A. ACCÉS AL MÀSTER
L'admissió a aquest màster es realitza de forma centralitzada i per a totes les universitats des de l'àrea d'Universitats
i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Podeu trobar tota la informació actualitzada sobre el procés d'admissió al màster a la seva web:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_
de_formacio_del_professorat_deducacio_secundaria_obligatoria

1. Si he cursat la diplomatura o el grau en educació infantil o primària puc accedir al màster?
Amb aquests graus no es pot tenir accés al màster d’Educació Secundària, però sí que es pot accedir a impartir
algunes assignatures de mòduls de grau mitjà o superior. No es requereix cursar el màster per poder impartir-les.
Consulta en aquest enllaç les assignatures que pots impartir: relació de titulacions i especialitats docents

2. He d’acreditar el nivell d’idiomes per a qualsevol especialitat? I de català i castellà?
Consulta la informació a següent enllaç:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_
de_formacio_del_professorat_deducacio_secundaria_obligatoria/#FW_bloc_3ac47e8f-bf0e-11e3-9d20000c29052e2c_10
Es pot obtenir l’acreditació al servei de llengües de la UAB.

3. Notes de tall del curs anterior
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/.content/estudis_universi
taris/masters_universitaris/master_de_formacio_del_professorat_deducacio_secundaria/Notes-de-tallPreinscripcio-2014-Master-de-formacio-del-professorat-dESO.pdf

B. PREINSCRIPCIÓ, ASSIGNACIÓ I MATRICULACIÓ
4. Com, on i quan he de fer la preinscripció
La preinscripció al màster es realitza virtualment des del portal d’Accesnet (www.accesnet.gencat.cat). Consulta les
dates de preinscripció al següent enllaç:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_
de_formacio_del_professorat_deducacio_secundaria_obligatoria
5. Com s'assignen les places? Quins requisits d'accés té el màster?
Aquesta assignació correspon al Departament d’Universitats i Recerca que és qui s’encarrega de fer la preinscripció
al màster.
En el portal oficial del màster podeu consultar quins són els criteris que segueixen per a fer aquesta assignació.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca

6. Quina és la data de matriculació?
La data de matriculació varia cada any, de totes maneres sempre és durant el Setembre. Per a estar actualitzat sobre
aquesta data visita l'enllaç següent
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-mastersoficials/matricula/matricula/formacio-del-professorat-d-educacio-secundaria-obligatoria-i-batxillerat-formacioprofessional-i-ensenyaments-d-idiomes-1096480907844.html?param1=1236065658068

B. ESPECIALITATS
7. Quines especialitats puc fer amb la meva titulació? I si tinc dubtes en aquest sentit?
Pots consultar les especialitats que pots realitzar amb la teva titulació en l’enllaç següent:
-

Ensenyaments que podeu impartir (Accés a la consulta per titulació).
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2011014:19:3352243546751881
Titulacions per impartir un ensenyament (Accés a la consulta per cos i especialitat).
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:4306364091447931

8. Com puc mirar on es fan les diferents especialitats a Catalunya?
Pots consultar-les en la web de la Generalitat. Solen actualitzar-se a finals de curs:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/.content/estudis_universi
taris/documents/master_de_professorat/especialitats-master-de-professorat.pdf

C. HORARIS, DEDICACIÓ I PRÀCTIQUES
9. Puc cursar el Màster a temps parcial?
Sí, des de la Coordinació del Màster recomanem l’opció de cursar en un any els 15 ETCS de Psicopedagogia i els 27
ETCS de la Didàctica, i el curs següent els 12 ETCS del Pràcticum i els 6 ECTS de Treball Final de Màster. La normativa
no permet matricular menys de 30 ETCS el primer any.
Estudiant cada cas, es pot contemplar la possibilitat de matricular-se de tota la Didàctica però cursar només una part
el primer any (per exemple, els complements de formació) i el curs següent fer la resta. Això, però, requereix
matricular dues vegades aquest mòdul perquè no s’aprovaria el primer curs, tot i que sí que es guardaria la nota de
la part aprovada (cal consultar-ho amb la Coordinació del Màster)
D’altra banda, el Pràcticum s’ha de fer sempre en horari de jornada completa (horari dels Instituts), s’estigui cursant
el màster en torn de matí o de tarda.
Heu de tenir en compte però que fer el màster a temps parcial suposarà cursar menys hores però caldrà assistir a
classe cada setmana.

10. Puc fer el Màster a distància?
No, el Màster de Formació del Professorat de Secundària a la UAB només es pot cursar de forma presencial.
11. Hi ha un mínim d’assistència obligatòria?
Sí, l'assistència és obligatòria a un 80% de les classes a la universitat. D'altra banda, l'assistència és obligatòria al
100% de les pràctiques i, tant si es justifica la falta com si no, sempre cal buscar una forma de recuperar aquest dia
que no s'ha anat a les pràctiques.

D. RECONEIXEMENTS
12. Si tinc el CAP, puc convalidar alguna part amb el Màster de Secundària?
No, Segons la normativa de convalidacions de la UAB : "el reconeixement de crèdits només es pot aplicar a
assignatures o mòduls complets, definits com a tals en el pla d'estudis corresponent"
Per tant, només es poden convalidar per mòduls de número de crèdits similar i mateix contingut, tenint en compte
que el mòdul de Treball Final de Màster mai es pot convalidar perquè inclou el TFM i segons aquesta mateixa
normativa, a efectes de convalidacions, "No es reconeix en cap cas el treball de fi d'estudis"
D'aquesta manera, no hi ha cap mòdul de crèdits i continguts similars al CAP que es pugui convalidar pels mòduls del
Màster de Secundària.

13. Es pot convalidar el màster amb altres màsters oficials?
Segons la normativa de convalidacions de la UAB:
(http://www.uab.cat/Document_AAA/ConvalidacionsAdaptacionsEquiparacions,0.pdf) : "el reconeixement de
crèdits només es pot aplicar a assignatures o mòduls complets, definits com a tals en el pla d' estudis corresponent".
En cas de dubte, també podeu consultar directament la gestió acadèmica de la Facultat d’Educació de la UAB,
mitjançant cita prèvia o al telèfon 93 581 2683.
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/cita-previa-1345644137981.html
14. He cursat el Màster Universitari en Psicopedagogia en l’especialitat d’Educació Formal. Com es reconeix el meu
títol de Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària, especialitat Orientació Educativa? És
automàtic?
Aquest Màster permet realitzar les mateixes funcions que un màster en Formació i Orientació Laboral / Orientació
Educativa.

E. EXERCICI DE LA PROFESSIÓ
15. Sóc titulat en Pedagogia, haig de fer el Màster per a poder presentar-me a les oposicions de secundària?
Depèn de quan hagis cursat la teva titulació. Pots consultar el Reial Decret 860/2010, del 2 juliol, on el Ministerio de
Educación va regular aquesta qüestió.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11426.pdf

16. Puc exercir a tot l’Estat Espanyol amb aquesta titulació?
Sí. Amb aquest títol es pot exercir en tots els països que formin part de l’Espai Europeu d’Educació Superior sempre i
quan es pugui acreditar el bon domini de la llengua del país.

