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Nom del programa 

Màster Universitari en Formació del Professorat

Criteris d'admisió 

Els requisits d’admissió al Màster són:
- Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar 

mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les universitats,  de la qual 
quedaran exempts els qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que 
es corresponguin amb l’especialització elegida (veure annex 1 de la web mfp.uib.es).

- Acreditació  del  domini  d’una  llengua  estrangera  equivalent  al  nivell  B1 del  Marc  Comú 
Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Pel curs 2010-2011, dita acreditació no 
s’haurà de realitzar obligatòriament en el moment d’iniciar el curs, sinó per a obtenir el títol. 
Aquesta acreditació es pot aconseguir mitjançant la certificació corresponent o la superació 
d’una prova convocada per la UIB. 

- Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu 
de  competència  en  llengua  catalana.  Pel  curs  2010-2011,  dita  acreditació  no  s’haurà  de 
realitzar  obligatòriament  en  el  moment  d’iniciar  el  curs,  sinó  per  a  obtenir  el  títol. 
Transitòriament durant el curs 2010-2011 serà suficient l’acreditació del nivell  C. Aquesta 
acreditació  es  pot  aconseguir  mitjançant  el  certificat  C de llengua  catalana  de la  direcció 
general de Política Lingüística o un altre certificat prèvia homologació per la direcció general 
de Política Lingüística. 

Objectius acadèmics i professionals 

El Màster Universitari en Formació del Professorat (MFPR) pretén oferir una preparació 
inicial  àmplia  i  rigorosa sobre la  que s’articularà,  posteriorment,  la  formació permanent  i  la 
necessària  actualització  en  els  diversos  aspectes  de  la  professió  docent.  Es  pretén  que  els 
estudiants del MFPR adquireixin la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses adquirits, i 
de resoldre els problemes propis de l’ensenyament, en els diversos àmbits i contexts en què es 
desenvoluparà la seva feina, considerant en tot moment la incertessa i la dinàmica dels processos 
educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del 
sistema i  als  processos educatius,  incloent  les  reflexions  pertinents  sobre les  responsabilitats 
socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. Finalment, es 
tracta d’iniciar  un procés que permeti  als futurs professors i professores prosseguir de forma 
autònoma el seu desenvolupament professional com a docents. En definitiva,  el MFPR de la 
Universitat  de  les  Illes  Balears  pretén  que  els  futurs  professors  i  professores  adquireixen  o 
millorin les competències professionals específiques relacionades amb quatre aspectes bàsics: la 
docència en unes determinades àrees o matèries; la seva funció com a tutors d’alumnes; el seu 
paper com a membres actius d’un equip docent i d’una comunitat educativa; i, de forma general, 
el seu desenvolupament professional.



Accés a altres estudis 

El MFPR és un requisit per accedir  a les proves selectives d’ingrés i accés als cossos 
docents de professors d’ensenyament secundari.  En tractar-se d’un màster professionalizant no 
dóna accés directe a altres estudis.

Estructura dels estudis: 60 crèdits per any acadèmic 

Descripció de l'estructura i programació.

Mòdul Matèria Crèdits 
ECTS
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1.1 Aprenentatge i 
desenvolupament de la 
personalitat 

1.1.1 L’alumnat de secundària: aprenentatge 
i desenvolupament de la personalitat 4

1.2 Processos i contextos 
educatius  

1.2.1 Característiques organitzatives i 
curriculars de les etapes i dels centres 
d’ensenyament secundari

2

1.2.2 Processos i contextos educatius 3
1.2.3 Interacció i convivència a l’aula 3

1.3 Societat, família i 
educació

1.3.1 Societat, família i educació 3
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2.1 Complements per a la 
formació disciplinar

2.1.1 Català: llenguatge d’especialitat 2
2.1.2 Complement d’especialitat 1 3
2.1.3 Complement d’especialitat 2 3

2.2 Aprenentatge i 
ensenyament de les matèries 
corresponents

2.2.1 Didàctica específica. Disseny i 
desenvolupament curricular a l’àrea 
corresponent

5

2.2.2 Didàctica específica. Metodologia i 
recursos en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge a l’àrea corresponent

5

2.2.3 Didàctica específica. Avaluació a 
l’àrea corresponent

5

2.3 Investigació docent i 
iniciació a la innovació 
educativa

2.3.1 Investigació i innovació educativa 2
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3.1 Pràctiques a centres 
docents 3.1.1 Pràctiques a centres docents 14

3.2 Treball fi de Màster 3.2.1 Treball fi de Màster 6



Examen final 

Per a l’obtenció del títol de Màster és obligatori una defensa pública del Treball de Fi de 
Màster (TFM) davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la 
comissió acadèmica. La defensa només es podrà realitzar una vegada s’hagin superat totes les 
assignatures dels blocs genèric i específic i les pràctiques en centres docents.

El  TFM consisteix  en la  realització  d’un projecte  original  en el  qual  s’elaborarà  una 
proposta  educativa  a  partir  dels  continguts  treballats  als  mòduls  genèric  i  específic  i  de 
l’experiència  duta  a  terme  durant  les  pràctiques  a  centres  docents.  Es  tracta  d’un  treball 
individual dirigit  pel professorat del màster. A cada estudiant se li  assignarà un tutor el qual 
tindrà la funció d’assessorar, supervisar i donar el vist i plau al projecte.

Criteris d’avaluació i exàmens 

Les  matèries  del  MFPR  seran  avaluades  de  forma  contínua  d’acord  amb  les 
recomanacions  per  a  les  titulacions  adaptades  a  l’Espai  Europeo  d’Educació  Superior. 
L’avaluació de cada matèria  és competència  del professor de cada assignatura i per tant  pot 
disposar o no d’un examen final. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents 
de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs. 

Professor coordinador ECTS 

Directors de la titulació

Dr.  Joan Frau Munar  <juan.frau@uib.es>
Telf. 971173254
Dr. Antoni Ordinas Garau  <antoni.ordinas@uib.es>
Telf. 971172358

Coordinadors acadèmics

Coordinadora bloc genèric Dr. Dolors Forteza Forteza dolors.forteza@uib.es
Coordinador bloc específic Dr. Bartolomé Vilanova Canet bartomeu.vilanova@uib.es
Coordinador de pràctiques Sr. Agustí Vergés Aguiló agustiverges@gmail.com

Processos administratius i altres dades d’interès

Preinscripció i matrícula

Terminis per el MFPR. Consultau la pàgina web del màster:
• Per preinscripció: http://mfp.uib.es/Preinscripcio/
• Per matrícula: http://mfp.uib.es/matricula/

Terminis Generals  de la UIB:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?
curs=6&info=matricula

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu del Centre d’Estudis de Postgrau:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.html

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu d’altres centres:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administratius.htm
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Altres dades d'interès

Informació complementaria del MFPR a la plana web del màster: http://mfp.uib.es/

També a les pàgines web:
• Pàgina oficial de la UIB: http://postgrau.uib.es/master/MFPR/

• Centre d'Estudis de Postgrau: http://cep.uib.es

Formulari per a la presentació de reclamacions sobre el programa

Full de reclamacions:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/doc/queixes_suggeriments_cat.doc

http://mfp.uib.es/
http://postgrau.uib.es/master/MFPR/
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