
  

 

 
  
 
 

Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent 

(60 ECTS) 

Any acadèmic 2022-2023 

 
A qui va adreçat? 
A aquelles persones amb una titulació de grau superior LOGSE declarada equivalent a 
efectes de docència a l’annex VI del Reial Decret 276/2007 i que vulguin exercir com a 
professors en els ensenyaments de Formació Professional (veure taula de titulacions a 
continuació). 

 
ANEXO VI 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Especialidades Titulaciones 

Cocina y Pastelería. Técnico Superior en Restauración. 

 Técnico Especialista en Hostelería. 

Estética. Técnico Superior en Estética. 

 Técnico Especialista en Estética. 

Fabricación e Instalación de Carpintería y 
Mueble. 

Técnico Superior en Producción de Madera y Mueble. 

Técnico Superior en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble. 

 Técnico Especialista en Construcción Industrial de Madera. 

 Técnico Especialista Ebanista. 

 Técnico Especialista en Madera. 

 Técnico Especialista Modelista de Fundición. 

 Técnico Especialista en Diseño y Fabricación de Muebles. 

Mantenimiento de Vehículos. Técnico Superior en Automoción. 

 Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil. 

 Técnico Especialista en Automoción. 

 
Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y Equipos de 
Construcción y Obras. 

Mecanizado y Mantenimiento de 
Máquinas. 

Técnico Superior en Producción por Mecanizado. 

 Técnico Especialista en Montaje y Construcción de Maquinaria. 

 Técnico Especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas. 

 Técnico Especialista en Micromecánica de Instrumentos. 

 Técnico Especialista Instrumentista en Sistemas de Medida. 



  

 

 
  
 
 

 Técnico Especialista en Utillajes y Montajes Mecánicos. 

 Técnico Especialista Mecánico de Armas. 

 Técnico Especialista en Frabricación Mecánica. 

 Técnico Especialista en Máquinas-Herramientas. 

 Técnico Especialista en Matricería y Moldes. 

 Técnico Especialista en Control de Calidad. 

 Técnico Especialista en Micromecánica y Relojería. 

Patronaje y Confección. Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial. 

 Técnico Superior en Patronaje. 

 Técnico Especialista en Confección Industrial de Prendas Exteriores. 

 Técnico Especialista en Confección Industrial de Prendas Interiores. 

 Técnico Especialista en Confección a Medida de Señora. 

 Técnico Especialista en Producción en Industrias de la Confección. 

 Técnico Especialista en Sastrería y Modistería. 

 Técnico Especialista en Confección de Tejidos. 

Peluquería. Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal. 

 Técnico Especialista en Peluquería. 

Producción en Artes Gráficas. Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas. 

 Técnico Especialista en Composición. 

 Técnico Especialista en Encuadernación. 

 Técnico Especialista en Impresión. 

 Técnico Especialista en Procesos Gráficos. 

 Técnico Especialista en Reproducción Fotomecánica. 

 Técnico Especialista en Composición de Artes Gráficas. 

Servicios de Restauración. Técnico Superior en Restauración. 

 Técnico Especialista en Hostelería. 

Soldadura. Técnico Superior en Construcciones Metálicas. 

 Técnico Especialista en Construcciones Metálicas y Soldador. 

 Técnico Especialista en Soldadura. 

 Técnico Especialista en Fabricación Soldada. 

 Técnico Especialista en Calderería en Chapa Estructural. 

 Técnico Especialista en Construcción Naval. 

 Técnico Especialista Trazador Naval. 

 

*Reial Decret 276/2007 



  

 

 
  
 
 
Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de 
docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 
2007. 
Les persones que disposin de titulacions LOE de les especialitats recollides a la taula 
anterior, resten pendents de desenvolupament normatiu, si així ho desitgen, poden fer la 
preinscripció i així se’l informarà de properes convocatòries en les que puguin participar.  
 

S’exigeix com a requisit en la convocatòria per a professors interins per el curs 2022-23 a 
les especialitats esmentades. 

El curs ha estat reconegut com a mèrit a les convocatòries de professors especialistes.
  

