FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
1. Quina és la finalitat de la Formació pedagògica i didàctica?
2. Quins són els requisits d’accés a la Formació pedagògica i didàctica?
3. La Formació pedagògica i didàctica inclou l’actualització de les competències
professionals pròpies de la meva titulació?
4. El certificat és oficial?
5. El certificat té validesa estatal?
6. Si tinc un títol universitari puc cursar la Formació pedagògica i didàctica?
7. Si tinc un títol universitari i una de les titulacions declarades equivalents a
efectes de docència puc cursar la Formació pedagògica i didàctica?
8. On puc consultar si tinc accés a la docència amb la meva titulació?
9. Puc matricular-me si acabo de finalitzar els estudis de cicles i no tinc
experiència laboral?
10. Puc matricular-me sense el requisit d’una llengua estrangera B1?
11. Quines són les llengües estrangeres que puc acreditar?
12. Quins són els certificats o diplomes amb els que puc acreditar el nivell B1 de
llengua estrangera?
13. El títol de Batxillerat em permet acreditar el nivell B1 de llengua estrangera?
14. El resultat d’una prova de nivell de llengües em serveix per acreditar el nivell
B1 del llengua estrangera?
15. Quina documentació s’ha d’aportar en el moment de la preinscripció i
matrícula?
16. Puc matricular-me si no tinc el resguard del títol de la titulació declarada
equivalent a efectes de docència?
17. Quina és la modalitat d’estudi recomanada?
18. Quines accions presencials es duen a terme al llarg dels estudis?
19. Quin és el cost dels estudis?
20. Quines són les assignatures de la Formació pedagògica i didàctica?
21. Com s’organitzen les assignatures al llarg dels cursos acadèmics?
22. On em puc informar sobre la Formació pedagògica i didàctica?
23. Quan i com puc fer la matrícula a la Formació pedagògica i didàctica?
24. Si sóc un antic estudiant com puc demanar la readmissió als estudis?
25. Si sóc un antic estudiant com haig de fer la matrícula pel nou curs?
26. Puc matricular-me d’assignatures soltes?
27. La Formació pedagògica i didàctica es cursa totalment a distància?
28. Quan i a on són les proves finals telemàtiques?
29. Puc canviar els dies de les proves?
30. Com són els exàmens de les proves finals?
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31. Puc obtenir un justificant d’assistència a les proves finals telemàtiques?
32. Puc convalidar les pràctiques al centre educatiu?
33. Quan s’assigna el centre de pràctiques?
34. Puc escollir el centre de pràctiques?
35. Quin tipus de centre pot ser centre de pràctiques?
36. En què consisteix la presentació i defensa del Treball final d’estudis?
37. Puc estar exempt d’aquesta formació i exercir de professor?
38. Quan s’obté el certificat provisional un cop superats els estudis?
39. On recullo el certificat oficial un cop superats els estudis?
40. Puc apuntar-me a la borsa de treball per a personal interí docent en centres
públics del Departament d’Educació sense tenir el certificat de Formació
pedagògica i didàctica?
41. Necessito el nivell C de català?
42. Quina és la normativa que regeix la Formació pedagògica i didàctica?
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1. Quina és la finalitat de la Formació pedagògica i didàctica?

La finalitat d'aquests estudis és proporcionar la formació pedagògica i didàctica a les
persones que, tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que, per
raons derivades de la seva titulació, no poden accedir als estudis de Màster de formació del
professorat que ofereixen les universitats. El Màster de formació del professorat és el que
permet l'accés a ocupar places docents de les especialitats de secundària.

