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Benvinguda 

Competències, objectius, matèries, horaris  

El procés de matrícula 

El Pràcticum 

El Treball Fi de Màster 

 

 

Tota la informació d’aquest màster a: 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/formacio-professorat/informacio-academica/  

Jornada d’acollida 
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- Aquest màster que forma i habilita per ser professor/a d’ensenyaments secundaris 

- 1 crèdit són 25 hores de dedicació per part de l’estudiant. 60 crèdits = 1500 hores 

- La importància dels docents en el sistema educatiu i societat actual 

 

 

Consell superior d’avaluació del sistema educatiu a Catalunya. (2017)     Per saber més: 

 

 

 

 

Importància del màster i la professió docent 

c 
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TipusA Codi Competències Específiques 

  Professionalitzador 

  AP1 
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics al voltant dels 
processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions. 

  AP2 
Planificar, desenvolupar i evaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels 
respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants, així com a l'orientació dels mateixos, tant de forma individual com en col·laboració amb 
el personal docent i els professonals del centre. 

  AP3 
Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos 
d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 

  AP4 
Concretar el currículum que s'hagi d'implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques 
tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 

  AP5 
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat dels drets i oportunitats entre homes i 
dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 

  AP6 
Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per ells mateixos i amb els altres, i desenvolupar habilitats de 
pensament i decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personal. 

  AP7 
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i 
enfrontar-se a problemes de disciplina i resolució de conflictes. 

  AP8 
Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura a l'entorn on estigui ubicat. Desenvolupar les 
funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada. Participar en l'evaluació, la investigació i la innovació dels processos 
d'ensenyament i aprenentatge. 

  AP9 Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i dels models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres d'ensenyament. 

  AP10 
Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, les perspectives i la interrelació amb la realitat social de cada 
època. 

  AP11 Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 

  

Competències  
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TipusB Codi Competències Transversals 

  Professionalitzador 

  BP1 Aprendre a aprendre. 

  BP2 Resoldre problemes complexes en contextos d'innovació i multidisciplinars. 

  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a l'avantguarda del camp d'estudi. 

  BP4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

  BP5 Treballar de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge. 

  BP6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en un àmbit tècnic concret. 

  BP7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació. 

TipusC Codi Competències Nuclears 

  Professionalitzador 

  CP1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. 

  CP2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 

  CP3 Gestionar la informació i el coneixement. 

  CP4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. 

  CP5 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania) 

  CP6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat (Orientació professional) 
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Seminari 1 Tecnologia 

Seminari 2 Català i Castellà 

Seminari 3 Geografia i història 

Seminari 4 Física, química, biologia i geologia 

Seminari 5 Economia i administració d’empreses 

Matèries comuns 

c 

c 

c 
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Del 8/10/18 al 15/03/19 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Pràctiques 
(a partir del 12/11/18) 

Classes de les assignatures 
comunes a totes les 

especialitats 
de 17.00 A 21.00 

Classes de les assignatures 
d’especialitat 

de 17.00 A 21.00 

LLIURE Dedicat al Treball Final de 
Màster (TFM) i a 

l’assignatura d’orientació 
professional i ciutadania 

 

Del 18/03/19 al 29/03/19 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Pràctiques 

De l’1/04/19 fins a finalitzar cada assignatura 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Classes de les assignatures 
d’especialitat 

de 17.00 A 21.00 

Classes de les assignatures 
comunes a totes les 

especialitats 
de 17.00 A 21.00 

Classes de les assignatures 
d’especialitat 

de 17.00 A 21.00 

Classes de les assignatures 
comunes a totes les 

especialitats 
de 17.00 A 21.00 

Dedicat al Treball Final de 
Màster (TFM)  
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Especialitats 
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 El TFM es realitzarà a partir d’una necessitat d’un centre educatiu d’Educació Secundària amb l’acceptació del tutor de la universitat, el tutor del 

centre i el propi estudiant. 

 La comissió del màster validarà la proposta de TFM durant el procés d’aquest. 

 Es realitzaran uns seminaris on-line alguns divendres per ajudar a la realització del TFM a partir del mes de novembre. 

 El TFM es presentarà i defensarà davant del tribunal durant el mes de juny. 

 

Guia del TFM: http://www.fcep.urv.cat/media/upload/domain_1612/arxius/Normativa/normativa_TFM_MSecundaria.pdf  

TFM 
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L’objectiu és que l’estudiant del Màster rebi informació de que pot fer a l’acabar el màster per incorporar-se la món laboral. 

Aquesta matèria es farà els divendres.  

 

Contingut A càrrec de: 

 Professor interí o substitut  Sindicats d’Ensenyament 

 Departament d’Ensenyament 

 Oposicions  Sindicats d’Ensenyament 

 Departament d’Ensenyament 

 Buscar feina en un centre concertat  Centres concertats 

 Buscar feina en un centre privat  Centres privats 

 Buscar feina de professor a l’estranger  Sindicats d’Ensenyament 

 Institucions internacionals 

 Professors amb experiència internacional 

 Formació continua  URV: Postgraus i Màsters en educació 

 Centres de Recursos: Formació per a docents 

 Altres sortides  URV: Doctorats en Recerca Educativa 

  

Orientació Professional 
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Normativa URV: http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/admision/matricula/permanencia-master/ 

Entre 20 i 40 crèdits per any 

Primer any. 

- Processos i Contextos Educatius (4) 
- Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (4)  
- Dificultats d’Aprenentatge i Avaluació (4) 
- Complements de Formació (entre 0 i 6 per especialitat) 
- Una o dues matèries de l’especialitat 

Segon any: 

- Societat família i educació (4) 
- Innovació i recerca educativa (5) 
- Orientació Professional (3) 
- La matèria que quedi de l’especialitat 
- Pràcticum (14) 
- TFM (6) 

 

*Aquest és un itinerari recomanat però l’estudiant podrà fer el que més li convingui. Només és una recomanació.  

Itinerari recomanat per estudiants que facin el màster en 2 anys 
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Normativa URV: http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/admision/matricula/permanencia-master/ 

Entre 20 crèdits per any 

 

Primer any:  

- Processos i Contextos Educatius (4) 
- Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (4)  
- Orientació Professional (3) 
- Societat família i educació (4) 
- Innovació i recerca educativa (5) 
 

Segon any: 

- Dificultats d’Aprenentatge i Avaluació (4) 
- Matèries de l’especialitat 
- Complements de formació  

Tercer any: 

- Practicum (14) 
- TFM (6) 

 

*Aquest és un itinerari recomanat però l’estudiant podrà fer el que més li convingui. Només és una recomanació. 

Itinerari recomanat per estudiants que facin el màster en 3 anys 
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Inici de les classes: 

Dimarts dia 9 d’octubre 

 

Consulteu els horaris, les aules i el campus: 
https://www.urv.cat/evia/jsp/comu/seleccio_curs.jsp?opcio=1 

Per les classes magistrals de les matèries comunes heu de mirar si sou de Grup 1 o Grup 2. (M1 o M2) 

Per les classes seminari de les matèries comunes els grups estan fets per especialitat (S1, S2, S3, S4 i S5): 

 Seminari 1 Tecnologia 

Seminari 2 Català i Castellà 

Seminari 3 Geografia i història 

Seminari 4 Física, química, biologia i geologia 

Seminari 5 Economia i administració d’empreses 

https://www.urv.cat/evia/jsp/comu/seleccio_curs.jsp?opcio=1

