
 
 

Titulacions declarades equivalents per a l’exercici de la docència. Reial Decret 276/2007 

 

Cos: Professors tècnics de formació professional 

 

Especialitat Titulacions 

Cuina i pastisseria Tècnic superior en restauració 

Tècnic especialista en hostaleria 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Estètica Tècnic superior en estètica 

Tècnic especialista en estètica 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles Tècnic superior en producció de fusta i moble 

Tècnic superior en desenvolupament de productes en 

fusteria i moble 

Tècnic especialista en construcció industrial de fusta 

Tècnic especialista ebenista 

Tècnic especialista en fusta 

Tècnic especialista modelista de fosa 

Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Manteniment vehicles Tècnic superior en automoció 

Tècnic especialista en mecànica i electricitat de 

l’automòbil 

Tècnic especialista en automoció 

Tècnic especialista en manteniment de màquines i equips 

de construcció i obres 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Mecanització i manteniment de màquines Tècnic superior en producció per mecanització 

Tècnic especialista en muntatge i construcció de 

maquinària 

Tècnic especialista en micromecànica de màquines eines 

Tècnic especialista en micromecànica d’instruments 

Tècnic especialista instrumentista en sistemes de mesura 

Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics 

Tècnic especialista mecànic d’armes 

Tècnic especialista en fabricació mecànica 

Tècnic especialista en màquines eines 

Tècnic especialista en matriceria i motllos 

Tècnic especialista en control de qualitat 

Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

  



 
 

 

 

Patronatge i confecció Tècnic superior en processos de confecció industrial 

Tècnic superior en patronatge 

Tècnic especialista en confecció industrial de peces 

exteriors 

Tècnic especialista en confecció industrial de peces 

interiors 

Tècnic especialista en confecció a mida de senyora 

Tècnic especialista en producció en indústries de la 

confecció 

Tècnic especialista en sastreria i modisteria 

Tècnic especialista en confecció de teixits 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Perruqueria Tècnic superior en assessoria d’imatge personal 

Tècnic especialista en perruqueria 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Producció en arts gràfiques Tècnic superior en producció en indústries d’arts 

gràfiques 

Tècnic especialista en composició 

Tècnic especialista en enquadernació 

Tècnic especialista en impressió 

Tècnic especialista en processos gràfics 

Tècnic especialista en reproducció fotomecànica 

Tècnic especialista en composició d’arts gràfiques 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Serveis de restauració Tècnic superior en restauració 

Tècnic especialista en hostaleria 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

Soldadura Tècnic superior en construccions metàl·liques 

Tècnic especialista en construccions metàl·liques i 

soldador 

Tècnic especialista en soldadura 

Tècnic especialista en fabricació soldada 

Tècnic especialista en caldereria en xapa estructural 

Tècnic especialista en construcció naval 

Tècnic especialista traçador naval 

Qualsevol títol no universitari declarat equivalent a algun 

dels títols indicats 

 

 

 

 

 



 
 

Cos: Professors d’ensenyaments esportius 

 

Modalitats esportives Titulacions 

Atletisme Tècnic esportiu superior – Atletisme 

Basquetbol Tècnic esportiu superior – Basquetbol 

Busseig esportiu Tècnic esportiu – Busseig esportiu amb escafandre 

autònom 

Esgrima Tècnic esportiu – Esgrima 

Espeleologia Tècnic esportiu – Espeleologia 

Esports de combat Tècnic esportiu – Judo i defensa personal 

Esports eqüestres Tècnic esportiu superior – Hípica 

Esports d’hivern Tècnic esportiu superior – Esquí alpí 

Tècnic esportiu superior – Esquí de fons 

Tècnic esportiu superior – Surf de neu 

Esports de vela Tècnic esportiu superior – Vela amb aparell fix 

Tècnic esportiu superior – Vela amb aparell lliure 

Futbol i futbol sala Tècnic esportiu superior – Futbol 

Tècnic esportiu superior – Futbol sala 

Handbol Tècnic esportiu superior – Handbol 

Esports de muntanya i escalada Tècnic esportiu superior – Alta muntanya 

Tècnic esportiu superior – Escalada 

Tècnic esportiu superior – Esquí de muntanya 

Salvament i socorrisme Tècnic esportiu superior – Salvament i socorrisme 

 