2. Quins són els requisits d’accés a la Formació pedagògica i
didàctica?

Per accedir a la Formació pedagògica i didàctica cal:
- Tenir una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no tenir un títol universitari
que permeti accedir als estudis de Màster de formació del professorat regulats per l’Ordre
ECI/3858/2007. Les persones que disposen d'una titulació universitària que els permeti
accedir a cursar el Màster de formació del professorat d’educació secundària, a més de
la titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden accedir a aquesta
formació atès que la titulació universitària els permet cursar el Màster que ofereixen les
universistats si volen accedir a un cos docent.
- Acreditar, com a requisit previ, el domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell
B1 del MCER (Marc comú europeu de referència per a les llengües) (anglès, francès,
alemany o italià). Aquest requisit s'ha d'acreditar amb algun dels certificats o diplomes
que figuren a la Resolució EDU/1714/2021, d'acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.
El primer que cal fer és validar si es tenen els requisits d’accés i es poden acreditar amb els
certificats i titulacions que s’indiquen.
Des del web del Departament d'Educació es poden consultar els ensenyaments que es
poden impartir a partir de la titulació i també quines titulacions són necessàries per impartir
un ensenyament. En cas de dubte, us podeu dirigir al Servei territorial corresponent.
Per acreditar el nivell de llengua no s'admet el resultat d'una prova de nivell, sinó el
certificats o diplomes que figuren a la Resolució EDU/1714/2021, d'acreditació de la
competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació, que en alguns
casos es pot obtenir per prova lliure. Cal consultar a cada institució o organisme quan són
les dates d'aquestes proves d'obtenció de certificats o diplomes que acrediten els nivells de
llengua.
En el cas de no poder acreditar el nivell B1 del MCER es podrà fer una matrícula
condicionada. Això vol dir que es podrà optar a matricular-se només en la modalitat 2 cursos
acadèmics amb el compromís d'acreditar aquest nivell de llengua abans de finalitzar el
segon curs. Per fer-ho cal participar en el període ordinari de matrícula en el qual es
quedarà exclòs per falta de requisits. Si després del termini extraordinari d'inscripció
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(setembre) hi hagués places vacants, aquestes persones podran optar a matrícula.
L'assignació de places vacants amb matrícula condicionada es farà en el termini
extraordinari de setembre. No s'expedirà cap certificat de superació d'aquesta formació fins
que s'hagi acreditat el requisit del nivell B1 d'una llengua estrangera.
Tenen prioritat de matrícula tant en el període ordinari com en el període extraordinari, les
persones que tenen tots els requisits d'accés.
Se suposa que, en accedir a la Formació pedagògica i didàctica amb un títol declarat
equivalent a efectes de docència, es dominen les competències pròpies de la titulació
amb la qual l'estudiant accedeix a la formació. L'obtenció d'una titulació va relacionada
amb la certificació de les competències professionals, personals i socials associades al títol
en diferents graus d'assoliment (la qualificació obtinguda orienta en relació al grau
d'assoliment de les competències). Perquè aquestes competències no quedin obsoletes i es
consolidin en el grau suficient com per a poder ser transmeses als altres en un context
formatiu, és sovint necessària la seva aplicació en el món professional i la formació
continuada en el sector. És per això que es recomana disposar d'una experiència mínima
al voltant de 2 o 3 anys en el món laboral on s'hagin de posar en joc les competències
professionals específiques del perfil professional per a qualsevol de les especialitats
docents.
Les competències de la Formació pedagògica i didàctica per exercir de professor s'han
d'aplicar juntament amb les competències pròpies de l'especialitat docent i de les
competències comunicatives, personals i professionals pròpies del món laboral.
El domini de les competències pròpies de la titulació d'accés, de les comunicatives, de les
personals i de les professionals es posa especialment de manifest en l'assignatura MP1
Pràctiques en el centre educatiu. El fet de no dominar les competències específiques
pròpies de l'especialitat docent, de les competències comunicatives, personals i
professionals pot comportar la no superació de l'assignatura MP1 Pràctiques en el
centre educatiu i, per tant, la no obtenció de certificat de la formació pedagògica i
didàctica.

3. La Formació pedagògica i didàctica inclou l’actualització de
les competències professionals pròpies de la meva titulació?

