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L’ordre EDU/2645/2011 (BOE 240, de 5 d’octubre) estableix la formació equivalent 
a la formació pedagògica i didàctica exigida a les persones que, amb una titulació 
equivalent a l’efecte de docència als ensenyaments de formació professional, 
volen exercir aquesta docència però no poden fer els estudis de Màster en 
Formació de Professorat. Consulteu les especialitats al RD 276/2007 

En què consisteix?

A qui va adreçat?

Únicament podran accedir al COFPDE les persones amb una titulació declarada 
equivalent a efectes de docència i que no puguin accedir als estudis de Màster 
regulats por l’Ordre ECI/3858/2007. 

Les titulacions declarades equivalents a efectes de docència són les del cos de 
professors tècnics de formació profesional (especialitats: cuina i pastisseria, 
estètica, fabricació i instal·lació de fusteria i mobles, manteniment de vehicles, 
mecanització imanteniment de màquines, patronatge i confecció, perruqueria, 
producció en arts gràfiques, serveis de restauració, i soldadura) i les del cos de 
professors d’ensenyament esportius.
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Requisits 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.
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Superat el curs, els alumnes obtindran el “Certificat Oficial de Formació 
Pedagògica i Didàctica Equivalent” que serà expedit per la Conselleria d’Educació 
i Universitat, 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.

Titulacions que es poden obtenir
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Sistema de selecció

L’admissió al Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent 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, dos 
punts pel nivell A2 i un punt pel nivell A1.

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

Família professional preferent segon la priorització de la Conselleria 
d’Educació i Universitat. Màxim un punt.

El nombre màxim d’alumnes matriculats serà de 25.
El nombre mínim d’alumnes matriculats perquè s’imparteixi el Curs Oficial de 
Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent és de 10 persones.
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Quines competències adquiriràs?
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D’acord amb l’Ordre EDU/2645/2011, les competències que els estudiants han 
d’adquirir amb aquests estudis són les següents:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

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

e) 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.

f) 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.

g) 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 iniciativa 
personals.

h) 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.

i) 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.

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

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

Bloc genèric (16 crèdits)
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat. 3 crèdits. 
Professora: Magdalena Ramis
Processos educatius i organització escolar a la formació professional I.
3 crèdits. 
Professor: Miquel Oliver
Processos educatius i organització escolar a la formació professional II.
3 crèdits.
Professora: Ana Franco
Interacció i convivència a l’aula. 4 crèdits. 
Professora: Marta Escoda
Societat, família i educació. 3 crèdits. 
Professor: Josep Lluís Oliver

Bloc específic (22 crèdits)
Orientació professional. 5 crèdits. 
Professor: Lluc Mas
Disseny i desenvolupament curricular. 4 crèdits. 
Professora: Immaculada Gómez
Metodologia i recursos en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 4 
crèdits. 
Professora: Ferran Juan
Estratègies i tècniques d’avaluació. 4 crèdits. 
Professor: Xisco Lirola
Investigació i innovació educativa. 5 crèdits. 
Professor: Xisco Lirola

Bloc de Pràcticum (20 crèdits)
Pràctiques en centres docents. Les pràctiques se realitzaran del 13 de 
novembre de 2017 al 23 de febrer de 2018. 

Bloc de Treball Final (2 crèdits)
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k) 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.

l) 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.

m) 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.
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Dades específiques

Director del curs:
Dr. Juan Frau Munar, catedràtic d'universitat de Química Física a la UIB
Nombre de places: 25 com a màxim
Modalitat:
Docència no presencial
Pràctiques externes presencials
Durada: 60 ECTS 
Dates: inici 11 de setembre de 2017 i finalització juny de 2018
Preinscripció: Primer periòde: del 29 de maig al 26 de juny de 2017
Segon periòde: del 17 de juliol a l’1 de setembre de 2017
Preu i terminis: Matrícula completa: 1.626 euros*
Amb pràctiques convalidades:
1.084 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
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. 

*Preus regulats pel BOIB.núm.93,23 de juliol de 2016-Decret 44/2016. Aquest preu pot 
variar amb la publicació del BOIB del 2017.  C
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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.»

Informació addicional
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Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


