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MÀSTER  UNIVERSITARI  EN  FORMACIÓ  DE  PROFESSORAT  D’EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

 

Antecedents 

La  Llei  14/1970  General  d’Educació,  va  establir  l’obligatorietat  del  Certificat  d’Aptitud 

Pedagògica (CAP) per garantir una formació pedagògica per a poder accedir a la funció docent 

ja  sigui  en  un  centre  públic  o  en  centres  privats  o  concertats.  Aquesta  formació  no  és 

obligatòria per a accedir a la docència de Formació Professional o de l’àrea de Tecnologia . 

Des del 1972 la UPC ha impartit el CAP en diverses especialitats i durant els anys 1997 al 2005  

va  impartir  també el Curs de Qualificació Pedagògica  (CQP)  regulat a  la LOGSE de 1990, una 

proposta de substitució del CAP que no va prosperar  tot  i que va estar  reconegut com a un 

màster de 600 hores. Des del curs 2004/05,  l’ICE segueix impartint el CAP encara que només 

ofereix  les especialitats de Matemàtiques  i de Tecnologia. En  l’actual  curs 2008/09 hi ha 40 

alumnes  de Matemàtiques  i  280  alumnes  de  Tecnologia  d’un  total  de  1678  sol∙licituds.  Cal 

destacar que  actualment no  s’imparteix una  especialitat de  Formació Professional  tot  i que 

s’introdueixen  continguts d’aquest àmbit en  l’especialitat de Tecnologia. El  contacte amb el 

futur  professorat  de  secundària  de  Matemàtiques  i  de  Tecnologia,  ens  obre  moltes 

possibilitats  de  relació  amb  l’ensenyament  no  universitari.  L’ICE    també  ofereix  cursos  de 

formació  permanent  en  aquestes  àrees  d’acord  amb  el  Departament  d’Educació  que 

complementen aquesta relació. 

Totes  aquestes  actuacions  són  finançades  de  forma  externa  (Departament  d’Educació  i 

matrícules) i generen un excedent anual que l’ICE cedeix a la UPC. 

Des que es va plantejar la substitució del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) per un màster 

oficial (article 100 de la Ley Orgánica de Educación LOE aprovada el maig del 2006), la UPC ha 

considerat que s’havia d’implicar en la impartició d’aquesta titulació ja que és estratègica per 

la nostra relació amb la secundària.  

Procés d’elaboració del màster 

El  futur màster està definit com una única  titulació amb diferents especialitats    i  la voluntat 

d’oferir aquest màster a la UPC va quedar aprovada pel Consell de Govern del dia 9 d’abril de 

2008  sense  concretar  encara  ni  les  especialitats  que  s’oferirien  ni  el  nombre  de  places  de 

cadascuna. L’ICE s’ha implicat en aquest projecte des de l’inici amb ple coneixement de l’equip 

de govern de  la UPC  i de forma pública  i transparent, tal com consta en el seu pla estratègic 

2007/10. 

En ser aquest un màster oficial i professionalitzador s’ha treballat de forma conjunta entre les 

universitats catalanes i amb la participació de les diferents administracions implicades. 

Quan  només  es  disposava  d’esborranys  de  la  proposta,  la  definició  del  nou màster  es  va 

treballar  en  una  comissió  conjunta  del Departament  d’Innovació, Universitats  i  Empresa,  el 

Departament d’Educació  i representants de  les diverses universitats catalanes entre  les quals 
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hi havia  la UPC. Com  a  representants de  la UPC  van  ser  convocats  la direcció de  l’ICE  i  un 

professor de Matemàtiques,  Josep Mª Brunat, que en  les darreres  sessions,  i per manca de 

disponibilitat, va ser substituït per Claudi Alsina, també professor de Matemàtiques de la UPC. 

La comissió va treballar des del novembre de 2006 fins a juliol de 2007. 

El document aprovat per aquesta comissió mostrava  la voluntat de proposar una estructura 

comuna compartida per totes les universitats catalanes i la necessitat d’establir acords amb les 

administracions (responsables d’universitats  i d’educació) pels aspectes d’accés, finançament, 

realització de pràctiques als centres de secundària i nombre d’especialitats i places que oferia 

cada universitat. Aquestes decisions havien de correspondre a les dues administracions citades 

i als governs de  les universitats, per això es va  creure que  s’havien de  treballar en el  sí del 

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

Entre gener i març de 2008 es van planificar quatre sessions en el CIC per tractar els diferents 

temes citats i l’únic acord pres fins ara és la voluntat de centralitzar l’accés al màster però falta 

acordar  aspectes  de  finançament,  d’oferta  de  places  per  les  diferents  especialitats  i  de 

realització de les pràctiques als centres docents de secundària. 