Se suposa que, en accedir a la Formació pedagògica i didàctica amb un títol declarat
equivalent a efectes de docència, es dominen les competències pròpies de la titulació amb
la qual l'estudiant accedeix a la formació. L'obtenció d'una titulació va relacionada amb la
certificació de les competències professionals, personals i socials associades al títol en
diferents graus d'assoliment (la qualificació obtinguda orienta en relació al grau d'assoliment
de les competències). Perquè aquestes competències no quedin obsoletes i es consolidin
en el grau suficient com per a poder ser transmeses als altres en un context formatiu, és
sovint necessària la seva aplicació en el món professional i la formació continuada en el
sector. És per això que es recomana disposar d'una experiència mínima al voltant de 2 o 3
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anys en el món laboral on s'hagin de posar en joc les competències professionals
específiques del perfil professional per a qualsevol de les especialitats docents.
A la Formació pedagògica i didàctica no s’actualitzen les competències i els coneixements
del títol professional amb el qual s’accedeix a aquesta formació. Les competències i els
coneixements del títol professional es donen per adquirits amb el nivell suficient com per a
poder ser transmesos als estudiants d’FP o Ensenyaments esportius. És responsabilitat de
l’estudiant garantir el domini suficient i actualitzats de les competències i
coneixements.
Les competències de la Formació pedagògica i didàctica per exercir de professor s'han
d'aplicar juntament amb les competències pròpies de l'especialitat docent i de les
competències comunicatives, personals i professionals pròpies del món laboral.
El domini de les competències pròpies de la titulació d'accés, de les comunicatives, de les
personals i de les professionals es posa especialment de manifest en l'assignatura MP1
Pràctiques en el centre educatiu. El fet de no dominar les competències específiques
pròpies de l'especialitat docent, de les competències comunicatives, personals i
professionals pot comportar la no superació de l'assignatura MP1 Pràctiques en el
centre educatiu i, per tant, la no obtenció de certificat de la formació pedagògica i
didàctica.

4. El certificat és oficial?

La Formació pedagògica i didàctica permet obtenir el certificat oficial que es demana com a
requisit per a treballar com a professor tècnic de Formació professional (en algunes
especialitats) o com a professor d'Ensenyaments esportius sempre que es tingui una de les
titulacions declarades equivalents a efectes de docència i no es disposi d'un títol universitari
que permeti accedir al Màster de formació del professorat d'educació secundària.
La superació de tots els mòduls dels estudis dóna dret al certificat oficial de formació
pedagògica i didàctica equivalent expedit pel Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya amb validesa a tot l'Estat.

5. El certificat té validesa estatal?

La superació de tots els mòduls dels estudis dóna dret al certificat oficial de formació
pedagògica i didàctica equivalent expedit pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya amb validesa a tot l'Estat.

6. Si tinc un títol universitari puc cursar la Formació
pedagògica i didàctica?

En cas de tenir un títol universitari que permeti cursar el Màster de formació del professorat
no es pot cursar la Formació pedagògica i didàctica, cal cursar el Màster de formació del
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professorat que ofereixen les universitats. El Màster de formació del professorat és el que
permet l'accés a ocupar places docents de les especialitats de secundària.

7. Si tinc un títol universitari i una de les titulacions
declarades equivalents a efectes de docència puc cursar la
Formació pedagògica i didàctica?

Les persones que disposen d'una titulació universitària que els permeti accedir a cursar el
Màster de formació del professorat d’educació secundària, a més de la titulació declarada
equivalent a efectes de docència, no poden accedir a aquesta formació atès que la
titulació universitària els permet cursar el Màster que ofereixen les universitats si
volen accedir a un cos docent.

8. On puc consultar si tinc accés a la docència amb la meva
titulació?

Des del web del Departament d'Educació es poden consultar els ensenyaments que es
poden impartir a partir de la titulació i també quines titulacions són necessaries per impartir
un ensenyament.
En cas de dubte, us podeu dirigir al Servei territorial corresponent.

9. Puc matricular-me si acabo de finalitzar els estudis de
cicles i no tinc experiència laboral?

Per exercir de docent es necessita tenir les competències pròpies del títol d’accés
consolidades a un nivell suficient com per a ser transmeses als futurs estudiants. El món
laboral permet veure i incorporar molts aspectes relacionats amb la transferència del que
s’ha après al llarg dels estudis a un context real i aquest coneixement és imprescindible per
a saber fer propostes didàctiques autèntiques i transmetre-ho als que seran els alumnes
dels cicles.
Així doncs, es recomana sempre un mínim d’anys d’experiència professional
relacionada amb les sortides professionals de l’especialitat.

10. Puc matricular-me sense el requisit d’una llengua
estrangera B1?
El domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del MCER (Marc comú europeu de
referència) d’anglès, francès, alemany o italià, és un requisit previ a la matrícula. Això vol dir
que s’ha d’acreditar en el moment de fer la matrícula.

