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Descrición
Presenta como obxectivos fundamentais a formación
psicopedagóxica, lingüística, sociolóxica, científica,
tecnolóxica, artística e axiolóxica do futuro profesorado

de educación primaria, titulación con longa tradición
e interese tanto no noso entorno como no conxunto
do país.

Áreas
— Docencia: formación en centros de educación
infantil, mestre/a en centros penitenciarios, mestre/a
en hospitais, mestre/a en ONG, fundacións…
— Asesoría: asesoramento en planificación e deseño
de xogos educativos, na elaboración de materiais
didácticos.

— Actividades socioculturais: servizos educativos
de soporte á escola (museos, concellos, campos
de traballo...); educación no tempo libre, intervención
en programas de atención á infancia; planificación,
deseño e desenvolvemento de actividades extraescolares
e lúdico-festivas.

Saídas profesionais
— Colexios privados e concertados
— Editoriais
— Academias

— Cooperativas de ensino
— Actividades extraescolares
— ONG (Unicef...)

Mencións
— Campus de Ourense: afondamento curricular, linguas
estranxeiras, educación especial
— Campus de Pontevedra: afondamento curricular,
educación física, educación musical

— Campus de Vigo: afondamento curricular, audición
e linguaxe

Primeiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos
Fundamentos didácticos e organizativos do ensino
Teoría e historia da educación
Sociedade, cultura e pensamento
Socioloxía da educación

Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe
e os trastornos do desenvolvemento
Psicoloxía da educación: procesos de aprendizaxe escolar
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria
Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria
Historia do presente

Segundo curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Ciencias experimentais
Xeografía
Matemáticas e a súa didáctica I
Lingua española
Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación
primaria

Matemáticas e a súa didáctica II
Lingua galega
Didáctica das artes plásticas e visuais
Expresión e linguaxe musical
Didáctica das ciencias experimentais I

Terceiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Innovación e investigación didáctica
Didáctica das ciencias experimentais II
Didáctica das ciencias sociais
Didáctica da lingua e literatura (galego, español)
Lingua estranxeira (francés, inglés) e a súa didáctica

Lingua e literatura (galego, español)
Educación física e a súa didáctica na educación primaria
Tres optativas

Cuarto curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Prácticas externas: Prácticum
Unha optativa

Traballo de fin de grao

Optativas
Campus de Vigo
Recursos para o ensino das matemáticas
Introdución ao feito relixioso e cristián
Literatura infantil e xuvenil
Coñecemento do medio natural
Ética e deontoloxía profesional
Obradoiro de creatividade artística

Xeografía para mestres
Prácticas externas: prácticum 48 (anual)
Didáctica da relixión católica
Didáctica das matemáticas para a educación infantil
Xogo na educación infantil

Campus de Ourense
Idioma estranxeiro
Lingua estranxeira a través das novas tecnoloxías
Situacións de comunicación en lingua estranxeira
Agrupacións instrumentais para a escola primaria
Novas tecnoloxías para a educación musical en primaria
Técnica vocal e práctica coral 6 Didáctica da lingua estranxeira
Lingua estranxeira a través da literatura infantil

Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da lectura,
escritura e cálculo
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe
oral
Aspectos didácticos e organizativos da educación especial
Bases pedagóxicas da educación especial

Campus de Pontevedra
Educación artística
Ética e deontoloxía profesional
Música nas culturas
Expresión corporal e danza
Educación ambiental para o desenvolvemento
A educación física como medio de interdisciplinariedade

Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación
infantil
Seguridade e hábitos saudables a través da educación física
A linguaxe corporal
Actividade física e diversidade na educación infantil

