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CURS CONDUENT AL CERTIFICAT  DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA  

PER A PROFESSORAT TÈCNIC D'FP  

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT   

Preinscripció   

CURS 2022-2023 

 

 

Aquest document es complementari a la Resolució de 26 de juliol de 2022, 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. 

Dons, recomanem llegir la resolució anterior a més d’aquest document informatiu. 

La informació del procediment per a la preinscripció es publicarà a partir del 29 d'agost de 2022 en 

https://www.uv.es/sfpie-fp 

És important tindre en compte que el mes d'agost és inhàbil per la qual cosa els correus i atenció telefònica 

es reprendran a partir de l'1 de setembre de 2022. 

 

MODALITAT DEL CURS 

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

on-line, a excepció del Pràcticum, que és presencial i té una durada de 200 hores. El Pràcticum es realitzarà en 

centres del sistema educatiu valencià, en la província que trie l’alumnat: València, Castelló o Alacant. 

 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic
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ADMISSIÓ I PLACES 

El curs ofereix 120 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: 

● 40 places Perruqueria i Estètica 

● 40 places Cuina i pastisseria i Restauració 

● 15 places Manteniment de vehicles 

● 10 places Ensenyament de règim especial d’esports 

● 15 places en la resta de les titulacions que donen accés (Annex I i Annex II de la resolució del curs 

2022-2023) 

 

En cas que hi haja places vacants, s'obrirà un segon període de preinscripció i s'indicaran les instruccions i 

procediment a seguir. 

El 5% del total de places oferides queda reservat a persones amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat 

reconegut. En aquest supòsit, les persones han d'indicar-lo en el període de preinscripció i annexar la 

documentació justificativa corresponent (normativa de referència és l'article 26 del Reial decret 412/2014, de 

6 de juny). 

 

PREU 

El Consell encara no ha publicat el Decret corresponent a les taxes dels serveis acadèmics del curs 2022/2023. 

Per tant, aplicarem el Decreto 168/2021, de 8 de octubre, del Consell, de regulación de tasas por servicios 

académicos universitarios para el curso 2021/2022 (DOGV 21-10-21). El preu del curs serà 852,60€ (60 crèdits 

a 14,21€).  

Per al curs 2022-2023, en el cas del alumnat amb crèdits pendents d’aprovació matriculats per primera vegada 

al curs 2020/2021 o prèviament, el preu del crèdit es 28,35€. 

El curs no suposa cap pagament per l’alumnat matriculat per primera vegada al curso 2021-2022. 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. 

Però, a dia de hui, s’informa que,  per al curs 2023-2024, tot l’alumnat haurà de pagar la matrícula, siga de 

primera o de segona matrícula o posterior. Es a dir, que en el cas del alumnat matriculat per primera vegada al 

curs 2022/2023, si tingera algun mòdul “no apte”, haurà de tornar a matricular-se dels mòduls no aptes  al curs 

2023-2024 i haurà de pagar el import corresponent per segona matrícula. 

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. 

Quan el Consell publique el Decret de taxes per al curs 2022-2023, si fora necessari, es faran els ajustos adients. 

 

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

● Preinscripció: del 1 i el 12 de setembre de 2022. 

● Publicació llistat provisional persones admeses: 30 de setembre de 2022 (www.uv.es/sfpie-fp). 

● Reclamacions i subsanació de documentació: del 1 al 10 d’octubre de 2022. 

● Publicació llistat definitiu persones admeses: 18 d’octubre de 2022 (www.uv.es/sfpie-fp). 

● Preinscripció en l’aplicació de matrícula: dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2022. 

● Matrícula: del 24 al 27 d’octubre de 2022. 

● Inici del curs: 7 de novembre 2022. Per veure el calendari complet del curs fes clic ací  

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ 

Per a persones interessades en fer el curs per primera vegada, hauran de entregar en el moment de la 

preinscripció la següent documentació:  

● Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada. 

● DNI, NIE o Passaport. 

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

● Certificat de nota mitjana del títol anterior. 

● (Si escau,) Títol de B1 de llengua estrangera (S’admetran a efectes de justificació del B1 aquells títols 

que hagen estat expedits per les entitats i organismes als que fa referència l’Ordre 93/2013 de la GVA)   

● (Si escau,) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial 

de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, 

víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones 

amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, persones subjectes al sistema de protecció de 

menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social). 

Tota la documentació haurà d’escanejar-se i lliurar-se en format pdf per fer correctament la preinscripció. 

L’alumnat de cursos anteriors que té algun mòdul pendent d’aprovar, i que vulga continuar el curs també haurà 

de fer la preinscripció segons les indicacions que donarem el 28 de juliol de 2022. 

 

 

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  
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