
   Màster Universitari de Formació del Professorat 
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Presentació 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) indica a l’article 100 que “per a exercir la 

docència serà necessari estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tenir la 

formació pedagògica i didàctica que el govern estableixi per a cada ensenyament”, adaptant la 

formació inicial al sistema de graus i postgraus de l’Espai Europeu d’Educació Superior que Espanya, 

juntament amb la resta de països comunitaris, acordaren implantar en els respectius països a partir de 

la Declaració de Bolonya de 1999. 

 

A la regulació europea es proposà el 1999 un “Sistema General” de reconeixement de titulacions i 

autoritats competents per a expedir-les. En aquestes directives s’enumeren les professions regulades, és 

a dir, les que per una norma jurídica estan reservades als posseïdors d’un títol determinat. En aquest 

sentit, la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació 

estableix les condicions a les que s’han d’adequar els plans d’estudi per a l’obtenció dels títols que 

habiliten per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes. 

 

El Màster que aquí es proposa està emmarcat al disposat a la LOE sobre el perfil del professorat, en 

quant a la seva capacitació i competències formatives i pretén respondre a les exigències socials de 

començaments del segle XXI. 

 

El Màster universitari de Formació del Professorat, juntament amb la titulació de grau pertinent, 

habilita per a optar a llocs docents en centres públics, mitjançant el preceptiu sistema d’accés, i per a 

l’exercici docent en centres privats. 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006 i amb el Reial Decret 1393/2007 pot sol·licitar l’accés al Màster 

Universitari de Formació del Professorat qualsevol persona que: 

 

• Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d’educació superior 

de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a 

ensenyaments de màster. 

• Posseeixi una titulació conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació 

Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat 

de que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris 

oficials espanyols i que faciliten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de 

postgrau. 

• Posseeixi un títol oficial de Grau, Llicenciat, Arquitecte o Enginyer; Diplomat, Arquitecte Tècnic o 

Enginyer Tècnic. 

 

 

 

 



Estructura i especialitzacions 
L’estructura del Màster és de 60 crèdits ECTS distribuïts en tres bloc: genèric, específic i pràcticum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El curs 2017-2018 s’oferiran les següents especialitzacions:  

- Anglès i Alemany  

- Biologia i Geologia 

- Dibuix i Disseny 

- Educació Física 

- Filosofia 

- Física i Química 

- Geografia i Història 

- Llengua castellana i llengua catalana 

- Matemàtiques 

- Música 

- Orientació Educativa 

- Tecnologia i Informàtica 

- Tecnologia de Serveis (FP) 

 Mòdul Matèria Crèdits 
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1.1 Aprenentatge i 

desenvolupament de la 

personalitat  

 

1.1.1 L’alumnat de secundària: aprenentatge 

i desenvolupament de la personalitat 
4 

1.2 Processos i contextos 

educatius   

 

1.2.1 Característiques organitzatives i 

curriculars de les etapes i dels centres 

d’ensenyament secundari 

2 

1.2.2 Processos i contextos educatius 3 

1.2.3 Interacció i convivència a l’aula 3 

1.3 Societat, família i 

educació 
1.3.1 Societat, família i educació 3 
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2.1 Complements per a la 

formació disciplinar 

 

2.1.1 Català: llenguatge d’especialitat 2 

2.1.2 Complement d’especialitat 1 3 

2.1.3 Complement d’especialitat 2 3 

2.2 Aprenentatge i 

ensenyament de les matèries 

corresponents 

2.2.1 Didàctica específica. Disseny i 

desenvolupament curricular a l’àrea 

corresponent 

5 

2.2.2 Didàctica específica. Metodologia i 

recursos en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge a l’àrea corresponent 

5 

2.2.3 Didàctica específica. Avaluació a 

l’àrea corresponent 
5 

2.3 Investigació docent i 

iniciació a la innovació 

educativa 

2.3.1 Investigació i innovació educativa 2 
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3.1 Pràctiques a centres 

docents 
3.1.1 Pràctiques a centres docents 14 

3.2 Treball fi de Màster 3.2.1 Treball fi de Màster 6 



La Comissió Acadèmica de Coordinació Docent podrà determinar quines especialitzacions 

s’impartiran en el cas de no arribar a un nombre mínim d’alumnes matriculats. 

 

Admissió 
Els requisits d’admissió al Màster són: 

- Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar 

mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les Universitats, de la que 

quedaran exempts el qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que es 

corresponguin amb l’especialització elegida (veure annex 1 d’informació general). La 

realització d’aquesta prova està prevista per la setmana del 18 al 22 de setembre. 

 

- Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú 

Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Aquesta acreditació es pot aconseguir per 

diferents vies (veure annex 2 d’informació general). En el cas de certificats no inclosos a 

l’annex anterior, s’haurà de presentar la certificació que acrediti la superació del nivell i les 

hores lectives cursades per poder determinar l’equivalència dins el MCER. 