De manera extraordinària, en el procés d’accés es podran inscriure les persones que no
poden acreditar el requisit del nivell B1 amb una matrícula condicionada i tenint en compte
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que:
- Només es poden matricular a la modalitat de 2 cursos acadèmics.
- Han participat en el procés ordinari de preinscripció i han quedat exclosos per falta
de requisits.
- En el cas que hi hagi vacants poden optar a plaça. L'assignació de places vacants amb
matrícula condicionada es farà en el termini extraordinari de setembre.
- La matrícula queda condicionada a que presentin el requisit abans de finalitzar la
formació. No s'expedirà cap certificat de superació d'aquesta formació fins que
s'hagi acreditat el requisit del nivell B1 d'una llengua estrangera.
Les persones que acreditin el domini de la llengua estrangera amb algun dels certificats o
diplomes que figuren a la Resolució EDU/1714/2021, d'acreditació de la competència en
llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació, tindran preferència d'accés en
el procediment de matrícula.

11. Quines són les llengües estrangeres que puc acreditar?

Per accedir a la Formació pedagògica i didàctica cal acreditar, com a requisit previ, el domini
d'una llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià) equivalent al nivell B1 del MCER
(Marc comú europeu de referència per a les llengües).

12. Quins són els certificats o diplomes amb els que puc
acreditar el nivell B1 de llengua estrangera?

El nivell B1 de llengua estrangera d’anglès, francès, alemany o italià s'ha d'acreditar amb
algun dels certificats o diplomes que figuren a la Resolució EDU/1714/2021, d'acreditació de
la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

13. El títol de Batxillerat em permet acreditar el nivell B1 de
llengua estrangera?

No es pot acreditar el nivell B1 amb el títol de Batxillerat. Cal acreditar el nivell B1 amb un
dels certificats o diplomes que figuren a la Resolució EDU/1714/2021, d'acreditació de la
competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

14. El resultat d’una prova de nivell de llengües em serveix
per acreditar el nivell B1 del llengua estrangera?

Per acreditar el nivell de llengua no s'admet el resultat d'una prova de nivell. Cal acreditar el
nivell B1 amb un dels certificats o diplomes que figuren a la Resolució EDU/1714/2021,
d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament
d'Educació, que en alguns casos es pot obtenir per prova lliure. Cal consultar a cada
institució o organisme quan són les dates d'aquestes proves d'obtenció de certificats o
diplomes que acrediten els nivells de llengua.

7

FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

15. Quina documentació s’ha d’aportar en el moment de la
preinscripció i matrícula?
La documentació que s’ha d’aportar és la següent:
-

Document identificatiu vigent: DNI, Passaport, etc.
Titulació declarada equivalent a efectes de docència.
Certificat de la qualificació mitjana final (numèrica) de la titulació que s’aporta.
Targeta sanitària individual.
Documentació que acredita el nivell B1 o superior d’una llengua estrangera.

A més a més, segons la situació de cada persona:
-

-

Documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius
sostinguts amb fons públics o bé número d'ordre a la borsa de personal docent del
Departament d'Educació.
Documentació que acredita el dret a la bonificació o exempció del pagament de la
matrícula.

Aquesta documentació s’haurà de presentar digitalment amb signatura digital o codi segur
de verificació, sempre que sigui possible, a la secretaria virtual. Un cop estigueu admesos
caldrà presentar en paper a la Secretaria de l’IOC aquella documentació que no sigui
verificable signatura digital o codi segur de verificació. La documentació es pot compulsar al
centre o institució on s’ha obtingut o al centre on es lliura que en aquest cas és l’IOC. Un
cop s’ha presentat la documentació en paper, si tot és correcte, des de la Secretaria de
l’IOC es valida la documentació digital.
En el moment que s’inicia la preinscripció es facilita una guia on s’explica amb detall el
procediment de preinscripció i matrícula.

16. Puc matricular-me si no tinc el resguard del títol de la
titulació declarada equivalent a efectes de docència?

Per matricular-se a la Formació pedagògica i didàctica s’ha de presentar la titulació
declarada equivalent a efectes de docència o el resguard d’aquesta titulació en el cas que
estigui en tramitació.
El certificat de de la qualificació mitjana final (numèrica) de la titulació que s’aporta és una
documentació per a formalitzar la matrícula però no substitueix a la presentació del títol.

