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Presentació
El Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes va ser establert per la Llei orgànica
d’educació (LOE), en l’article 94 i següents, en els quals es fixa la formació inicial
del professorat d’educació secundària (ESO, batxillerat), formació professional i
ensenyament d’idiomes. Posteriorment, noves disposicions oficials han anat regulant
alguns aspectes del seu desenvolupament.
El màster és actualment un requisit necessari per exercir la professió de professor en
aquests nivells d’educació.
L’estudiant de màster té la possibilitat d’escollir entre tres especialitats:
• Geografia i Història
• Biologia i Geologia / Física i Química
• Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Objectius i característiques del màster
L’objectiu principal d’aquest màster és preparar els estudiants com a professors
competents en l’àmbit de la docència en l’etapa de l’educació secundària obligatòria, el
batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes.
Els estudiants han d’adquirir les competències psicopedagògiques i didàctiques que
els capacitaran per afrontar les demandes que planteja al professorat aquesta etapa
educativa.

Estructura curricular
Es programen tres especialitats: Geografia i Història; Biologia i Geologia/Física i Química;
Llengua i Literatura Catalana i Castellana
Blocs, mòduls i assignatures

ECTS

1. Bloc genèric

15

Mòdul 1

15

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de
secundària

3

L’alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

4

Processos i contextos educatius

4

Societat, família i educació

4

2. Bloc específic

25

Mòdul 3: Complements de la formació disciplinària

10

Complements per a la formació en l’àmbit de l’especialitat

4

Optatives de l’especialitat ( 2 assignatures a triar de 3 crèdits)

6

Mòdul 4: Aprenentatge i ensenyament d eles matèries corresponents a l’especialitat

10

Didàctica específica de l’àmbit de l’especialitat

4

Optatives de didàctica de l’especialitat( 2 assignatures a triar de 3 crèdits)

6

Mòdul 5: Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l’especialitat

5

Innovació, canvi i millora de l’educació en l’àmbit de l’especialitat

2

Investigació educativa

3

3. Bloc pràctic

20

Mòdul 2: Pràcticum i Treball final de màster (20 ECTS)

20

Pràcticum

14

Treball final de màster
Total

Màster en Formació
del Professorat d’ESO
i Batxillerat, Formació
Professional
i Ensenyament d’Idiomes
Tipus
Professionalitzador
Durada
60 ECTS; un any acadèmic (amb
la possibilitat de cursar-lo a temps
parcial durant dos anys acadèmics)
Període lectiu
Octubre-maig
Horari de pràctiques
Mixt (matí i/o tarda)
Règim
Temps complet; presencial
Nombre màxim de places
30 per grup
Preu
2.470€
El preu de la matrícula a màsters
oficials es fixa a través d’un decret
aprovat anualment per la Generalitat
de Catalunya. Els preus publicats
corresponen al curs 2017-2018.
Més informació
www.udg.edu/masters
www.udg.edu/
masterprofessoratsecundaria

6
60

El màster et proporcionarà
Concretament, en finalitzar el màster, l’estudiant ha de ser capaç de:
• Planificar i gestionar l’activitat d’una aula i el seu clima relacional.

M

• Exercir la tutoria i l’orientació personal, acadèmica i professional.
• Treballar en equip amb el professorat del centre i col·laborar amb altres professionals.
• Ser capaç de dissenyar, gestionar i avaluar el procés d’aprenentatge dels seus alumnes
en l’àrea de coneixement de la seva especialitat.
• Dominar les competències comunicatives, verbals i no verbals, pròpies de la professió

Tel. +34 972 41 88 43
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters

i interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes.
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