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COMUNIDADE AUTÓNOMA COMUNITAT VALENCIANA

UNIVERSIDADE Universitat de València (UV)

GRAO

Grao en Mestre/a de Educación Primaria.

Facultade de Maxisterio.

Decana: Botella Nicolás, Ana María
Correo electrónico: ana.Maria.Botella@uv.es
Teléfono: 963864481 // ext. 64481
Ligazón con acceso a equipo decanal completo: 
https://www.uv.es/uvweb/grado-maestro-maestra-
educacion-primaria/es/facultad/equipo-decanal/
equipo-decanal-1285942825651.html

MESTRADO

Mestrado en Formación do Profesorado de 
Educación Secundaria. O número de materias que 
podemos relacionar coas dimensións da ETCG é 
moito maior, 3 obrigatorias, o Practicum, o TFM e 
59 materias OPTATIVAS; aínda que as podemos 
agrupar en tres grandes bloques, son materias que 
parten do mesmo enunciado pero que responden a 
especialidades curriculares diferentes.

Polo tanto, pódense chegar a relacionar 62 materias, 
ademais do Practicum e o TFM. 3 son obrigatorias e 
59 OPTATIVAS. No caso das obrigatorias, 2 son de 4 
créditos e unha de 8, o Practicum é de 10 e o TFM de 
6. En canto ás OPTATIVAS,

O bloque de Aprendizaxe e Ensino é de 10 créditos e 
o de Complementos de Formación e o de Innovación 
son de 6 créditos. En todos estes bloques, cada 
materia concreta é dunha especialidade.

A listaxe de materias é o seguinte: Aprendizaxe 
e desenvolvemento da personalidade; Procesos 
e contextos educativos; Sociedade, familia e 
educación; Practicum; TFM; Aprendizaxe e ensino 
da lingua francesa; Aprendizaxe e ensino dunha 
lingua alemá; Aprendizaxe e ensino dunha lingua 
inglesa; Aprendizaxe e ensino da bioloxía e a xeoloxía; 
Aprendizaxe e ensino da economía; Aprendizaxe e 
ensino da educación física; Aprendizaxe e ensino da 
filosofía; Aprendizaxe e ensino da física e a química.
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MESTRADO 
(continuación)

Aprendizaxe e ensino da xeografía e a historia; 
Aprendizaxe e ensino da lingua castelá e a súa 
literatura; Aprendizaxe e ensino da música; 
Aprendizaxe e ensino das linguas e as culturas 
clásicas; Aprendizaxe e ensino das materias 
correspondentes ás especialidades biosanitarias; 
Aprendizaxe e ensino das materias correspondentes 
ás especialidades dos servizos socioculturais e á 
comunidade; Aprendizaxe e ensino das materias 
correspondentes ás especialidades de tecnoloxía 
e procesos industriais; Aprendizaxe e ensino 
das materias de FOL; Aprendizaxe e ensino do 
debuxo; Aprendizaxe e ensino desde a perspectiva 
da orientación educativa; Complementos para a 
formación disciplinar; Complementos para a formación 
disciplinar da especialidade de debuxo; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
FOL; Complementos para a formación disciplinar 
da especialidade de matemáticas; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
música; Complementos para a formación disciplinar 
da especialidade de física e química; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade 
en economía; Complementos para a formación 
disciplinar da especialidade de xeografía e historia; 
Complementos para a formación disciplinar da 
especialidade de educación física; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
filosofía; Complementos para a formación disciplinar 
da especialidade de lingua castelá e a súa literatura; 
Complementos para a formación disciplinar da 
especialidade de lingua catalá (valenciana) e a 
súa literatura; Complementos para a formación 
disciplinar da especialidade de lingua francesa; 
Complementos para a formación disciplinar da 
especialidade de lingua inglesa; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
linguas e culturas clásicas; Complementos para a 
formación disciplinar da especialidade de orientación 
educativa; Complementos para a formación disciplinar 
da especialidade biosanitaria; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
empresa, comercio e turismo; Complementos para 
a formación disciplinar da especialidade de servizos 
socioculturais e á comunidade; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
tecnoloxía e procesos industriais; Complementos 
para a formación disciplinar da especialidade de 
bioloxía e xeoloxía; Innovación docente e iniciación á 
investigación educativa na especialidade de linguas 
e culturas clásicas; Innovación docente e iniciación 
á investigación educativa na especialidade de 
matemáticas; Innovación docente e iniciación á
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MESTRADO 
(continuación)

