
  

  

CURS DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA PER A PROFESSORAT TÈCNIC DE  

FP   

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT  

La resolució de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, 

dicta les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la 

certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de 

la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la 

seua titulació, no poden accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de 

professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments 

d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. A la resolució de 25 de 

setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació apartat b) de l'article quart, 

s'inclouen les especialitats d'ensenyaments esportius de règim especial. 

Aquest document complementa la informació publicada en la resolució que dicta les instruccions, 

per la qual cosa és molt important llegir la resolució a més d'aquest document informatiu.  

MODALITAT DEL CURS  

Aquest curs és impartit de manera conjunta per part de les cinc universitats públiques valencianes en 

modalitat en línia, a excepció del Pràcticum, que és presencial i té una duració de 200 hores. El Pràcticum 

es realitzarà en centres del sistema educatiu valencià, a la província de domicili de l'alumnat:  

València, Castelló o Alacant.  

  

ADMISSIÓ I PLACES  

El curs ofereix 90 places. El criteri general de selecció serà la nota mitjana de la titulació d'accés. Les 

places es distribueixen per modalitats de la manera següent: 

 

30 places Perruqueria i Estètica  

30 places Cuina i pastisseria i Restauració  

10 places Manteniment de vehicles  

  

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic


10 places Ensenyament de règim especial d’esports  

10 places Altres  

En el cas que hi haja places vacants, s'obrirà un segon període de preinscripció obert a totes les 

especialitats en genèric i per ordre de nota mitjana de l'expedient.  

 PREU  

897,60€ (60 crèdits a 14,96€) segons el Decret 106/2020, de 7 d'agost, del Consell, d'aprovació de taxes 

per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/21 (DOGV 13.08-2020). 

DATES IMPORTANTS  

• Preinscripció: del 5 al 16 d'octubre de 2020.  

• Publicació admesos: 2 de novembre de 2020 (http://www.uv.es/sfpie-fp).  

• Reclamacions i esmena de documentació: del 2 al 15 de novembre de 2020.  

• Matrícula: del 23 al 26 de novembre de 2020.  

• Desenvolupament del curs: del 3 de desembre de 2020 al 30 d'abril de 2021. Per a veure el 

calendari complet del curs fes clic ací.  

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ  

• Document de sol·licitud d'accés dirigit a un dels coordinadors d'universitat (Model annex  

I).  

• DNI (còpia compulsada o acarada).  

• Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho 

acredita (còpia compulsada o acarada).  

• Certificat de nota mitjana del títol anterior (còpia compulsada o acarada).  

• Títol (si escau) de nivell B1 de llengua estrangera (còpia compulsada o acarada; s'admetran a 

l'efecte de justificació de B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals 

fa referència l'Ordre 93/2013 de la GVA)  

• Declaració jurada de veracitat de complir els requisits que són preceptius i, per tant, no estar en 

possessió d'un títol universitari (Model annex II)  

La documentació necessària per a poder inscriure's es presentarà als registres oficials de les universitats 

o seguint els procediments administratius pertinents (per exemple, correu certificat). Per a accelerar el 

procés de gestió es demana utilitzar preferentment el registre de la Universitat de València (Edifici de 

Rectorat. Av Blasco Ibáñez, 13. 46010 València). 

 

 

 

http://www.uv.es/sfpie-fp
https://www.uv.es/curso-formacion-pedagogica-didactica-profesorado-fp/es/admision-matricula/calendarios.html
https://www.uv.es/curso-formacion-pedagogica-didactica-profesorado-fp/es/admision-matricula/calendarios.html
https://www.uv.es/sfpie/formacio/fp_21/anexo1vlc.pdf
https://www.uv.es/sfpie/formacio/fp_21/anexo1vlc.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/11/13/pdf/2013_10793.pdf


PROCEDIMENT DE MATRICULA 

Les persones seleccionades per a la realització del curs accediran a la plataforma del Servei de Formació 

i Innovació Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie) per a donar-se d'alta i procedir al 

pagament de la taxa acadèmica associada al curs mitjançant targeta bancària i confirmar la seua plaça 

(veure el tutorial Pagament taxes Diploma GVA).  