17. Quina és la modalitat d’estudi recomanada?

Aquesta formació és equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Els
crèdits europeus valoren el temps invertit per l'alumnat en l'adquisició de les competències
del programa d'estudis i cada crèdit representen entre 25 i 30 hores d'aprenentatge.
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La formació es pot cursar en dues modalitats: modalitat 1 any acadèmic o modalitat 2 anys
acadèmics:
•

La modalitat d’1 curs acadèmic es cursa en 2 quadrimestres, unes 32 setmanes i 60
crèdits el curs. Això suposa una dedicació mitjana de 47 h setmanals incloent
l’assistència al centre de pràctiques.
Per tant, la modalitat 1 curs acadèmic és per aquelles persones que tenen dedicació
exclusiva als estudis; és a dir, no compaginen estudis amb feina i altres
responsabilitats.

•

La modalitat de 2 cursos acadèmics suposa la dedicació mitjana de 25’5 h setmanals
distribuïts de la manera següent:
• Primer curs: 2 quadrimestres, 32 setmanes, 33 crèdits per curs. Per tant,
una dedicació mitjana de 25,5 h setmanals.
• Segon curs: 2 quadrimestres, 32 setmanes, 27 crèdits per curs. Per tant, una
dedicació mitjana de 21 hores setmanals incloent l’assistència al centre de
pràctiques.
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La modalitat recomanada és la de 2 cursos acadèmics. Només es recomana la modalitat 1
curs acadèmic en casos especials i sempre que es tingui dedicació exclusiva.

Resum de la dedicació segons la modalitat:
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18. Quines accions presencials es duen a terme al llarg dels
estudis?

Les assignatures del Mòdul Pràcticum comporten hores de presència. L'assignatura MP1
Pràctiques al centre educatiu suposa la presència a l'institut de pràctiques durant tot el
curs acadèmic.
Les pràctiques s'han de fer en un institut de Catalunya on s'hi imparteixi l'especialitat amb la
qual s'accedeix a aquesta formació i dins l'horari de l'institut. Aquest institut s'assigna des de
la Coordinació de pràctiques dels estudis en l'any en que es cursen les pràctiques. No es
poden cursar les pràctiques en altres comunitats autònomes. En el cas de la modalitat
1 curs acadèmic, les pràctiques es realitzen al llarg del curs en que s'està matriculat. En el
cas de la modalitat 2 cursos acadèmics, les pràctiques es realitzen al llarg del segon curs.

19. Quin és el cost dels estudis?

El cost dels estudis és de 20 €/crèdit. Per tant, el cost en cada modalitat és:
- Modalitat 1 curs acadèmic:
Únic curs - 60 crèdits: 1200 €
- Modalitat 2 cursos acadèmics:
Primer curs - 33 crèdits: 660 €
Segon curs - 27 crèdits: 540 €
A aquest preu cal afegir el cost de l'assegurança escolar en cas que sigueu menors de 26
anys.
En el cas de tenir dret a bonificació o exempció del pagament de la matrícula cal aportar la
documentació en el moment de realitzar-la. Les bonificacions i exempcions són les generals
que el Departament d’Educació aplica als preus públics i són les següents:
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Bonificació del 50% de l’import per a:
• membres de família nombrosa de categoria general i
• membres de famílies monoparentals
Exempció del 100% del pagament per a:
• membres de família nombrosa de categoria especial,
• víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
• persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
• infants o adolescents en acolliment familiar.
A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la
normativa per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

20. Quines són les assignatures de la Formació pedagògica i
didàctica?

Aquesta formació és equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Els
crèdits europeus valoren el temps invertit per l'alumnat en l'adquisició de les competències
del programa d'estudis i representen entre 25 i 30 hores d'aprenentatge.
Els estudis s'organitzen en mòduls: genèric, específic i pràcticum. A cada mòdul li
corresponen les assignatures següents:

21. Com s’organitzen les assignatures al llarg dels cursos
acadèmics?
L'organització dels estudis és flexible de manera que és possible cursar-los en un o dos
anys acadèmics.
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Es recomana aquesta modalitat per a les persones que hi poden tenir una dedicació
exclusiva.

