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Sobre l’accés al programa

Quina especialitat ofereix UIC Barcelona?
A UIC Barcelona oferim l’especialitat en 
Llengua i Literatura Catalana i Castellana i 
l’especialitat en Anglès.

Quina especialitat puc cursar segons els 
meus estudis o titulacions? 
Per saber quina especialitat pots cursar, has 
de consultar l’apartat en què s’especifica dins 
el web del Departament d’Educació. Per a 
la preinscripció del Màster en Formació de 
Professorat s’estableixen titulacions universitàries 
preferents per accedir a les especialitats en 
Anglès, així com en Llengua i Literatura Catalana 
i Llengua i Literatura Castellana. Tota aquesta 
informació la podeu consultar en els enllaços 
següents: 

— Especialitats del màster. 
En aquest enllaç, hi trobaràs la informació que 
el Departament d’Educació presenta sobre 
la relació entre les especialitats del màster, 
les especialitats docents i les titulacions que 
s’exigeixen per poder impartir un ensenyament 
determinat.

— Assignació de places.
En aquest enllaç, hi trobaràs la llista d’estudis 
amb preferència d’accés.

— Capacitació adequada a l’hora de buscar
feina. En aquest enllaç, hi pots trobar la 
capacitació necessària per impartir les 
àrees i matèries curriculars corresponents a 
l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. 

Quin és el procediment per accedir al màster? 
Quines són les dates de preinscripció?
El Departament d’Educació des de l’Oficina 
d’Accés a la Universitat i(OAU) gestionen la 
preinscripció i l’accés al Màster Universitari en 
Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes. Aquest procediment 
es porta a terme a través dels mitjans establerts, 
garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit 
i capacitat. La preinscripció s’ha de formalitzar
del 28 de juliol al 13 de setembre de 2021 
al portal d’accés a la universitat.

He d’acreditar un nivell mínim de català o 
d’anglès per cursar l’especialitat?
Quant a l’acreditació de les llengües, cal tenir 
en compte que s’ha de tenir una titulació en un 
ensenyament concordant amb l’especialitat 
docent associada a l’especialitat del Màster. 
Les especialitats es poden cursar en funció de 
la titulació prèvia. Pots consultar els requisits a 
acreditació de llengües oficials i estrangeres.

Com i on he de sol·licitar una plaça
a UIC Barcelona?
En primer lloc, cal seguir el procés de 
preinscripció universitària previst pel 
Departament d’Educació. En aquest procés els 
estudiants poden triar fins a sis preferències 
d’estudi. Un cop s’hagi fet l’assignació de places 
haurà de dirigir-se al centre universitari per cursar 
la matrícula.

On puc dirigir-me per demanar informació 
sobre el procés de preinscripció i l’assignació 
de places?
Trobaràs la informació sobre el procés 
de preinscripció i assignació de places al 
portal d’accés a la universitat.

Quin és el preu del programa i les condicions 
de pagament? 
El programa té un total de 60 ECTS, 
a un preu de 58,30 € l’ECTS, té un preu global 
de 3.498 € més 480 € de drets d’inscripció. 
S’ha d’abonar el 100 % de l’import de la matrícula 
en el moment de la matriculació.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19
http://universitats.gencat.cat/ca/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/especialitats_master/
http://universitats.gencat.cat/ca/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/procediment-dassignacio/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://universitats.gencat.cat/ca/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/acreditacio_llengues/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


Sobre el màster

Qui organitza el màster com a institució?
La Facultat de Ciències de l’Educació 
de UIC Barcelona.

Quantes places ofereix UIC Barcelona de 
cadascuna de les especialitats?
S’ofereixen 30 places per a cada especialitat.

Es tracta d’un màster oficial i reconegut 
a tot el territori espanyol?
Sí.

Quina és la modalitat del màster? 
Es tracta d’un màster per videoconferència 
síncrona, i amb pràctiques presencials als centres 
educatius.

Estic obligat/a a assistir a un mínim de classes 
sincròniques o ho puc fer tot en diferit?
És convenient, necessari i recomanable assistir a 
totes les classes síncrones.

Quin horari té el màster?
Les sessions sincròniques s’imparteixen els 
dilluns, dimecres i divendres a partir de les 
17.00 h i fins a les 21.00 h.

Quina durada té el programa?
D’octubre a juny. 
1r semestre: del 18 d’octubre a l’11 de febrer. 
2n semestre: del 14 de febrer a l’1 de juliol. 
Pràctiques
1r període, durant el mes de novembre. 
2n període, durant el mes de maig.

Es pot dur a terme en temps parcial, 
és a dir, distribuir els crèdits de manera 
que en comptes de fer-lo en un any 
es pugui fer en dos?
Sí, és possible. El màster es pot cursar 
en dos anys: 30 crèdits cada any repartits 
en els dos semestres. 

Quina dedicació en hores necessita 
aquest programa? Les sessions síncrones
són dilluns, dimecres i divendres (2 mòduls 
de 2 hores) en l’horari previst, i els seminaris 

de pràctiques i TFM. A totes aquestes hores, 
cal sumar-hi la dedicació personal (estudi 
individual i treball grupal).

Es poden convalidar assignatures?
S’estudiarà cada cas.

En quin idioma s’imparteix el màster? 
La part comuna s’imparteix en català?
La part comuna s’imparteix en català i l’específica 
en les llengües de l’especialitat.  

Sobre les pràctiques

Aquest màster inclou pràctiques? 
Són obligatòries?
Sí, aquest màster inclou pràctiques obligatòries.

Quina durada tenen les pràctiques?
Vuit setmanes.

En quin horari es fan les pràctiques?
I durant quins mesos?
En l’horari lectiu dels centres de secundària.

On es fan les pràctiques?
Les pràctiques es desenvolupen als centres 
formadors seleccionats pel Departament 
d’Educació. Pots consultar els centres amb 
convenis de pràctiques.

Puc escollir el centre on fer les pràctiques?
S’estudiarà cada cas; el centre proposat sempre 
haurà de formar part dels centres formadors 
seleccionats pel Departament d’Educació.

Puc fer les pràctiques fora de Catalunya? 
No.

Puc convalidar les pràctiques?
L’assignatura de Pràctiques Externes no es 
convalida. S’estudiarà cada cas per veure si es pot 
fer una adaptació.

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/
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