès) 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

Pedagogia i integració 

social 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

 
SEMINARIS 

  

13:50-15:10      

 
15:15-16:30 

L’esport com a recurs 
socioeducatiu 

Fontajau 
(PRESENCIAL 

-setmanal) 

  

SEMINARIS 

  

16:35-17:50 
 

Diagnòstic en educació 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

 
SEMINARIS 

Pedagogia del lleure 
(PRESENCIAL 

-setmanal) 

170 

 

17:55-19:10   SEMINARIS   

19:15-20:30   SEMINARIS   



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

 Grau en Pedagogia 
curs 2020-2021 

4t curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

 L’entrevista en treball 

social 
(compartida amb TS) 

(VIRTUAL- setmanal) 

 
SEMINARIS 

 Pedagogia i educació 

infantil 
(VIRTUAL- 

setmanal) 

9:50–11:05 
   

SEMINARIS 
 Models d’orientació 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
11:10-12.25 

TIC S134 
GG-GM3 

(VIRTUAL- 

7setmanesGG 

PRESENCIAL-5 
setmanes GM) 

Ètica  
GM4 065  
(VIRTUAL- 

7setmanesGG 

PRESENCIAL-5 
setmanes GM) 

  
 

SEMINARIS 

 Intervenció pedagògica 
amb adoles i comp de risc 

(compartida amb TS) 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
12:30- 13:45 

Ètica  S134 
GG-GM3 
(VIRTUAL- 

7setmanesGG 

PRESENCIAL-5 

setmanes GM) 

TIC  
GM4 065  

(VIRTUAL- 

7setmanesGG 

PRESENCIAL-5 

setmanes GM) 

  

 
SEMINARIS 

  

13:50-15:10      

 
15:15-16:30 

 Orientació educativa 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

Direcció i gestió de 
centres culturals 

(VIRTUAL- 

setmanal) 

 

16:35-17:50 
   

SEMINARIS 
Formació de formadors 

(VIRTUAL- 
setmanal) 

 

 
17:55-19:10 

 Atenció a la diversitat 

a l’ESO 
(VIRTUAL- 
setmanal) 

 
SEMINARIS 

Els nous contextos de 

diversitat cultural 
(en anglès) 172 

(PRESENCIAL -setmanal) 

 

 
19:15-20:30 

 Intervenció social 
en sistemes 

familiars 
(compartida amb 
TS) (VIRTUAL- 

setmanal) 

 

SEMINARIS 

  

 