AULA VIRTUAL  

Les persones matriculades tindran accés a la plataforma en línia del curs o aula virtual on disposaran 

dels materials i del professorat que s'ocuparà de la docència, seguiment i avaluació. L'accés s'habilitarà a 

partir del dia 3 de desembre de 2020 i fins al 31 d'octubre de 2021. L'avaluació es realitzarà per 

lliuraments de treballs i interaccions amb el professorat i amb els companys del curs mitjançant fòrums, 

correu electrònic, etc. Per a la docència s'utilitzaran el castellà i el valencià. 

 

PRÀCTICUM   

Per a la realització de les pràctiques s'obrirà un període de sol·licitud de centre mitjançant un formulari 

que s'habilitarà a l'aula virtual. Les pràctiques només es faran en centres de la Comunitat Valenciana 

(Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació), preferentment de caràcter públic. 

S'assignaran les places disponibles atesa la demanda sempre que siga possible. En cas que hagueren 

diverses sol·licituds per a una mateixa plaça, es procedirà a assignar-la amb el criteri de l'expedient 

acadèmic en la titulació d'accés al curs. Les pràctiques les autoritzarà la Comissió de Coordinació del 

curs i la Conselleria d'Educació.  

És important tindre en compte que abans de l'inici de les pràctiques, i en compliment de la Llei 26/2015, 

de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i en l'adolescència, l'alumnat que 

haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors haurà d'aportar 

obligatòriament una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals que expedeix el 

Ministeri de Justícia.  

En aquest curs no existeix la possibilitat d'acte pràcticum. La coordinació i el contacte amb els centres 

de pràctiques la realitzen les coordinadores i coordinadors de les cinc universitats. Per la qual cosa, es 

prega a l'alumnat es dirigisca per a qualsevol incidència a les coordinacions de les universitats.  

Per a l'elecció de centres de pràctiques es recomana consultar l'oferta de cada titulació, grau i família 

professional o centre d'ensenyaments especials d'esports al següent enllaç: 

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes  

  

CONVALIDACIÓ DEL PRÀCTICUM 

 

Segons l'ordre 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el 

pràcticum podrà ser convalidat per a aquell professorat que acredite degudament una experiència 

professional per un període mínim de 200 hores d'activitat lectiva en centres educatius públics i privats 

que impartisquen els ensenyaments corresponents. En cap cas es podrà convalidar el treball final 

d'estudis.  

 

 

www.uv.es/sfpie
https://www.uv.es/sfpie/formacio/fp_21/pago.pdf
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes


CONTACTE  

 

• Consultes sobre la preinscripció, la matrícula i el curs: tecnicfp@uv.es  

• Consultes sobre qüestions atribuïdes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (curs B1 del 

CEEDCV, certificació, etc.):masterfp@gva.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX I 

  

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ PER Al CURS CONDUENT Al CERTIFICAT DE FORMACIÓ  

PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA PER A PROFESSORAT TÈCNIC D'FP  

Edició 2020-2021 

  

Dirigit a:   

Universitat  Destinatario/a      

UV  

Alicia Ros-Garrido.   
Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner  

Universitat de València  

    

UPV  
Antonio Molina  
Departamento de Sistemas Informáticos y computación 

Universidad Politècnica de València  

    

UJI  
Mercedes Marqués Andrés  

Departament  d'Enginyeria  i  Ciència  de  

Universitat Jaume I  

la  Computació  
  

UA  

José M. Esteve Faubel.   

Facultat d’Educació.   

Universitat d’Alacant  

    

UMH  
Javier Morales Socuéllamos.   