El  Departament d’Educació està treballant en l’elaboració d’una convocatòria per a la selecció 

de  centres  sostinguts  amb  fons  públics  que  imparteixen  ensenyament  de  secundària 

obligatòria,  batxillerat  i  formació  professional,  com  a  centres  formadors  de  professorat  de 

pràctiques pel període 2009‐13 i queda pendent l’establiment d’acords entre  l’administració i 

les universitats per la realització d’aquest pràcticum. 

Tot i quedar aquests aspectes per definir, s’ha seguit insistint en la voluntat de realitzar aquest 

màster a partir del curs 2009/10  ja que en el reial decret 1834/2008 de 8 de novembre en  la 

seva disposició transitòria tercera sobre  la acreditació de  formació pedagògica  i didàctica, es 

diu que el curs 2008/09 és el darrer any d’impartició del CAP. El tema s’ha tractat en reunions 

de rectors tan a nivell de Catalunya com de tot l’estat. 

Cal dir que al  llarg de  tot aquest procés els degans d’escoles de pedagogia  i de  formació de 

mestres, han anat tractant aquest tema en les seves reunions periòdiques i han anat avançant 

en  acords  paral∙lels.  Aquest  fet  ha  dificultat  la  posició  de  la UPC  que,  en  no  tenir  escoles 

d’aquest  àmbit  de  coneixement,  sovint  ha  quedat  al  marge  d’aquests  debats  i  dels  seus 

possibles acords. 

Actuacions de la UPC pel desenvolupament del màster 

Els  diferents  esborranys  de  la  proposta  contemplaven  una  part  genèrica  (de  l’àmbit 

psicopedagògic) amb un mínim de 12 ECTS, una part específica (on faltava definir quines eren 

les especialitats que es proposaven) amb un mínim de 24 ECTS  i un pràcticum amb un mínim 

de 16 ECTS. Quedaven 8 ECTS per distribuir lliurement per part de cada universitat. Semblava 

que hi havia un cert acord entre totes les universitats per proposar 15 ECTS genèrics, 25 ECTS 

específics i 20 ECTS de pràcticum. 

Durant els darrers mesos  l’ICE ha estat treballant en  l’elaboració del projecte amb  la  idea de 

desenvolupar‐lo  com  un  màster  interuniversitari  a  compartir  amb  la  UOC.  La  proposta 

conjunta presentava com és lògic, avantatges i inconvenients . Com avantatges varem valorar 
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que la UOC es fes càrrec d’impartir el bloc genèric que pertany a l’àmbit de la psicopedagogia 

que és un àmbit de coneixement que no és present a  la UPC  i en canvi, ells hi  són experts. 

L’inconvenient principal del projecte conjunt era el preu molt superior al preu oficial de la UPC 

ja que seria  la mitjana ponderada dels preus de  les dues universitats  i els de  la UOC són mes 

alts que els de la UPC. 

A mesura que s’anava avançant en  les converses  i després de valorar molt detalladament els 

avantatges  i  els  inconvenients  de  la  col∙laboració,  s’ha  arribat  a  la  conclusió  que  és millor 

presentar  la proposta només com a UPC. 

L’ICE ha estat qui ha treballat la proposta del màster pel que fa a la coordinació tècnica amb les 

altres universitats ja que el punt de partida del treball era el CAP (i posteriorment el CQP) que 

ha  impartit  l’ICE  i  encara  imparteix  en  algunes  especialitats.  Òbviament,  el  rector  i  la 

vicerectora han participat en  totes  les  reunions  convocades de  forma  institucional  ja  sigui a 

nivell de la Generalitat de Catalunya o de l’estat.  

Des d’un punt de vista administratiu hi ha però algunes consideracions a fer sobre el procés a 

seguir: 

 No és  segur que  l’ICE pugui  constar a  la  sol∙licitud del  títol  com a unitat 

coordinadora perquè no és un  institut de  recerca  i s’estan  fent consultes 

oficials. En tot cas es proposa que consti com a coordinador el rector o  la 

vicerectora  de  política  acadèmica  i  que  després  es  delegui  el  seu 

desenvolupament. 

 Caldrà comptar amb professorat UPC per impartir aquest màster al qual se 

li  farà  l’encàrrec  docent  corresponent.  Aquí  comptem  com  a  punt  de 

partida  amb professorat que és o ha estat professor de  secundària  tot  i 

que la cerca no s’ha de limitar només a aquest col∙lectiu 

 Una  part  del  professorat  s’haurà  de  contractar  com  a  associat,ja  que  la 

UPC no disposa de professorat de  l’àmbit de  la psicopedagogia. El govern 

de  la  UPC  haurà  d’autoritzar  aqueta  contractació  ja  que  considera  que 

aquest màster és estratègic per la institució. 

 Caldrà  organitzar  tota  la  gestió  acadèmica  del  màster:  matrícula, 

coordinació i seguiment, convalidacions, avaluacions...  