Es recomana aquesta modalitat per a les persones que combinen els estudis amb altres
tasques o responsabilitats (familiars i/o laborals).
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22. On em puc informar sobre la Formació pedagògica i
didàctica?
Pots trobar la informació completa dels estudis a través del portal web de l’IOC:
https://ioc.xtec.cat/educacio/
Es recomana una lectura completa i detallada de tota la informació que es troba a la secció
Estudis > Formació pedagògica i didàctica: https://ioc.xtec.cat/educacio/fpd
Un cop feta una lectura completa i detallada de la informació web es poden fer arribar els
dubtes concrets a les bústies següents:
1) Consultes relacionades amb els requisits d'accés, els processos d'inscipció i matrícula i
les gestions administratives. Bústia d'atenció de Gestió acadèmica de la Formació
pedagògica i didàctica: ga.fpd@ioc.cat
2) Consultes relacionades amb els aspectes acadèmics i d'organització dels estudis. Bústia
d'atenció de Coordinació pedagògica de la Formació pedagògica i didàctica: cp.fpd@ioc.cat
En cas d’estar en procés de matrícula i tenir accés a l’aula de Tutoria prèvia, s’han de dirigir
les consultes a la tutora des d’aquesta aula.

23. Quan i com puc fer la matrícula a la Formació pedagògica i
didàctica?
A principis de juny s’acostuma a obrir la matrícula pel nou curs acadèmic.

La preinscripció i matrícula s’ha de fer dins el termini i seguint les indicacions que es troben
a l’apartat Preinscripció i matrícula de la web dels estudis:
https://ioc.xtec.cat/educacio/fpd#matricula. En aquest apartat del web es pot consultar el
procediment, la documentació i els terminis per a la preinscripció i matrícula.
Des del web dels estudis (https://ioc.xtec.cat/educacio/fpd) es pot consultar la informació
concreta. Es recomana revisar la informació del web a principis de maig.
Un cop feta la lectura completa i detallada, en cas de dubte us podeu posar en contacte
amb la bústia d'atenció de Gestió acadèmica de la Formació pedagògica i didàctica:
ga.fpd@ioc.cat

24. Si sóc un antic estudiant com puc demanar la readmissió
als estudis?

A principis de juliol s’acostuma a obrir el termini de sol·licitud de readmissió als estudis. La
readmissió s’ha de sol·licitar dins el termini a la direcció d’estudis: direccio.fpd@ioc.cat
Des del web dels estudis (https://ioc.xtec.cat/educacio/fpd) es pot consultar la informació
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concreta. Es recomana revisar la informació del web a principis de maig.
Un cop feta la lectura completa i detallada, en cas de dubte us podeu posar en contacte
amb la bústia d'atenció de Gestió acadèmica de la Formació pedagògica i didàctica:
ga.fpd@ioc.cat

25. Si sóc un antic estudiant com haig de fer la matrícula pel
nou curs?
Des de la tutoria dels estudis es publica el procediment i dates de matrícula al nou curs. En
cas de dubte, us heu de posar en contacte amb el tutor des de l’aula de tutoria.

26. Puc matricular-me d’assignatures soltes?

En cap cas un estudiant, nou o antic, es pot matricular d’assignatures soltes. La matrícula
s’ha de fer per la totalitat d’assignatures del curs segons la modalitat d’1 curs acadèmic o de
2 cursos acadèmics.
En el cas de ser antic estudiant i tenir assignatures suspeses o no cursades les opcions són,
o bé matricular-se a la totalitat d’assignatures pendents (com si s’obtés a la modalitat 1 curs
acadèmic) o bé a les assignatures del primer curs de la modalitat 2 cursos acadèmics que
es tinguin pendents, per al proper curs cursar les assignades al segon curs de la modalitat
de 2 cursos acadèmics.

