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En què consisteix?

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i 
Didàctica Equivalent és un títol amb validesa a 
tot el territori nacional que habilita per impartir 
docència en titulacions de Formació Professional 
a aquelles persones que no poden accedir en els 
estudis de Màster Universitari de Professorat.

Es tracta d’un curs de 60 ECTS que s’impartirà 
a distància a excepció de les pràctiques, que es 
realitzaran de forma presencial a centres de les 
Illes Balears.

A qui va adreçat?
A aquelles persones amb una titulació de grau 
superior que vulguin exercir com a professors en 
els ensenyaments de Formació Professional.

Per poder donar classes a Formació Professional 
és necessari estar en possessió d’un grau 
superior declarat equivalent a efectes de 
docència. Les titulacions declarades equivalents 
a efectes de docència són les del cos de 
professors tècnics de formació professional 
(especialitats: cuina i pastisseria, estètica, 
fabricació i instal·lació de fusteria i mobles, 
manteniment de vehicles, mecanització i 
manteniment de màquines, patronatge i 
confecció, perruqueria, producció en arts 
gràfiques, serveis de restauració, i soldadura) 
i les del cos de professors d’ensenyament 
esportius.

Requisit d’accés
Tenir una titulació declarada equivalent 
que permeti impartir docència a tots els 
ensenyaments de formació professional i no 
poder accedir als estudis de Màster regulats per 
l’Ordre ECI/3858/2007.

Sistema de selecció
L’admissió es realitzarà en funció dels criteris 
següents:

• Experiència docent. Un punt per cada tres 
mesos d’experiència docent, amb un màxim 
de quatre punts.

• Acreditació del domini d’una llengua 
estrangera. Tres punts pel nivell B1 o 
superior, dos punts pel nivell A2 i un punt 
pel nivell A1.

• Experiència laboral dins la família 
professional. Màxim de dos punts.

El nombre màxim d’alumnes matriculats serà de 25 
i el mínim 20 perquè es dugui a terme.

Consulteu el procediment per la preinscripció 
AQUÍ

http://www.fueib.es/curs/cofpde


Estructura

El curs comprèn tres blocs, amb una càrrega 
global de 60 crèdits. 

Bloc genèric (16 ECTS)

• Aprenentatge i desenvolupament de la 
personalitat. 3 ECTS. 
Professora: Magdalena Ramis

• Processos educatius i organització escolar 
a la formació professional I.  3 ECTS. 
Professor: Miquel Oliver

• Processos educatius i organització escolar 
a la formació professional II.  3 ECTS.
Professora: Mercedes Morey

• Interacció i convivència a l’aula. 4 ECTS.  
Professora: Marta Escoda

• Societat, família i educació. 3 ECTS.  
Professor: Josep Lluís Oliver

Bloc específic (22 ECTS)

• Orientació professional. 5 ECTS.  
Professor: Lluc Mas

• Disseny i desenvolupament curricular. 4 
ECTS.  
Professora: Immaculada Gómez

• Metodologia i recursos en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge. 4 ECTS.  
Professor: Lluc Mas

• Estratègies i tècniques d’avaluació. 4 
ECTS.  
Professor: Francisco Lirola

• Investigació i innovació educativa. 5 ECTS.  
Professor: Francisco Lirola

Bloc de Pràcticum (20 ECTS)

Pràctiques en centres docents. Les pràctiques es 
realitzaran des del 16 de novembre de 2020 al 
26 de febrer de 2021.

Les pràctiques s’hauran de realitzar 
obligatòriament de forma presencial en un 
centre de les Illes Balears.

Bloc de Treball Final (2 ECTS)

Per poder realitzar el treball final del curs 
necessàriament  has d’estar matriculat de les 
pràctiques o bé les has de tenir reconegudes.

Reconeixements de pràctiques

Les pràctiques als centres docents poden 
ser reconegudes si s’acredita haver impartit 
docència durant un curs acadèmic complet o, 
si no, durant sis mesos en períodes continus 
o discontinus, en centres públics o privats 
d’ensenyament reglat degudament autoritzats, 
als nivells i ensenyaments corresponents. 

