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PRORROGA DE L 'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT, LA UNIVERSITAT JAUME I I LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA DEL CURS DE FORMACIÓ 
PEDAGÓGICA I DIDÁCTICA QUE CONDUEIX A l'OBTENCIÓ DE LA 
CERTIFICACIÓ OFICIAL QUE ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA 
FORMA CIÓ EQUIVALENT A /'EXIGIDA EN L 'ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÁNICA 
2/2006, DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ, PER A AQUELLES PERSONES QUE, PER 
RAONS DERIVADES DE LA SEUA TITULA CIÓ NO PUGUEN ACCEDIRALS ESTUDIS 
DE MÁSTER QUE HABILITA PER A l'EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE 
PROFESSOR D'EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATORIA I BATXILLERAT, 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES. 

Valencia, Alacant, Castelló, Elx, 18 novembre 2019 

REUNITS 

/ 
La Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de Valencia, amb seu a l' A vinguda 

/ de Blasco lbáñez, 13, de Valencia, i CIF Q4618001D, en virtut de les atribucions que té 

conferides en raó del seu carrec, conforme al que es disposa en l' article 94 dels seus Estatuts, 

aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, nomenament que 

acredita mitjarn;ant Decret del Consell 41/2018, de 6 d' abril, del Consell. 

El Sr. Francisco J. Mora Mas, rector de la Universitat Politecnica de Valencia, amb seu a Camí 

de Vera, s/n, de Valencia, i CIF Q4618002B, en virtut de les atribucions que té conferides en 

raó del seu carrec, conforme al que es disposa en l'article 53.d dels seus Estatuts, aprovats per 

Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, nomenament que acredita mitjan9ant Decret 

64/2017, de 26 de maig, del Consell. 

El Sr. Manuel Palomar Sanz, rector de la Universitat d' Alacant, amb seu al Campus de Sant 

Vicent del Raspeig, Alacant, Ap. 99, d' Alacant, i CIF Q0332001 G, en virtut de les atribucions 

que té conferides en raó del seu carrec, conforme al que es disposa en l'article 64, apartat h, 

dels seus Estatuts, aprovats per Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, nomenament que 

acredita mitjan9ant Decret 57/2016, de 13 de maig, del Consell. 

La Sra. Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I, amb seu a Campus Riu Sec, de 

Castelló, i CIF Q6250003H, en virtut de les atribucions que té conferides en raó del seu carrec, 

conforme al que es disposa en l' article 70 deis seus Estatuts, aprovats per Decret 116/2010, de 

27 d'agost, del Consell, nomenament que acredita mitjan9ant Decret 70/2018 d'l de juny, del 

Consell. 

El Sr. Juan José Ruiz Martínez, rector de la Universitat Miguel Hemández, amb seu a l' A v. de 

la Universitat, s/n, d'Elx, i CIF Q5350015C, en virtut de les atribucions que té conferides en 

raó del seu carrec, confom1e al que es disposa en l'article 33 deis seus Estatuts, aprovats per 

Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell, nomenament que acredita mitjan9ant Decret 

69/2019, de 17 de maig, del Consell. 



t::1í,"'\ VN IVER�IT/\T 
�t�/ ID VALENCI/\.

• UNIVERSIT,(\T
� POLITt<;NICt\ 

DE Vt\LEN(i,(\ 
0-_ Univcrsital d'Alacam 

r-, Un ivcrsidad de Alicante UNl\'l�Ci:!TAT 

..t\UME•I 

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessaria per a subscriure el present acord de 

col· laboració, 

EXPOSEN 

l. Que amb data 9 de gener de 2017 les cinc Universitats públiques valencianes van subscriure

un acord de col· laboració per a la realització conjunta del 'Curs de Formació Pedagógica i

Didactica que condueix a l  'obtenció de la Certificació que acredite estar en possessió de la

formació equivalent a l 'exigida en l 'article 100 de la Llei Organica 2/2006, de 3 de maig,

d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació no puguen

accedir als estudis de master que habilita per a l 'exercici de les projessions de professor

d'educació secundaria obligatoria i batxillerat, formació professional i ensenyaments

d 'idiomes'.

2. Que, d'acord amb la Resolució de 27 d'octubre de 2016 (DOCV 7920, de 18 de novembre

de 2016) de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació,

Investigació, Cultura i Esport, a partir del curs 2016-2017 aquesta fonnació pot ser impartida

er les cinc Universitats públiques valencianes. 

Que, d' acord amb la clausula primera, apartat 1, d' aquest acord de col· laboració, cada curs 

academic s'ha de renovar el repartiment de moduls entre Universitats. 

4. Que, d'acord amb la clausula primera, apartat 2, per al curs 2016-2017 es va decidir que la

coordinació d'aquest curs corresponguera a la Universitat de Valencia, si bé aquesta decisió

és revisable per a cada curs academic.

5. Que, d'acord amb la clausula segona, apartat 3, per a cada curs academic s'ha de detenninar

el nombre mínim i maxim d'estudiants que s'admeten en aquesta formació.

6. Que, d'acord amb la clausula tercera, la taxa de matrícula per a cada curs sera la que en cada

moment corresponga al master Oficial en Professor/a d'Educació Secundaria.

7. Que, d'acord amb la clausula quarta, apartat 1, les persones coordinadores de cada

Universitat, així com la seua remuneració, es poden actualitzar per a cada curs academic.