27. La Formació pedagògica i didàctica es cursa totalment a
distància?

Les assignatures del Mòdul Genèric i del Mòdul Específic es cursen a distància i tenen una
prova d’avaluació final telemàtica (PAF) que es realitza un cap de setmana al final del
quadrimestre. El calendari de les proves d’avaluació s’informa amb anterioritat de la
matrícula. És responsabilitat de l’estudiant realitzar la prova d’avaluació final els dies
establerts.
L’assignatura MP2 Treball final d’estudis (TFE) del Mòdul Pràcticum es cursa a distància i té
un acte telemàtic de presentació i defensa del treball. El dia i hora exacte es concreta al llarg
del curs.
L’IOC, a petició de l’estudiant, pot justificar l’assistència a les proves finals i a la
presentació i defensa del TFE, atès que es consideren proves d’avaluació oficials per
les quals l’estudiant té dret a permís laboral per assistir-hi.
L’assignatura MP1 Pràctiques al centre educatiu del Mòdul Pràcticum inclou unes hores de
treball a distància i unes hores de presencialitat en un centre de Catalunya on s’imparteixi
l’especialitat amb la qual s’accedeix a la formació i dins l’horari de l’institut. L’assignació del
centre es fa des de l’IOC intentant garantir les millors opcions per a cada estudiant. No es
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poden realitzar pràctiques en altres comunitats autònomes.
La realització de les pràctiques comporta assistir al centre educatiu assignat en l’horari del
centre i al llarg de tot el curs acadèmic en que es cursa aquesta assignatura. Implica, per
tant, menys flexibilitat horària de dedicació als estudis per a l’estudiant. Aquesta assignatura
es cursa juntament amb altres i l’estudiant ha de comptar en poder dedicar el temps
necessari a totes les assignatures que estigui cursant.
És responsabilitat de l’estudiant disposar del temps i els horaris per a l’assistència al
centre de pràctiques.
Les 25 hores de dedicació que suposa cada crèdits ECTS, en el cas de les pràctiques es
distribueixen entre 20 hores d'estada en el centre educatiu i 5 hores de treball individual per
reflexionar, registrar, documentar i analitzar el procés de formació pràctica, la durada
aproximada en hores de l'estada en el centre educatiu és:

28. Quan i a on són les proves finals telemàtiques?

Les proves finals telemàtiques es realitzen un cap de setmana al final del quadrimestre. El
mateix dia es realitzen les proves finals de totes les assignatures del quadrimestre.
Les dates i horaris de les proves es poden consultar cada curs des dels espais i documents
següents:
- en el moment de la matrícula des de la Tutoria prèvia.
- un cop s’ha iniciat el curs des de la Guia de l’estudiant de la Tutoria d’estudis i des dels
Plans d’aprenentatge de cada assignatura.

29. Puc canviar els dies de les proves?

Els dies de les proves no es poden canviar i són els mateixos per a tots els estudiants.

30. Com són els exàmens de les proves finals?

Des de cada assignatura s’orienta sobre el contingut i estructura de les proves.
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31. Puc obtenir un justificant d’assistència a les proves finals
telemàtiques?

Les proves finals de les assignatures són proves oficials i l’estudiant té dret a un permís
laboral per a realitzar-les. Des de l’IOC i el mateix dia de la prova es facilita un justificant
d’assistència a tots aquells estudiants que el demanin.

32. Puc convalidar les pràctiques al centre educatiu?

S’han de realitzar la totalitat d’hores de pràctiques. No es poden convalidar hores de
pràctiques encara que s’estigui treballant en un centre educatiu de l’especialitat.

33. Quan s’assigna el centre de pràctiques?

En el curs en que s’està matrículat a l’assignatura MP1 Pràctiques al centre educatiu i abans
del mes de novembre s’assigna el centre on fer les pràctiques.

34. Puc escollir el centre de pràctiques?

A l’inici de l’assignatura MP1 Pràctiques al centre educatiu i durant el procés d’assignació de
centre, l’estudiant pot proposar centre de pràctiques al Coordinador de pràctiques de l’IOC.
La Coordinació de pràctiques valida si la proposta és possible o no. En cas que la proposta
no sigui possible, s’assigna un altre centre de pràctiques.

35. Quin tipus de centre pot ser centre de pràctiques?

El centre de pràctiques ha de ser un centre formador, públic o privat, on s’imparteixi
l’especialitat docent amb la que l’estudiant ha ingressat a la formació i que hi hagi un
professorat del centre que en pugui fer la tutoria.