Universidad Miguel Hernández de Elche  
    

Don/Doña    

________________________________________________________________________________ 

amb DNI _______________________data de naixement _________________________________ i 

domicili en c/pl.__________________________________________________n. ________ pta 

______ Localitat______________________________________ DP _______________ Telf: 

_____________ email: _____________________________________________________________ 

Titulació CFGS de: 

__________________________________________________________________  

  

Sol·licita la admissió en el Curs de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic de 

Formació Professional.  

  

Per a lo que adjunta la següent documentació (Marcar la casella corresponent)  

DNI (copia compulsada o acarada)    

Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho acredita 

(còpia compulsada o acarada) 
  

Certificat de nota mitjana del títol anterior (còpia compulsada o acarada)   

Títol (si escau) de B1 de llengua estrangera (còpia compulsada o acarada; S'admetran a l'efecte 

de justificació del B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals 

fa referència l'Ordre 93_2013 de la GVA) 

  

Declaració jurada de veracitat de complir els requisits que són preceptius i, per tant, no estar en 

possessió d'un títol universitari (Model annex II) 
  

  

    

 



ANNEX II 

 

 

Modelo de Declaración jurada i de Cesión de datos 

  

  

  

  

Jo, Don/Donya ,  

amb DNI/NIE ,                                             declare que són uns certs totes les dades 

consignades en el moment de la inscripció a la formació equivalent a la formació 

pedagògica i didàctica exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

així com tota la documentació aportada en el procés de matrícula.  

  

A més, autoritze l'administració competent a comprovar aquestes dades per les vies 

oportunes. Cas que l'administració comprovara, en qualsevol moment del procés o 

durant la formació, que no es compleixen els requisits establits al procés de matrícula, 

o que la documentació presentada és falsa, es procedirà a l'extinció de la matrícula 

sense dret a la devolució de les taxes de participació.  

  

I per deixar-ne constància a l'efecte de la meua participació en aquest procés 

d'inscripció, signe la present declaració.   

  

……………………..………  

  

  

(data)  

  

…………………., a …....de………………….de 20…  

  

  

  

Informació sobre la cessió de dades interadministrativa  

  

  

  

S'informa la persona interessada que, tal com estableix l'article 21 de la LOPDP i amb la 

finalitat de poder emetre la certificació oficial després d'haver realitzat la formació equivalent a 

la que està inscripció, la universitat podrà comunicar les dades personals estrictament 

necessàries en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport perquè, si correspon, 

emeta l'esmentada certificació.   

 

   



Cos de Professors tècnics de Formació Professional Annex I, 

Titulacions que permeten la docència en Formació Professional.  

MODALITATS  

Reial decret 276/2007 Annex VI: Cos de  

Professors Tècnics de Formació 

Professional  

Titulacions que habiliten a efectes de docència  

Titulacions LOE  Titulacions LOGSE i sistemes educatius anteriors (LGE)  

Cuina i Pastisseria  
Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració 

Tècnic Superior en Direcció de Cuina  

Tècnic Superior en Restauració  

Tècnic Especialista en Hostaleria  

Estètica  Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar  
Tècnic Superior en Estètica  

Tècnic Especialista en Estètica  

Fabricació Instal·lació de Fusteria i  

Moble  

Tècnic Superior en Disseny i Moblament  Tècnic Superior en Producció de Fusta i Moble  

Tècnic Superior en Desplegament de Productes en Fusteria i Moble  

Tècnic Especialista en Construcció Industrial de Fusta  

Tècnic Especialista Ebenista  

Tècnic Especialista en Fusta  

Tècnic Especialista Modelista de Fosa  

Tècnic Especialista en Disseny i Fabricació de Mobles  

Manteniment de Vehicles  Tècnic Superior en Automoció  Tècnic Superior en Automoció  

Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil  

Tècnic Especialista en Automoció  

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i 

Obres  



Mecanitzat i Manteniment de Màquines  Tècnic Superior en Programació de la Producció en  

Fabricació Mecànica  

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat.  

Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària   

Tècnic Especialista en Micromecànica de Màquines Ferramentes  

Tècnic Especialista en Micromecànica d'Instruments  

Tècnic Especialista Instrumentista en Sistemes de Mesura  

Tècnic Especialista en Utillatges i Muntatges Mecànics  

Tècnic Especialista Mecànic d'Armes  

Tècnic Especialista en Fabricación Mecànica  

Tècnic Especialista en Màquines-Eines  

Tècnic Especialista en Matriceria i Motles  

Tècnic Especialista en Control de Qualitat  

Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria  

MODALITATS  

Reial decret 276/2007 Annex VI: Cos de  

Professors Tècnics de Formació 

Professional  

Titulacions que habiliten a efectes de docència  

Titulacions LOE  
Titulacions LOGSE  i sistemes 

educatius anteriors (LGE)  

Patronatge i Confecció  Tècnic Superior en Patronatge i Moda  Tècnic Superior en Processos de Confecció industrial  

Tècnic Superior en Patronatge  

Tècnic Especialista en Confecció industrial d'Enamores Exteriors  

Tècnic Especialista en Confecció industrial d'Enamores Interiors  

Tècnic Especialista en Confecció a mida de Senyora  

Tècnic Especialista en Producció en Indústries de la Confecció  

Tècnic Especialista en Sastreria i Modisteria  

Tècnic Especialista en Confecció de Teixits  

Perruqueria  Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal i  

Corporativa  

Tècnic Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria  

Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal  

Tècnic Especialista en Perruqueria  



Producció en Arts Gràfiques  Tècnic Superior en Arts Gràfiques  Tècnic Superior en Producció en Indústries d'Arts Gràfiques  

Tècnic Especialista en Composició  

Tècnic Especialista en Enquadernació  

Tècnic Especialista en Impressió  

Tècnic Especialista en Processos Gràfics  

Tècnic Especialista en Reproducció Fotomecànica  

Tècnic Especialista en Composició d'Arts Gràfiques  

Serveis de Restauració  Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració  

Tècnic Superior en Direcció de Cuina  

Tècnic Superior en Restauració  

Tècnic Especialista en Hosteleria  

Soldadura  Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques  Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques  

Tècnic Especialista en Construccions Metàl·liques i Soldador  

Tècnic Especialista en Soldadura  

Tècnic Especialista en Fabricació Soldada  

Tècnic Especialista en Caldereria en Xapa Estructural  

Tècnic Especialista en Construcció Naval  

Tècnic Especialista Traçador Naval  

  



Cos de Professors d'Ensenyaments Esportius de Règim especial  

Annex II, Titulacions que permeten la docència d’Ensenyaments Esportius de Règim especial.  

  

MODALITAT  TITULACIONS  

Atletisme  Tècnic Esportiu Superior en Atletisme.   

Bàsquet  Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet.    

Busseig Esportiu  Tècnic Esportiu en Busseig Esportiu amb Escafandre Autònoma.  

Espeleologia  Tècnic Esportiu en Espeleologia.   

Esgrima  Tècnic Esportiu Superior en Esgrima.   

Esports d'Hivern  
Tècnic Esportiu Superior en Esquí Alpí.   

Tècnic Esportiu Superior en Esquí de Fons.   

Tècnic Esportiu Superior en Snowboard.   

Futbol  Tècnic Esportiu Superior en Futbol.   

Futbol sala  Tècnic Esportiu Superior en Futbol Sala.  

Handbol  Tècnic Esportiu Superior en Handbol.  

Hípica  Tècnic Esportiu Superior en Hípica.   

Judo i Defensa Personal  Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal.   

Muntanya i Escalada  
Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya.  

Tècnic Esportiu Superior en Escalada.  

Tècnic Esportiu Superior en Esquí de Muntanya.  

Salvament i Socorrisme  Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme.   

Vela  
Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Fix.  

Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Llibre.   

Piragüisme  
Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves.  

Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les.  

Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves.  

 


