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CURS CONDUENT AL CERTIFICAT  DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA  

PER A PROFESSORAT TÈCNIC D'FP  

Instruccions per la matrícula 

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT   

CURS 2021-2022 

Aquest document es un document complementari a la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria 

Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació 

pedagògica i didàctica conduent a l’obtenció de la certificació oficial que acredita 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 puguen 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. 

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA  

Per a facilitar el procés de matrícula a l'alumnat, dilluns que ve 25 d'octubre el SFPIE processarà les matrícules 

de les persones admeses de manera que les mateixes només hauran de realitzar el pagament entre els dies 26 i 

28 d'octubre, tots dos inclosos, accedint (prem ací per a accedir) a l'aplicació de matrícula en la qual es van 

registrar abans del passat 22 d'octubre. En aquest enllaç pots veure les indicacions de com realitzar el pagament. 

 

PREU 

El Consell encara no ha publicat el Decret corresponent a les taxes dels serveis acadèmics del curs 2021/2022. 

Per tant, aplicarem 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) i el preu del curs serà 897,60€ (60 crèdits a 

14,96€).  

En el cas del alumnat amb crèdits pendents d’aprovació matriculats per primera vegada al curs 2019/2020 o 

prèviament, el preu del crèdit es 28,35€. 

https://ceice.gva.es/documents/162880217/174264259/Resoluci%C3%B3%20convocat%C3%B2ria_m%C3%A0ster++FP_2021-22_firmado.pdf/c63996cd-7a36-443b-a7d0-0a3f6886b735
https://webges.uv.es/uvSFPWeb/public/loginExterno.jsp?tipoBusq=PNU&origentl=S&ORIGENL=35
https://www.uv.es/sfpie/formacio/fp_22/pagoVLC.pdf
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En cas de l’alumnat que ha presentat la documentació acreditativa d’exempció, s’aplicarà el descompte que 

corresponga al moment de la matrícula/pagament. 

El curs no suposa cap pagament per l’alumnat matriculat per primera vegada al curso 2020-2021. No obstant 

això, per a confirmar la matrícula s'haurà de fer igualment el procés de pagament fins al final, on es generarà 

un rebut d'import zero. 

Quan el Consell publique el Decret de taxes per al curs 2021-2022, si fora necessari, es faran els ajustos adients. 

 

 

AULA VIRTUAL 

Les persones matriculades tindran accés a la plataforma on-line 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 novembre de 2021 i fins al 31 de setembre de 2022. L’avaluació es realitzarà per entregues 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, 

preferentment de caràcter públic i que estiguen autoritzats segons el procediment establert a l’Ordre de 30 de 

setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació. S’assignaran les places disponibles atenent a la demanda 

sempre que siga possible. En cas que hi 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.  

En aquest curs no existeix la possibilitat d’autopràcticum. 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 

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

Per a l’elecció de centres de pràctiques podreu triar, per ordre de preferència, tres centres autoritzats,  segons 

el procediment comentat anteriorment. En aquest enllaç (https://ceice.gva.es/va/web/formacion-

profesorado/practicum-del-master-de-secundaria) es pot consultar la Relació definitiva de centres docents que 

han superat l'avaluació del seu pla de treball i compleixen les condicions d'idoneïtat per a ser reconeguts com 

a centres de pràctiques de Màster de Secundària per al curs 2021-2022 i  igualment, per al curs de formació 

pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP, ordenats per províncies: Castelló, València i Alacant. 

Es recomana consultar l’oferta de cada titulació, grau i família professional o centre d’ensenyaments especials 

d’esports1. 

                                                      
1 En el següent enllaç es pot consultar l’oferta formativa dels centres autoritzats per assegurar-vos que el centre 

educatiu imparteix els cicles formatius on heu de fer les pràctiques segons la vostra especialitat: 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/practicum-del-master-de-secundaria
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/practicum-del-master-de-secundaria
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És important tenir 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 a 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.  

 

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 alumnat matriculat al curs 2021-2022 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. Dins de la plataforma del curs estaran les 

instruccions i documentació necessària per fer la sol·licitud. 

En cap cas es podrà convalidar el treball final d’estudis (TFE).  

 

CONTACTE 

● Consultes sobre 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  

 

                                                      

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

mailto:tecnicfp@uv.es
mailto:masterfp@gva.es
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes

