
FORMACIÓ PER A LA QUALIFICACIÓ ESPECÍFICA EN GEOGRAFIA, 

HISTÒRIA D'ESPANYA, HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI I 

HISTÒRIA DE L'ART (CURS 2018-2019) 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 L'exercici de la docència en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i de 

Batxillerat està regulat per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, que exigeix per a això 

un títol de llicenciat o graduat, junt amb un màster oficial que acredite la formació 

pedagògica i didàctica. Amb posterioritat, el R.D 860/2010, de 2 de juliol, va regular les 

condicions de la formació inicial del professorat en centres privats, exigint per a poder 

impartir allí ensenyaments en Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, a més dels 

requisits de la Llei Orgànica 2/2006, que s'acredite una qualificació específica per a 

impartir les matèries respectives. 

L'experiència docent o la formació requerida en esta qualificació específica pot 

acreditar-se de diverses formes, una de les quals consisteix a presentar una certificació 

acadèmica personal en la que conste haver superat almenys 24 crèdits o crèdits ECTS de 

formació en les matèries respectives. Això implica que els llicenciats en Geografia i 

Història, Història, Història de l'Art o Geografia i els graduats en Història, Història de 

l'Art o Geografia i Medi Ambient que desitgen impartir les matèries de Geografia, 

Història d'Espanya, Història del Món Contemporani i Història de l'Art en Batxillerat 

necessitaran acreditar 24 crèdits cursats per a cada una d'aquestes matèries. Així, tots 

eixos titulats precisaran acreditar en alguna d'aquestes matèries més crèdits dels què van 

poder obtindre en la seua titulació. 

Per a facilitar que els interessats en l'exercici de l'ensenyament de Batxillerat en les 

matèries de Geografia, Història d'Espanya, Història del Món Contemporani i Història de 

l'Art puguen completar la seua formació i acreditar la qualificació específica requerida, 

la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València planteja oferir formació 

perquè els llicenciats i egressats que complisquen els requisits puguen obtindre la 

qualificació específica. 

 

ESTRUCTURA DE L'OFERTA  

S'ofereixen quatre matèries que inclouen diverses assignatures, totes de 6 ECTS, entre 

les que els matriculats podran triar per a completar amb elles la qualificació específica 

que requerisquen. Es podrà combinar la selecció d'assignatures sense cap restricció. 

Totes les assignatures formen part del pla d'estudis dels graus en Història, Història de 

l'Art, i Geografia i Medi Ambient. 

 



 
 
BLOCS TEMÀTICS: 

 

 I. MÒDUL DE GEOGRAFIA 

 

33795 GEOGRAFIA D’ESPANYA 

33799 GEOGRAFIA DEL PAÍS VALENCIÀ 

33794 GEOGRAFIA ECONÒMICA 

33798 GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT EN EL SUDEST D’ÀSIA 

33911 GEOGRAFIA I 

33912 GEOGRAFIA II 

 

 II. MÒDUL D’HISTORIA D’ESPANYA 

 

34032 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 

34033 HISTORIA ANTIGA D’ESPANYA 

34034 LA PENÍNSULA IBÈRICA EN LA EDAD MITJANA 

34035 LA CORONA D’ARAGÓ EN LA EDAD MITJANA 

34036 HISTÒRIA MODERNA D’ESPANYA I 

34037 HISTÒRIA MODERNA D’ESPANYA II 

 

 III. MÒDUL D’HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 

34020 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL (GRAU EN HISTÒRIA) Ó 33870 HISTÒRIA 

DEL MÓN ACTUAL (GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART) 1 

34038 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D’ESPANYA I 

34039 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D’ESPANYA II 

34048 HISTÒRIA DE LES SOCIETATS D’ÀSIA I ÀFRICA CONTEMPORÀNIES 

34050 HISTÒRIA DE L’ESPANYA RECENT 

34049 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DELS EE.UU.  

  

IV. MÒDUL D’HISTÒRIA DE L’ART 

 

33867 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L’ART 

33879 HISTÒRIA DE L’ART ROMÀ 

33881 HISTÒRIA DE L’ART GÒTIC 

33883 HISTÒRIA DE L’ART DEL RENAIXEMENT 

33885 HISTÒRIA DE L’ART EN EL SEGLE XVIII 

33887 HISTÒRIA DE L’ART DEL SEGLE XX 

 

                                                           
1 Només es permet la matrícula en una de les dos 

 
 

 



ORGANITZACIÓ DE L'OFERTA 

 

NOMBRE DE PLACES: 20  

 

El nombre de places està condicionat a la disponibilitat de places en cadascun dels grups 

i assignatures després de la matrícula oficial, i el posible reajustament de grups. 

 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ 

 

La formació va adreçada a Llicenciats en Geografia i Història, Història, Història de l'Art 

o Geografia; Graduats en Història, Història de l'Art o Geografia i Medi Ambient.  

L'assignació de places es realitzarà a partir de la nota mitjana de l'expedient acadèmic 

de la titulació amb què s'accedix.  

 

TAXES  

 

L'import de les taxes per al curs 2018-2019 serà el fixat pel Decret de Taxes del 

Consell. 

 

PREINSCRIPCIÓ  

S'obrirà un termini de preinscripció sempre posterior al tancament de la matrícula 

ordinària dels graus. S'estableix per al curs 2018-2019 entre el 3 i el 7 de setembre de 

2018, ambdòs inclosos.  

PERÍODE DE MATRÍCULA  

Després de revisar-se les sol·licituds i baremar-se els expedients, el 12 de setembre de 

2018 es publicarà en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat el llistat d’admesos, 

amb indicació de l’hora de matrícula. Aquesta tindrà lloc el 13 de setembre de 2018, a la 

secretaria de la Facultat.  

OBJECTIUS  

L'adquisició pels titulats en Geografia i Història, Història, Història de l'Art o Geografia, 

tant llicenciats com graduats, de la formació complementària necessària per a acreditar 

la qualificació específica requerida en el R.D. 860/2010, de 2 de juliol, per a impartir la 

docència de Batxillerat en centres privats en les matèries de Geografia, Història 

d'Espanya, Història del Món Contemporani i Història de l’Art. 

METODOLOGIA  

L'establida per a cada assignatura en la seu guia docent,  

CONDICIONS DE L'OFERTA  

L'oferta no implicarà, en cap cas, la incorporació de grups específics en l'OCA dels 

graus de Geografia i Medi Ambient, Història o Història de l'Art.  



Després de la matrícula oficial, i el possible reajustament de grups, s'analitzarà la 

disponibilitat de vacants en les diferents assignatures i grups. Els estudiants 

s'incorporaran en els mateixos grups que els estudiants matriculats en el grau.  

Aquesta oferta, per al curs 2018-2019, podrá continuar o revisar-se, tant en el seu 

contingut com en la seua organització, per a cursos successius. 


