
Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2011, de la Universi-
tat de València, per la qual es publica el pla d’estudis de 
Graduat Mestre o Graduada Mestra en Educació Infantil. 
[2012/173]

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Univer-
sitat de València, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado Maestro o Graduada Maestra en Educación 
Infantil. [2012/173]

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universi-
tats, amb l’informe favorable previ de l’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació, i l’autorització de la comunitat autònoma, i 
establert el caràcter oficial del títol per l’Acord del Consell de Ministres 
de 22 de gener de 2010 (publicat en el BOE de 26 de febrer de 2010 
per la Resolució de la Secretaria General d’Universitats de 9 de febrer 
de 2010). 

Aquest Rectorat, de conformitat amb el que disposa l’article 35.4 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en la redac-
ció feta per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, ha resolt:

Publicar el pla d’estudis que porta a l’obtenció del títol oficial de 
Graduat Mestre o Graduada Mestra en Educació Infantil per la Uni-
versitat de València, que quedarà estructurat tal com figura en l’annex 
d’aquesta resolució.

València, 12 de desembre de 2011.– El rector: Esteban Jesús Mor-
cillo Sánchez.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Uni-
versidades previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la comu-
nidad autónoma, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010 (publicado en el BOE 
de 26 de febrero de 2010 por Resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 9 de febrero de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuel-
to:

Publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título 
oficial de Graduado Maestro o Graduada Maestra en Educación Infantil 
por la Universitat de València, que quedará estructurado según consta 
en el anexo a esta resolución.

Valencia, 12 de diciembre de 2011.– El rector: Esteban Jesús Mor-
cillo Sánchez.

ANNEX

Pla d’estudis del títol de Graduat Mestre o Graduada Mestra en Educació Infantil per la Universitat de València

Branca de coneixement: Ciències Social i Jurídiques
Centres d’impartició: Facultat de Magisteri

Florida Universitària (centre adscrit)
Curs d’implantació: 2009/2010

1. Distribució del pla d’estudis per tipus de matèria en crèdits ECTS:

Caràcter de la matèria ECTS
Formació bàsica 103,5

Obligatòries 85,5

Pràctiques externes (obligatòries) 45

Treball fi de grau (obligatori) 6

Crèdits totals 240

2. Descripció dels mòduls de què consta el pla d’estudis:

Mòdul: Formació Bàsica
Matèries Assignatures Caràcter ECTS Curs

Llengua per a mestres
Llengua espanyola per a mestres Formació bàsica 6 1r
Llengua catalana per a mestres Formació bàsica 6 1r

Infància, salut i alimentació Infància, salut i alimentació Formació bàsica 4,5 1r

Aprenentatge i desenvolupament de la persona-
litat

Psicologia del desenvolupament Formació bàsica 6 1r
Psicologia de l’educació Formació bàsica 6 1r
Necessitats educatives especials Formació bàsica 6 2n

Processos i contextos educatius
Didàctica general Formació bàsica 6 1r
Organització i direcció de centres Formació bàsica 6 1r
Història de l’escola Formació bàsica 6 2n

Societat, família i escola
Estructura social i educació Formació bàsica 6 1r
Sociologia de l’educació Formació bàsica 6 2n

Adquisició i desenvolupament del llenguatge 
oral

Adquisició i desenvolupament del llenguatge 
oral Formació bàsica 4,5 2n
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Organització de l’espai escolar, materials i habi-
litats docents

Organització de l’espai escolar, materials i habi-
litats docents Formació bàsica 9 2n

Observació i innovació sobre la pràctica a la 
classe d’educació infantil

Observació i innovació sobre la pràctica a la 
classe d’educació infantil Formació bàsica 6 2n

L’escola d’educació infantil L’escola d’educació infantil Formació bàsica 4,5 3r
Taller de joc en l’educació infantil Taller de joc en l’educació infantil Formació bàsica 4,5 3r
Estimulació i intervenció primerenca: música, 
grafisme i moviment

Estimulació i intervenció primerenca: música, 
grafisme i moviment Formació bàsica 6 3r