Informació addicional

D’acord amb l’Ordre ECD/1058/2013 (BOE 
140, de 12 de juny): «Tindrà reconegut el 
requisit de la formació pedagògica i didàctica 
qui acrediti que, amb anterioritat a l’1 de 
setembre de 2014, ha impartit docència durant 
dos cursos acadèmics complets o dos cicles 
d’ensenyaments esportius complets o, per 
defecte, dotze mesos en períodes continus 
o discontinus, en centres públics o privats 
d’ensenyament reglat degudament autoritzats, 
als nivells i ensenyaments corresponents.»



Quines competències adquiriràs?
D’acord amb l’Ordre EDU/2645/2011, les competències que els estudiants han d’adquirir amb aquests 
estudis són les següents:

1. Conèixer els continguts curriculars dels mòduls relatius a l’especialització docent corresponent, 
conèixer el conjunt de coneixements relatius als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius, 
així com conèixer el món professional.

2. Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos 
educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent 
el nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació d’aquests, tant individualment com en 
col•laboració amb altres docents i professionals del centre.

3. Cercar, obtenir, processar i comunicar informació, transformar-la en coneixement i aplicar-la als 
processos d’ensenyament i aprenentatge en els mòduls o assignatures pròpies de l’especialització 
cursada.

4. Conèixer i utilitzar els distints recursos didàctics disponibles, en especial els proporcionats per les 
tecnologies de la informació i comunicació.

5. Concretar el currículum que s’implantarà en un centre docent, participant en la planificació col•lectiva 
d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, 
adaptades a la diversitat dels estudiants.

6. Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional 
i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana, la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació per raó d’incapacitat, l’accessibilitat universal i el disseny per 
a tots i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la 
construcció d’un futur sostenible.

7. Adquirir estratègies per estimular l’esforç de l’estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per 
si mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la 
confiança i la iniciativa personal.

8. Conèixer els processos d’interacció i comunicació, dominar destreses i habilitats socials necessàries 
per fomentar l’aprenentatge i la convivència, i abordar problemes de disciplina i resolució de 
conflictes.

9. Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de 
participació i cultura en l’entorn on està ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació 
dels estudiants de manera col•laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la 
innovació dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

10. Conèixer la normativa i l’organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la 
qualitat amb aplicació als centres d’ensenyament.

11. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, les 
perspectives i la interrelació amb la realitat social de cada època.

12. Informar i assessorar l’estudiant, o la família d’aquest, sobre el seu procés d’ensenyament i 
aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional.

13. Identificar les necessitats de l’alumnat amb discapacitats i ser capaç de donar-hi resposta, a través de 
la incorporació i l’aplicació de les mesures i dels recursos adients a cada cas.



Certificat

Superat el curs, els alumnes obtindran el 
“Certificat Oficial de Formació Pedagògica i 
Didàctica Equivalent” que serà expedit per la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que 
habilitarà per a la docència i tindrà validesa en tot 
el territori nacional.

L’acreditació del domini d’una llengua estrangera 
equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú 
de referència per a les llengües, serà exigida per 
a l’expedició del Certificat Oficial de Formació 
Pedagògica i Didàctica Equivalent.

Dades específiques
Director del curs:
• Dr. Juan Frau Munar, catedràtic d’universitat 

de Química Física a la UIB

Nombre de places: 25 

Modalitat: Docència no presencial
Pràctiques externes presencials

Durada: 60 ECTS 

Dates: inici 14 de setembre de 2020 i finalització 
juny de 2021

Preinscripció: Del 9 al 26 de juny de 2020

Preu: Matrícula completa: 1.383 euros*
Amb pràctiques convalidades:
922 euros + 109 euros (preu de convalidació de 
20 crèdits)
Únicament es retornarà l’import de la matrícula 
en cas de no admissió de l’alumne o anul·lació del 
curs

*Preus regulats pel BOIB núm. 96 del 13 de juliol 
de 2019. Aquest preu pot variar amb la publicació 
del BOIB del 2020.  

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/cofpde

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://fueib.org/curs/cofpde




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