 

Estructura de la proposta 

L’ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, marca una estructura de  la proposta de 12 ECTS 

mínims de la part genèrica, 24 ECTS mínims de la part específica i 16 ECTS mínim del pràcticum 

que inclou el Treball Final de Màster i deixa 8 ECTS de lliure distribució pels centres. El decret 

RD 1834/2008 defineix  les especialitats coincidents amb  les especialitats de  les oposicions al 

cos de funcionaris de professorat de secundària  i a partir d’aquí,  la UPC creu necessari oferir 

les especialitats de Matemàtiques, Tecnologia  i  les 15  (del  total de 22)  famílies de Formació 

Professional que es poden considerar de l’àmbit industrial. Per això l’oferta de la UPC prevista 

pel  2009/10  és  de  50  places  de Matemàtiques,  100  places  de  Tecnologia  i  100  places  de 

Formació Professional de l’àmbit industrial. Aquesta oferta parteix d’una banda, de considerar 
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les demandes de places de cada especialitat que ha presentat el Departament d’Educació i de 

l’altra, de les possibilitats que té la UPC per impartir aquest màster. 

A partir del moment que la UPC pren l’opció de no fer una oferta compartida amb la UOC, es 

decideix per una estructura de 12 ECTS per a la part genèrica, 28 ECTS per a la part específica i 

20 ECTS per al pràcticum. El decret deixa poc marge pel disseny dels continguts de cadascun 

dels blocs. 

Creiem que en els àmbits de  la Tecnologia  i de  la Formació Professional  les àrees curriculars 

contenen  una  gran  diversitat  de  continguts  a  tractar  i  necessiten  ser molt  treballades  per 

poder  salvar  la  diferència  entre  la  formació  del  graduat  que  accedeix  al  màster  i  el 

coneixement  de  l’àrea  que  se  li  demana  en  superar‐lo  i  incorporar‐se  a  la  docència  de 

secundària. En el cas de les Matemàtiques tot i ser una àrea molt més disciplinar, també s’han 

detectat  continguts  en  els  que  cal  aprofundir  tal  com  ha manifestat  sempre  la  Facultat  de 

Matemàtiques i Estadística amb qui hem treballat aquesta especialitat. 

L’especialitat de Matemàtiques mereix un esment especial  ja que es tracta d’una oferta molt 

disciplinar  on  la  UPC  té  un  centre  de  referència  que  és  la  Facultat  de  Matemàtiques  i 

Estadística  (FME). Per això,  tant a  l’hora de  treballar els continguts específics d’aquesta àrea 

com a l’hora de seleccionar i/o contractar el professorat adient, comptem amb l’experiència i 

la col∙laboració de la FME. 

Creiem que  les  característiques d’aquestes  àrees  específiques  justifiquen  reduir  al mínim  la 

part genèrica  (12 ECTS)  i  reservar 28 ECTS per als blocs específics. En  canvi,  veiem molt bé 

l’ampliació  dels  16  ECTS  del  pràcticum  a  20  ECTS  que  és  una  proposta  compartida 

pràcticament per totes les universitats de Catalunya ja que es considera que és en l’actuació al 

centre de secundària on es poden valorar millor les habilitats dels estudiants del màster. 

Situació actual 

En aquests moments s’està revisant  la memòria que teníem elaborada quan preveiem que el 

màster seria compartit per la UPC i la UOC, per tal de plantejar‐la només en termes UPC. 

Queden encara moltes  indefinicions en  les decisions administratives que poden afectar a  la 

concreció del projecte, com ara: 

 Finançament que rebrà la universitat per impartir el nou màster 

 Finançament o  reconeixement de  la  tasca del professorat de  secundària 

que col∙labora en la tutorització del pràcticum. 

 Quantes places de cada especialitat ofereix cada universitat 

 Quina  exigència  en  l’especialitat  del  màster  tindrà  l’administració 

contractant  per  permetre  l’accés  a  una  determinada  especialitat  de 

secundària. 

 Com  s’establirà  la  coordinació  entre  l’administració  educativa  i  les 

universitats per a la realització del pràcticum 

 Com serà  la prova, si s’escau, que haurà de superar per accedir al màster 

un graduat que no tingui accés directe a l’especialitat escollida. 
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Tot  i  que  l’administració  assegura  que  molts  d’aquests  temes  s’estan  encarrilant,  som 

perfectament conscients que no estem  treballant en  les millors condicions possibles a  l’hora 

d’elaborar  la memòria de verificació, cosa que pot repercutir directament en  la proposta que 

ha d’avaluar l’ANECA. 

Com que es tracta d’un màster molt singular a avaluar dintre de l’àmbit de ciències jurídiques i 

socials,  el  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  ha  decidit  crear  una  comissió  específica  de 

l’ANECA per avaluar les propostes de verificació i s’ha donat com a termini per al lliurament de 

la memòria el 15 de febrer de 2009. 

 

Barcelona, 19 de gener de 2009 