Dificultats en el llenguatge oral i escrit Dificultats en el llenguatge oral i escrit Formació bàsica 4,5 4t
Crèdits totals 103,5

Mòdul: Formació Didàctica i Disciplinar
Matèries Assignatures Caràcter ECTS Curs

Llengua estrangera per a mestres Llengua estrangera per a mestres Obligatori 6 1r

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura

Formació literària a la classe d’educació infantil Obligatori 4,5 2n
Iniciació a la lectura i a l’escriptura Obligatori 4,5 3r
La planificació de la llengua i literatura en l’edu-
cació infantil Obligatori 4,5 4t

Matemàtiques per a mestres Matemàtiques per a mestres Obligatori 9 2n
Ciències naturals per a mestres Ciències naturals per a mestres Obligatori 9 2n
Processos musicals en educació infantil Processos musicals en educació infantil Obligatori 6 3r
Didàctica de l’educació física de l’educació 
infantil

Didàctica de l’educació física de l’educació 
infantil Obligatori 6 3r

Didàctica de l’educació plàstica i visual de l’edu-
cació infantil

Didàctica de l’educació plàstica i visual de l’edu-
cació infantil Obligatori 6 3r

Taller multidisciplinari de projectes d’expressió 
musical, plàstica i corporal

Taller multidisciplinari de projectes d’expressió 
musical, plàstica i corporal Obligatori 6 3r

Didàctica de les ciències socials de l’educació 
infantil

Didàctica de les ciències socials de l’educació 
infantil Obligatori 6 4t

Didàctica de les ciències naturals de l’educació 
infantil

Didàctica de les ciències naturals de l’educació 
infantil Obligatori 6 4t

Didàctica de les matemàtiques de l’educació 
infantil

Didàctica de las matemàtiques de l’educació 
infantil Obligatori 6 4t

Taller multidisciplinari de projectes de ciències 
naturals, socials i matemàtiques

Taller multidisciplinari de projectes de ciències 
naturals, socials i matemàtiques Obligatori 6 4t

Crèdits totals 85,5

Mòdul: Practicum
Matèries Assignatures Caràcter ECTS Curs

Pràctiques escolars en educació infantil I Pràctiques escolars en educació infantil I Obligatori 7,5 1r
Pràctiques escolars en educació infantil II Pràctiques escolars en educació infantil II Obligatori 16,5 3r
Pràctiques escolars en educació infantil III Pràctiques escolars en educació infantil III Obligatori 21 4t

Crèdits totals 45

Mòdul: Treball Fi de Grau
Matèries Assignatures Caràcter ECTS Curs

Treball fi de grau Treball fi de grau Obligatori 6 4t
Crèdits totals 6

Amb la implantació del present pla d’estudis del títol de Graduat Mestre o Graduada Mestra en Educació Infantil, i als efectes del que estableix 
l’article 11.3 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de Diplomat Mestre o 
Diplomada Mestra en Educació Infantil publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 248, de 16 d’octubre de 2000. 

Més informació en la pàgina web: <http://www.uv.es>.

* * * * * * * * 
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ANEXO

Plan de estudios del título de Graduado Maestro o Graduada Maestra en Educación Infantil por la Universitat de València

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centros de impartición: Facultad de Magisterio

Florida Universitaria (centro adscrito)
Curso de implantación: 2009/2010

1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia en créditos ECTS:

Carácter de la materia ECTS
Formación básica 103,5

Obligatorias 85,5

Prácticas externas (obligatorias) 45

Trabajo fin de grado (obligatorio) 6

Créditos totales 240

2. Descripción de los módulos de que consta el plan de estudios:

Módulo: Formación Básica
Materias Asignaturas Carácter ECTS Curso

Lengua para maestros
Lengua española para maestros Formación básica 6 1º
Lengua catalana para maestros Formación básica 6 1º

Infancia, salud y alimentación Infancia, salud y alimentación Formación básica 4,5 1º

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Psicología del desarrollo Formación básica 6 1º
Psicología de la educación Formación básica 6 1º
Necesidades educativas especiales Formación básica 6 2º

