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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster universitari

Formació de Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 			
i Ensenyament d’Idiomes (UOC, UPF)
Especialitat d’Anglès, Ciències Naturals, Formació i Orientació Laboral, Orientació Educativa i
Llengua i Literatura Catalana i Castellana
El màster universitari de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d’Idiomes, que dona accés a una professió regulada, és semipresencial, té caràcter interuniversitari i està organitzat conjuntament
per la UOC i la UPF, en virtut del conveni que han signat les dues universitats.
En el seu model formatiu, el màster té una aproximació competencial i globalitzadora de l’aprenentatge, a partir del desenvolupament
de diversos projectes i d’una actuació responsable i proactiva de l’estudiant. Desenvolupar competències implica poder fer servir
diferents aprenentatges i aplicar-los a la resolució de problemes o situacions diverses en contextos desconeguts; per aquesta raó,
el màster utilitza l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge col·laboratiu com a metodologies fonamentals. Moltes de les
propostes d’aprenentatge es vinculen a situacions i contextos reals, i al pràcticum.
La durada del màster és d’un any (d’octubre a juny), però en cas justificat (feina o altres circumstàncies) també es pot cursar a temps
parcial en dos anys. La preinscripció al màster ha de formalitzar-se durant el mes de setembre en l’Oficina d’Accés a la Universitat de la
Generalitat de Catalunya.
Per obtenir més informació sobre les especialitats, sortides professionals, beques, requisits d’accés i preinscripció, us heu de dirigir 		
a la Universitat Pompeu Fabra, coordinadora del màster.

Objectius i competències
L’objectiu del màster és la formació inicial del professorat
d’educació secundària i formació professional. Es vol
incidir especialment en els aspectes didàctics i d’innovació
pedagògica. El màster pretén dotar el futur professorat
dels elements necessaris per abordar l’activitat professional
mitjançant una formació amb un enfocament aplicat i un
pràcticum que es desenvolupa durant tot el curs escolar.
La formació va des del coneixement de la normativa i
l’organització dels centres fins a la iniciació en la recerca
sobre l’activitat docent, passant per les estratègies i eines
necessàries per fer-ho (atenció a la diversitat, aprenentatge
competencial, estratègies d’avaluació, ús didàctic de les TIC,
etc.). El coneixement dels adolescents i els problemes del
seu entorn social i familiar també són objectius clars de la
formació que s’ofereix en el màster.
El màster incidirà en el desenvolupament dels següents
àmbits competencials:

•
•
•

Disseny, gestió i planificació per a la tasca educativa.
Comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu per
a la tasca educativa.
Metodologia didàctica i atenció a les necessitats
educatives individuals.

•
•
•
•

Entorns digitals per al desenvolupament professional i la
intervenció educativa.
Orientació, tutoria i assessorament a estudiants i famílies.
Recerca, innovació i reflexió sobre la identitat professional
i la millora de la pràctica docent.
Gestió i lideratge de centres educatius.

A qui va dirigit
Va dirigit a llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats
i graduats que vulguin ser professors d’ensenyament
secundari, formació professional o ensenyament d’idiomes.

Sortides professionals
Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica
que habilita per a l’exercici de la professió docent en centres
públics i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat,
formació professional i ensenyaments d’idiomes.
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Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