36. En què consisteix la presentació i defensa del Treball final
d’estudis?

La presentació i defensa del treball final d’estudis es du a terme una tarda del mes de juny
de manera telemàtica davant d’un tribunal un cop el treball ha estat admès a defensa per
part del tutor.
L’estudiant disposa d’un temps per a presentar i defensar el treball i després se sotmet a les
preguntes del tribunal.
Al llarg del quadrimestre el tutor orienta d’aspectes concrets sobre la presentació i defensa
del treball i li indica el dia i hora concrets en la que l’ha de dur a terme.

37. Puc estar exempt d’aquesta formació i exercir de
professor?

L'Ordre ECD/1058/2013 determina que estan exemptes d'aquesta formació les persones
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que puguin acreditar que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, han impartit docència
durant 2 cursos acadèmics complets o 2 cicles dels ensenyaments esportius complets, o bé
12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyaments
reglats autoritzats, en els nivells dels ensenyaments corresponents.
Les persones que puguin acreditar l'experiència mínima segons el que preveu la normativa,
s'han de dirigir als Serveis Territorials del Departament d'Educació per acreditar l'exempció
de la Formació pedagògica i didàctica.

38. Quan s’obté el certificat provisional un cop superats els
estudis?

Els certificats provisionals de la Formació pedagògica i didàctica s’expedeixen un cop s’ha
tancat el procés d’avaluació final i s’envien per correu electrònic amb un codi de verificació a
l’adreça mail que l’estudiant ha informat a la seva secretaria virtual. Això acostuma a ser cap
a principis de juliol.

39. On recullo el certificat oficial un cop superats els estudis?

Un cop l’IOC reb els certificats oficials firmats pel Departament d’Educació, avisa als
estudiants que poden passar a recollir-lo. Aquest tràmit pot trigat uns mesos des de la
finalització d ela formació.
El certificat oficial de la Formació pedagògica i didàctics es pot recollir a l’IOC (Av. Paral·lel,
71 - Barcelona) en horari en que la Secretaria està oberta.

40. Puc apuntar-me a la borsa de treball per a personal interí
docent en centres públics del Departament d’Educació sense
tenir el certificat de Formació pedagògica i didàctica?
Cada curs escolar, el Departament d’Educació estableix els requisits d’accés a la borsa de
treball de personal docent.
Podeu consultar la normativa del curs vigent accedint a Departament d’Educació > Tràmits >
Borsa de treball de personal docent.

41. Necessito el nivell C de català?

Per cursar i superar la Formació pedagògica i didàctica és imprescindible una competència
lingüística i comunicativa (oral i escrita) adequada a l'exercici de la pràctica docent, tant
pel que fa a la competència oral com escrita de la llengua. Es recorda que per l’accés al cos
de professorat, per interinatge o per oposicions, s’ha d’acreditar el nivell C de català,
equivalent al nivell de suficiència de català (C1) que es correspon amb el nivell C1 del Marc
europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per tant, aquest és el nivell
d’exigència lingüística al llarg de la formació.
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El nivell C de català és un dels requisits per exercir la docència però no s’ha de presentar
com a requisit per cursar l’FPD. Tot i així, és imprescindible mostrar un domini de la llengua
equivalent al C per a poder superar les assignatures.
És responsabilitat de l’estudiant adquirir la competència lingüística de català
equivalent al nivell C.

42. Quina és la normativa que regeix la Formació pedagògica i
didàctica?
Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013,
de 26 d'agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la
formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no
poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a
efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.
Resolució ENS/1831/2013, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics
per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no
poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a
efectes de docència, i del calendari 2013-2014.
Resolució ENS/1068/2013, per la qual es determinen les institucions educatives que poden
oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles
persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de
docència, no poden realitzar els estudis de màster.
Ordre ENS/164/2013, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació
equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del
Departament d'Educació.
Ordre ECD/1058/2013, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011.
Ordre EDU/2645/2011. S'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i
didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada
equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
Reial Decret 1834/2008. Defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència
en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els
ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents
d'ensenyament secundari.
Llei Orgànica d'Educació 2/2006. Aquesta normativa estableix que per a exercir la docència
en els diferents ensenyaments, cal estar en possessió de les titulacions acadèmiques
corresponents i tenir la formació pedagògica i didàctica corresponent per a cada
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ensenyament.
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