Procesos y contextos educativos
Didáctica general Formación básica 6 1º
Organización y dirección de centros Formación básica 6 1º
Historia de la escuela Formación básica 6 2º

Sociedad, familia y escuela
Estructura social y educación Formación básica 6 1º
Sociología de la educación Formación básica 6 2º

Adquisición y desarrollo del lenguaje oral Adquisición y desarrollo del lenguaje oral Formación básica 4,5 2º
Organización del espacio escolar, materiales y 
habilidades docentes

Organización del espacio escolar, materiales y 
habilidades docentes Formación básica 9 2º

Observación e innovación sobre la práctica en el 
aula de educación infantil

Observación e innovación sobre la práctica en el 
aula de educación infantil Formación básica 6 2º

La escuela de educación infantil La escuela de educación infantil Formación básica 4,5 3º
Taller de juego en la educación infantil Taller de juego en la educación infantil Formación básica 4,5 3º
Estimulación e intervención temprana: música, 
grafismo y movimiento

Estimulación e intervención temprana: música, 
grafismo y movimiento Formación básica 6 3º

Dificultades en el lenguaje oral y escrito Dificultades en el lenguaje oral y escrito Formación básica 4,5 4º
Créditos totales 103,5

Módulo: Formación Didáctica y Disciplinar
Materias Asignaturas Carácter ECTS Curso

Lengua extranjera para maestros Lengua extranjera para maestros Obligatorio 6 1º

Aprendizaje de lenguas y lectoescritura

Formación literaria en el aula de educación 
infantil Obligatorio 4,5 2º

Iniciación a la lectura y a la escritura Obligatorio 4,5 3º
La planificación de la lengua y literatura en la 
educación infantil Obligatorio 4,5 4º

Matemáticas para maestros Matemáticas para maestros Obligatorio 9 2º
Ciencias naturales para maestros Ciencias naturales para maestros Obligatorio 9 2º
Procesos musicales en educación infantil Procesos musicales en educación infantil Obligatorio 6 3º
Didáctica de la educación física de la educación 
infantil

Didáctica de la educación física de la educación 
infantil Obligatorio 6 3º
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Didáctica de la educación plástica y visual de la 
educación infantil

Didáctica de la educación plástica y visual de la 
educación infantil Obligatorio 6 3º

Taller multidisciplinar de proyectos de expresión 
musical, plástica y corporal

Taller multidisciplinar de proyectos de expresión 
musical, plástica y corporal Obligatorio 6 3º

Didáctica de las ciencias sociales de la educación 
infantil

Didáctica de las ciencias sociales de la educación 
infantil Obligatorio 6 4º

Didáctica de las ciencias naturales de la educación 
infantil

Didáctica de las ciencias naturales de la educación 
infantil Obligatorio 6 4º

Didáctica de las matemáticas de la educación 
infantil

Didáctica de las matemáticas de la educación 
infantil Obligatorio 6 4º

Taller multidisciplinar de proyectos de ciencias 
naturales, sociales y matemáticas

Taller multidisciplinar de proyectos de ciencias 
naturales, sociales y matemáticas Obligatorio 6 4º

Créditos totales 85,5

Módulo: Practicum
Materias Asignaturas Carácter ECTS Curso

Prácticas escolares en educación infantil I Prácticas escolares en educación infantil I Obligatorio 7,5 1º
Prácticas escolares en educación infantil II Prácticas escolares en educación infantil II Obligatorio 16,5 3º
Prácticas escolares en educación infantil III Prácticas escolares en educación infantil III Obligatorio 21 4º

Créditos totales 45

Módulo: Trabajo Fin de Grado
Materias Asignaturas Carácter ECTS Curso

Trabajo fin de grado Trabajo fin de grado Obligatorio 6 4º
Créditos totales 6

Con la implantación del presente plan de estudios del título de Graduado Maestro o Graduada Maestra en Educación Infantil, y a los efectos de lo 
establecido en al artículo 11.3 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, se declarará extinguido el plan de estudios conducente al título oficial 
de Diplomado Maestro o Diplomada Maestra en Educación Infantil publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 248, de 16 de octubre de 2000.

Más información en la página web: <http://www.uv.es>.
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