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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta 
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant suport 
i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de màsters, 
i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai 
europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants de 
postgrau amb titulació estrangera. El CEP té convenis per a les pràctiques del 
estudis de màsters amb nombroses institucions, empreses i entitats públiques 
i privades. A més, el CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts 
específiques per a estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de 
realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al Campus. Viu 
el millor ambient universitari!



El Màster Universitari en Formació del 
Professorat (MFPR), juntament amb la 
titulació de grau pertinent, habilita per optar 
a llocs docents en centres públics, mitjançant 
el preceptiu sistema d’accés, i per a l’exercici 
docent en centres concertats i privats. El seu 
contingut garanteix la capacitació adequada 
per a afrontar els reptes del sistema educatiu 
i adapta els ensenyaments a les noves 
necessitats formatives. El títol respon a la 
necessitat de formar el professorat perquè 
sigui capaç d’afrontar els desafiaments de 
l’educació en el segle XXI.

Professor d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyaments d’Idiomes.

El Màster Universitari en Formació del 
Professorat ofereix una preparació inicial 
àmplia i rigorosa sobre la qual s’articularà, 
posteriorment, la formació permanent i 
la necessària actualització en els diversos 
aspectes de la professió docent.
D’acord amb les orientacions generals de 
l’ANECA, i coincidint amb els denominats 
“descriptors de Dublín”, els estudiants del 
MFPR adquireixen la capacitat d’aplicar els 
coneixements i destreses aconseguits en les 
seves respectives titulacions, i de resoldre 
els problemes propis de l’ensenyament en 
els diversos àmbits i contextos en què es 
desenvolupa la seva tasca, considerant en 
tot moment la incertesa i la dinàmica dels 
processos educatius.
Es pretén també que puguin integrar 
coneixements i enfrontar-se a la complexitat 
del sistema i els processos educatius, 
incloent les reflexions pertinents sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades 
al desenvolupament de la seva tasca com a 
docents. El MFPR proposa així mateix que 

D’acord amb el pla d’estudis i la normativa 
vigent, els requisits d’admissió al MFPR són:

- Acreditació del domini de les competències 
relatives a l’especialitat que es desitgi cursar 
mitjançant la realització d’una prova, de 
la qual quedaran exempts els que estiguin 
en possessió d’alguna de les titulacions 
universitàries que es corresponguin amb 
l’especialitat triada (veure annex 1 en 
informació general - mfp.uib.es -).

- Acreditació del domini d’una llengua 
estrangera equivalent al nivell B1 del Marc 
Comú Europeu de Referència ( MCER ) per a 
les llengües.

- Acreditació del domini de la llengua catalana 
equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu 
de competència en llengua catalana. L’ordre 

de 21 de febrer del 2013 ( BOIB 34, de 12 de 
març del 2013) determina els títols, diplomes 
i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de llengua catalana de la 
Direcció General de Política Lingüística.

El personal acadèmic del MFPR està format 
per professorat universitari i professorat 
d’educació secundària en un equilibri ideal 
per al desenvolupament del màster. Aquest 
professorat té el nivell de qualificació 
acadèmica requerit per al títol i disposa d’una 
àmplia i adequada experiència professional. 
També participa en els plans institucionals de 
projectes innovació docent oferts per la pròpia 
UIB.
Les pràctiques en els centres docents vénen 
regulades per una convocatòria anual de la 
Conselleria d’Educació.

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster
Dr.  Juan Frau Munar
Dr. Antoni Ordinas Garau

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 250

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus professional i investigador

Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MFPR/

Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MFPR/accesiAdmissio.html

Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/

Preus 1673 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs?

els estudiants sàpiguen comunicar i justificar 
les seves conclusions, judicis i decisions, tant 
a professionals i especialistes en el camp 
educatiu, com a la comunitat escolar i a la 
societat en general.
Es tracta, per tant, d’un primer pas en el 
camí que permeti als futurs professors i 
professores prosseguir de forma autònoma 
el seu desenvolupament professional com a 
docents.

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://cep.uib.cat/master/MFPR/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

MÉS INFORMACIÓ
Dr. Juan Frau Munar
Dr. Antoni Ordinas Garau
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MFPR/
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