Investigación educativa na especialidade de música; 
Innovación docente e iniciación á investigación 
educativa na especialidade dunha lingua francesa; 
Innovación docente e iniciación á investigación 
educativa na especialidade de xeografía e historia; 
Innovación docente e iniciación á investigación 
educativa; Innovación docente e iniciación á 
investigación educativa nas especialidades 
biosanitarias; Innovación docente e iniciación á 
investigación educativa nas especialidades de 
servizos socioculturais e á comunidade; Innovación 
docente e iniciación á investigación educativa 
na especialidade de lingua inglesa; Innovación 
docente e iniciación á investigación educativa na 
especialidade de debuxo; Innovación docente e 
iniciación á investigación educativa na especialidade 
de economía; Innovación docente e iniciación 
á investigación educativa na especialidade de 
empresa, comercio e turismo; Innovación docente e 
iniciación á investigación educativa na especialidade 
en tecnoloxías e procesos industriais; Innovación 
docente e iniciación á investigación educativa na 
especialidade en filosofía; Innovación docente e 
iniciación á investigación educativa na especialidade 
en física e química; Innovación docente e iniciación 
á investigación educativa na especialidade de FOL; 
Innovación docente e iniciación á investigación 
educativa na especialidade en educación física; 
Innovación docente e iniciación á investigación 
educativa na especialidade en lingüística e literatura.

DOCUMENTO QUE REXE A PROPOSTA 
DE FORMACIÓN

Plan de estudo do grao e acceso a guías docentes en 
Educación Primaria: 
 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-
grado/oferta-grados/oferta-grados/grado-maestro/
educacion-primaria-1285846094474/Titulacio.
html?id=1285847460730&plantilla=UV/Page/
TPGDetaill&p2=2

MATERIAS OBRIGATORIAS OU 
FORMACIÓN BÁSICA CENTRADAS NO 

DESENVOLVEMENTO DA ETCG

 ● Socioloxía da educación.

 ● Didáctica das ciencias: medio ambiente, 
biodiversidade e saúde.
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MATERIAS ESPECÍFICAS 
QUE CONTEMPLAN NO SEU 

DESENVOLVEMENTO ALGÚN ASPECTO 
RELACIONADO COA ETCG/ OPTATIVAS

Non aplica.

UNIDADES QUE XESTIONAN AS 
PROPOSTAS DE FORMACIÓN Non aplica.

METODOLOXÍA UTILIZADA PARA A 
ANÁLISE

 ● Revisión documental.

 ● Entrevistas a docentes:

Profesorado: María Alcantud Díaz. Área de 
Didáctica da Lingua e a Literatura.

Delegada da Reitora de Cooperación ao 
Desenvolvemento. Directora Cátedra UNESCO: 
Carmen Lloret.

METODOLOXÍA DA UNIVERSIDADE Non aplica.
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EXPERIENCIAS SINGULARES

A Cátedra UNESCO de Cooperación e 
Desenvolvemento Sostible da Universitat de València 
que promove axudas para accións de Educación 
para o Desenvolvemento, Cidadanía Global e 
Sensibilización, entre as cales destacamos:

 ● Os Premios Manuel Castillo, que pretenden 
estimular a investigación académica e 
xornalística no ámbito da cooperación e o 
desenvolvemento humano. Teñen a finalidade 
de potenciar e incentivar que os resultados 
da investigación, e a orientación da súa 
plasmación escrita ou audiovisual, teñan relación 
directa coa cooperación ao desenvolvemento, 
todo achegando coñecementos, revelando 
capacidades ou denunciando agresións aos 
dereitos humanos e a este desenvolvemento 
humano e sostible.

 ● Xarxa Vives d’Universitats é unha plataforma 
única de servizos innovadores e con valor 
engadido para as universidades dos territorios de 
fala catalá, para toda a comunidade universitaria 
e para a sociedade. Como asociación de 
universidades en crecemento, a través de máis de 
50 liñas de actuación concretas cada ano, a Rede 
convértese no referente para a actuación común 
das universidades de Cataluña, a Comunidade 
Valenciana, as Illas Baleares, sur de Francia, 
Andorra e Sardeña. A súa visión estratéxica é ser 
a rede de referencia para a acción conxunta das 
universidades que a compoñen.

SERVIZO/ OFICINA DE COOPERACIÓN 
AO DESENVOLVEMENTO NA 

UNIVERSIDADE

Integrada nos servizos de Relacións Internacionais, 
Universidade de Valencia conta coa Cátedra UNESCO 
de Estudos sobre o Desenvolvemento establecida 
desde 1994, que contribúe ao desenvolvemento 
humano sostible a través da investigación, formación 
e publicacións.
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CONTACTO AXENTES

Cátedra UNESCO:

Correo electrónico: relacions.internacionals@uv.es
Web: https://www.uv.es/uvweb/universidad/
es/relaciones-internacionales/cooperacion/
informacion-contacto/servicio/ubicacion-
contacto-1285847204880.html