8. Que, d'acord amb la clausula quarta, apartat 2, l'import rebut pel professorat de cada

Universitat participant en el curs es podra revisar per a cada curs academic.

9. Que, d'acord amb la clausula sisena, l'acord té una vigencia de quatre anys, prorrogable per

un període igual amb l'acord preví i exprés de les parts.
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En compliment de tot el que s'ha dit anteriorment, les parts acorden les següents 

CLAUSULES 

Primera. Vigencia del conveni 

UNIVERSITAS 

Miguel 
Hemández 

Es ratifica I 'esmentat acord de col· laboració entre les cinc Universitats Públiques per al curs 

academic 2019-2020. 

Segona. Proposta de distribució de de moduls per Universitats per al curs 2019-2020 

Historia i evolució del sistema educatiu espanyol 
11 LOE i desenvolupament autonomic 2 UA 

Models de Formació Professional (Dual, FPB, ... ) 

Formació al Ilarg de la vida 
2.6.1. Programes reglats de formació ocupacional. 
Acreditacions, accessos, qualificacions professionals. 

26 2.6.2. Altres programes formatius no reglats que possibiliten 4 UA 
la formació professional. 
2.6.3. Competencies transversals 
2.6.4. Impacte del cicles formatius en el món laboral 

Atenció a la diversitat i respecte a les diferencies 
1.5.1. Diversitat, equitat i inclusió. Necessitats 
específiques d'atenció educativa. 

15 1.5.2. Atenció als drets i llibertats: Igualtat d'oportunitats 4 UJI 
entre homes i dones. Atenció a la violencia de genere. 
Atenció a la convivencia ciutadana. Atenció a les persones 
amb discapacitat. Inclusió sociocultural. 

Innovació i iniciació a la investigació educativa 

25 
2.5.1. Projectes d'innovació educativa 

3 UJI 
2.5.2. Exemple de projecte d'innovació en un centre 
2.5.2. Programes europeus de Formació Professional 

12 Tutoría i Orientació 2 UMH 

13 Comunicació 1 UMH 

Desenvolupament de l'alumnat 
1.4.1. Educació emocional 

14 1.4.2. Factors que determinen la motivació en l'aprenentatge. 3 UMH 
1.4.3. Convivencia escolar. Estrategies per a la resolució 
de conflictes. 
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17 Desenvolupament sostenible. Objectius 2030 2 UPV

21 Orientació professional. Accés al món laboral 5 UPV

23 Ferramentes TIC pera les modalitats de Formació 2 UPVProfessional (FP Dual, FPB, Semipresencial...) 

Família, societat i educació 
16 1.6.1. Incid encia del context familiar i social en l' educació. 2 uv 

1.6.2. Prevenció de la drogadicció

Aprenentatge i ensenyament a la Formació Professional
2.2.1. Currículum 
2.2.2. Concreció curricular del Projecte Educatiu a la

22 programació d'aula. 6 uv 2.2.3. Metodologies d'aula 
2.2.4. Desenvolupament d'unitats d'aprenentatge. Models. 
2.2.5. Model d'unitat did actica pera la modalitat a dist ancia
2.2.6. Criteris i instruments d'avaluació

24 Formació específica de l'especialitat 2 UV/
- UA

,��I�� !.���ti��� . _ ECTS I Universitat 

3.1 Practicum I. Contextualització 10 
Tates les 

3.2 Practicum II. Practiques d' especialitat docent + 12 Universitats
Treball Fi Estudis

Tercera. Nombre d'estudiants 

Peral curs 2019-2020, el nombre d'estudiants matriculats mínim pera oferir el curs és de 35, i
el m axim de 90 estudiants. 

Quarta. Import del curs 

� D'acord amb la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
�nancera i d'organització de la Generalitat, la taxa fixada peral curs 2019-2020 per als credits

\ matriculats per primera vegada, és de 14,96€/credit. 

V Cinquena. Coordinació del curs 

l. Peral curs 2019-2020 la coordinació del curs continuara realitzant-se des de la Universitat
de Val encia.
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2. Les persones coordinadores de cada Universitat per al curs 2019-2020 són:

U niversitat Coordinador/a Correu electronic 

uv Paula Jardón Giner 

UPV 
Antonio Molina 

Marco 

un 
M. Mercedes
Marqués Andrés

UA 
José M. Esteve 
Faubel 

UMH 
Javier Morales 
Socuéllarnos 

Sisena. Retribucions a percebre per la coordinació i pel professorat participant 

t. retribucions per al curs 2019-2020 són: 

a) Retribució per la coordinació del curs: 500 euros

b) Retribució per hora de docencia contemplada en el pla d'estudis: 55 euros/h

c) Retribució per la tutorització de practiques: 200 euros/estudiant

d) Retribució per tutorització del treball de fi d' estudis: 100 euros/estudiant

Totes les retribucions són en brut. 

Setena. Asseguran�a 

L'alumnat sera cobert per una assegurarn;:a d'accidents i de responsabilitat civil en el període 

de practiques (Practicum). La gestió del segur correspondra a la Universitat coordinadora i es 

fara a carrec del 10% del ingressos de matricula. 

I en prova de conformitat, signen aquest document en cinc exemplars al lloc i en la data indicats. 
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Universitat Miguel Hernández 
Eva Alcón 
Universitat Jaume I 

UNIVERSITAS 

Miguel 
UHen11fodez 