 

- Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu 

de competència en llengua catalana. L’ordre de 21 de febrer de 2013 (BOIB 34, de 12 de març 

de 2013) determina els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements 

de llengua catalana de la direcció general de Política Lingüística. El Decret 16/2011, de 25 de 

febrer (BOIB 37, 12 de març de 2011) regula els certificats oficials de coneixements de la 

llengua catalana i les proves per obtenir-los. L’ordre de 26 d’abril de 2011 (BOIB 69, de 10 de 

maig de 2011) regula la homologació dels estudis de llengua catalana del batxillerat amb els 

certificats de la direcció general de Política Lingüística. 

 

La decisió sobre l’admissió estarà condicionada per les especialitzacions ofertades per a cada curs i la 

disponibilitat de places. Per al curs acadèmic 2017-2018 la distribució de places és la següent:  

 

Mallorca 

o Anglès i Alemany    25 

o Biologia i Geologia   25 

o Dibuix i Disseny      5 

o Educació Física    10 

o Filosofia      10 

o Física i Química    10 

o Geografia i Història    25 

o Llengua castellana i llengua catalana 25 

o Matemàtiques    15 

o Música       5 

o Orientació Educativa   20 

o Tecnologia i Informàtica   10 

o Tecnologia de Serveis   25 

 

o Menorca (en total)   20 

o Eivissa (en total)     20 

 

 



El criteri de d’adjudicació de places serà la mitjana de l’expedient acadèmic. 

 

Els estudiants amb una titulació no associada a l’especialització triada poden accedir al Màster prèvia 

superació d’una prova d’accés sempre que quedin places vacants d’aquesta especialització i 

sempre que hagin fet la preinscripció dins els terminis establerts. 

 

En el cas d’estudiants amb discapacitat, l’acord normatiu 12052 de la UIB (FOU núm. 439, de dia 18 

novembre de 2016) estableix que per als estudis de segon cicle (màsters universitaris) es reservarà 

almenys un 5 per cent de les places que ofereix l’estudi per a estudiants que tinguin reconegut un grau 

de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats 

educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els 

seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa, 

sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent. 

 

Els alumnes amb titulació estrangera, ja sigui de l’Espai Europeu d’Educació Superior o de fora del 

mateix, amb caràcter previ a la preinscripció, presentaran al Centre d’Estudis de Postgrau una 

“sol·licitud d’accés d’alumnat amb titulació estrangera”. Més informació: 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudiants_te.php 

 

 

Preinscripció, admissió i matrícula 
La preinscripció es farà telemàticament: http://estudis.uib.es/master/ 

Es podrà realitzar la preinscripció sense tenir la titulació d'accés finalitzada. En aquest cas, caldrà 

que aportin la certificació acadèmica personal provisionalment, excepte els titulats de la UIB.  

 

Per a l'admissió, serà necessari aportar el títol i la certificació acadèmica personal definitiva. 

La documentació que cal aportar es troba a: http://mfp.uib.es/preinscripcio 

 

     L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) en el lloc (illa) on es matriculi. 

 

     Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de (8:00 a 15:00 h). Excepcionalment,  

     els alumnes de l’especialitat de Tecnologia de Serveis podran realitzar les pràctiques en horari  

     d’horabaixa segons la disponibilitat del tutor de pràctiques. 

 

 

Terminis per a la preinscripció, la publicació de les llistes d’admesos i la matrícula 
 

Primer termini 

Inscripció: 26 d’abril de 2017-14 de juliol de 2017 (ambdós inclosos) 

Subsanació de la documentació del primer termini: 17 de juliol-21 de juliol de 2017 

Publicació de la primera llista d’admesos: 25 de juliol de 2017 

Matrícula obligatòria per als admesos al primer termini: 26 de juliol-31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos) 
 

Segon termini. S’obrirà en el cas que quedin places disponibles del termini anterior 

Inscripció: 1 de setembre de 2017 – 7 de setembre de 2017 (ambdós inclosos) 

Subsanació de la documentació del segon termini: 8 de setembre de 2017-13 de setembre de 2017 (ambdós 

inclosos) 

Publicació de la llista d’admesos del segon termini: 15 de setembre de 2017 

Matrícula obligatòria per als admesos al segon termini: 18 de setembre-20 de setembre de 2017 (ambdós 

inclosos) 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudiants_te.php
http://estudis.uib.es/master/
http://mfp.uib.es/preinscripcio


Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2017-2018, 

sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden 

formalitzar la matrícula durant els períodes establerts (http://mfp.uib.es/matricula). 

 

Inici de curs 

18 de setembre de 2017 

Horari provisional:  

- Classes teòriques: de 17 a 21 h., quatre dies per setmana (mesos de setembre, octubre, 

novembre, gener i febrer) 

- Pràctiques als centres de secundària (desembre, febrer, març, abril i maig) 

 

El preu del Màster vendrà determinat pel Decret que fixa els preus públics per serveis acadèmics en 

els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2017-2018.  

 

http://mfp.uib.es/matricula