Criteris objectius a utilitzar per a la selecció de l’alumnat del curs per cada una de les 
especialitats : 

 
1. Puntuació per certificacions en llengua estrangera: Màxim 3 punts 

- Nivell B1 o superior: 3 punts 
- Nivell A2: 2 punts 
- Nivell A1: 1 punt 

 
Se consideren vàlides les certificacions d’idiomes recollides en el llistat de l’Associació de Centres de 
Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) ** 

2. Experiència laboral en l’àmbit de l’especialitat sol·licitada. Màxim 2 punts: 
- Per cada any complet d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb 

l'especialitat a la qual s'opta: 1 punt 
- Per cada mes d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb 

l'especialitat a la qual s'opta: 0,08 punts 
- Per cada dia d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb 

l'especialitat a la qual s'opta: 0,002 punts 
3. Acreditació de nivell de català exigit per a l’exercici de la docència al cos de 

professors tècnics de formació professional ** 
 

- Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a 
l'educació secundària o equivalent: 1,50 punts 

- Nivell C2: 1,25 punts 
- Nivell C1: 1 punt 
- Nivell B2: 0,75 punts 
- Nivell B1: 0,5 punts 
- Nivell A2 o inferiors: 0,25 punt 

 
Es consideren vàlides:  

about:blank
about:blank


  

 

 
  
 
 

- Un dels certificats recollits en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 
de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut 
(BOIB núm. 34, de 12 de març). 

- Resolució de l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat segons l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats 
de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana 
de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de 
llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de 
l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els 
procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost). 

- Resolució d’atorgament de l’equivalència del nivell de la Direcció General de Política 
Lingüística. 

4. Experiència docent acreditada. Un punt per cada 3 mesos d’experiència docent o 
fracció amb un màxim de 4 punts.  

Experiència docent en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament 
autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents.  

 

En cas d’empat en la baremació per l’accés es resoldrà tenint en compte l’experiència 
laboral dins la família professional.  

** Consultau a la web la informació detallada de cada una de les indicacions específiques 
en referència a l’acreditació de les llengües. El nivell considerat és el menor dels obtinguts 
en els àmbits avaluats. 

Pràctiques a centres docents 

Les pràctiques s’han de dur a terme de forma presencial a un centre que imparteixi 
ensenyament reglat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en cap cas, se podran 
realitzar fora de la nostra comunitat autònoma.  
 
Les pràctiques es faran preferentment a l’especialitat que impartirà l’alumne, sempre 
subjecte a la disponibilitat de professorat tutor. La conselleria, en cas necessari, podrà 
assignar un professor d’una altra especialitat per a la tutorització de les pràctiques. 
 
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. 
 



  

 

 
  
 
 
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, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus 
o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, 
als nivells i ensenyaments corresponents.» 
 

 

Els alumnes que no tinguin les pràctiques reconegudes o matriculades no podran 
matricular-se del treball de fi de curs. Si es concedeix l’anul·lació de matrícula per motius 
justificats a l’assignatura de pràctiques, automàticament també es concediria l’anul·lació 
de matrícula del treball de fi de curs. 

El nombre mínim d’alumnat matriculat a curs complet perquè s’imparteixi el Curs Oficial 
de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent és de 15 persones. 
 
Calendari de preinscripció i matrícula: 
 
Noves dates de preinscripció i matrícula: 
 

1. Preinscripció: 21 juliol - 5 setembre de 2022. Les persones interessades hauran 
de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/COFPDE i 
incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons 
model que podeu obtenir a la pàgina web. 

2. Publicació de la llista provisional d’alumnat admès: 8 de setembre 
3. Període d’al·legacions: 9 – 12 de setembre 
4. Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 14 de setembre 
5. Formalització de matrícula: 14 – 17 de setembre 

 
 
Primer període de preinscripció i matrícula:  
 

1. Preinscripció: 16 de maig - 17 juny de 2022. Les persones interessades hauran 
de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/COFPDE i 
incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons 
model que podeu obtenir a la pàgina web. 
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2. Publicació de la llista provisional d’alumnat admès: 27 de juny 
3. Període d’al·legacions: 28 de juny – 11 de juliol 
4. Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 13 de juliol 
5. Formalització de matrícula: 14 – 21 de juliol 

 

En el cas de  què durant el període de matriculació les persones admeses no presentin la 
documentació i/o no facin el pagament corresponent quedaran excloses per la realització 
del curs i es donarà plaça a les persones de la llista d’espera. 
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