
 

Annex 1. Actualitzat i aprovat per la Comissió Acadèmica de 

Coordinació Docent (CACD) del Màster en data  27 de març de 2019. 

A continuació s’indiquen les titulacions que donen accés directe al Máster de Formació 
del Professorat associades a les especialitzacions. El títols de llicenciatura equivalents a 
grau estan associats també a totes les especialitzacions anteriors. També s’inclouen les 
notes de tall de les diferents especialitats del curs anterior. Aquestes notes de tall són 
orientatives ja que depenen de la demanda de sol·licituds. 
 
La CACD del Màster assignarà a alguna de les especialitzacions següents les titulacions 
que no estan recollides a aquest annex. 
 
Les persones que no compleixen els requisits anteriors podran accedir a l’especialització 
que sol·licitin, sempre que quedin places vacants, després de realitzar i superar una 
prova de coneixements. L’estructura i continguts d’aquesta prova, aprovats per la 
CACD del Máster, es faran públics amb antelació suficient. 
 

Especialització en Anglès i Alemany (Nota de tall curs 2018/19: 5,0) 
Grau en Anglès, en Estudis Anglesos, en llengua i literatura Angleses, en 
Estudis d’Anglès i Català, en Estudis d’Anglès i de Clàssiques, en Estudis 
d'Anglès i Espanyol, en Estudis d’Anglès i Francès, en Estudis Alemanys, en 
Llengua i Literatura angleses i Llengua i Literatura Alemanyes. 
Grau en Traducció i Interpretació (llengua troncal: anglès o alemany), en 
Traducció i mediació Interlingüística (llengua troncal: angles o alemany). 
Graduat en lingüística (s’ha d’acreditar 72 ECTS relacionats amb anglès o la 
seva literatura). 
Llicenciatura en Filologia Anglesa, en Filologia Alemanya, en Filologia 
Anglogermànica, en Filologia Moderna (anglès). 

 

Especialització de Biologia i Geologia (Nota de tall curs 2018/19:  6,9) 
 

Grau en Biologia, en Geologia, en Bioquímica. 
Grau en Ciències Ambientals, en Ciències Biomèdiques. 
Grau en Enginyeria Agrícola, en Enginyeria Biomèdica, en Enginyeria de 
Sistemes Biològics, en Enginyeria en Tecnologia Minera, en Enginyeria 
Forestal. 
Llicenciatura en Ciències de la Mar, en Ciències  Naturals. 
Enginyeria Agrònoma, de Forests, de Mines. 
Grau en Medicina i en Veterinària. 

 
 



Especialització en Disseny i Dibuix (Nota de tall curs 2018/19: 7,5) 
 

Grau en Arts i Disseny, en Belles Arts, en Disseny, en Arts, en Arquitectura, en 
Edificació, en Enginyeria de l’Edificació, en Enginyeria de disseny, en 
Enginyeria de disseny industrial. 
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte. 
Títol superior de Disseny d’alguna de les especialitzacions d’Arts Plàstiques i 
Disseny. 
 

Especialització en Educació Física i Esportiva (Nota de tall curs 2018/19:  5,0) 
 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l'Esport, en Ciències de l’Esport. 
Grau en Medicina i estar en possessió del diploma d’especialitat en medicina  
esportiva. 
Llicenciatura en Educació Física, en Ciències de l’activitat i de l’esport. 
 

Especialització en Filosofia (Nota de tall curs 2018/19: 7,0) 
 

Grau en Filosofia, en Humanitats (si s’acredita haver cursat cinquanta crèdits en 
la matèria). 
Llicenciatura en Filosofia, en Filosofia i Ciències de l’Educació (filosofia), en 
Filosofia i Lletres (filosofia), en Teologia i Estudis eclesiàstics. 

Especialització en Física i Química (Nota de tall curs 2018/19: 6,5) 
 

Grau en Química, en Física. 
Grau en Bioquímica, en Biotecnologia, en Farmàcia. 
Grau en Enginyeria Química. 
Enginyeria Agrònoma. 

 

Especialització en Geografia i Història (Nota de tall curs 2018/19: 7,2) 
 

Grau en Geografia, en Geografia i Medi Ambient, en Geografia i Ordenació del 
Territori, en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient. 
Grau en Història, en Historia de l’Art. 
Grau en Humanitats (si s’acredita haver cursat cinquanta crèdits en la matèria). 
Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Geografia i Història), en Geografia i 
Història,  en Antropologia Social i Cultural. 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. 
 

Especialització en Llengua Catalana i Llengua Castellana (Nota de tall curs 
2018/19: 5,9) 
 

Grau en Filologia Hispànica, en Filologia Catalana. 
Grau en Espanyol: llengua i literatures. 
Grau en Estudis d’espanyol i de clàssiques, en Estudis de francès i espanyol, (si 
s’acredita haver cursat literatura espanyola). 



Grau en Estudis Hispànics, Llengua Espanyola i les seves literatures, en Llengua 
i Literatura Espanyoles, en Llengua i Literatura Hispàniques, en Llengua i 
Literatura Catalanes, en Estudis catalans i occitans. 
Grau en Humanitats (si s’acredita haver cursat llengua i literatura espanyoles). 
Grau en Llengües i Literatures Modernes (si s’acredita haver cursat llengua i 
literatura espanyoles). 
Grau en Llengües Modernes i les seves literatures (si s’acredita que l’especialitat 
és llengua espanyola). 
Llicenciatura en Filologia Hispànica, Catalana, Romànica, o Valenciana. 
Llicenciatura en Filosofia i Lletres (filologia hispànica, romànica o catalana). 
Llicenciatura en Lingüística, en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(si s’acredita haver cursat llengua i literatura espanyoles). 

 
 

 
 

Especialització en Matemàtiques (Nota de tall curs 2018/19: 5,0) 
 

Grau en Matemàtiques, en Matemàtiques Computacionals, en Matemàtiques i 
Estadística, en Física, en Gestió Aeronàutica. 
Grau en Enginyeria Civil, en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, en 
Enginyeria de Sistemes TIC, en Enginyeria de Telecomunicació, en Enginyeria 
Industrial, en Enginyeria elèctrica, en Enginyeria Informàtica, en Enginyeria de 
Sistemes d’Informació, en Enginyeria Marina, en Enginyeria Mecànica, en 
Enginyeria Telemàtica, en Enginyeria aeronàutica, de Camins Canals i Ports, 
Geodèsia i Cartografia, Naval i Oceànica. 
Llicenciatura en Informàtica. 

 
Especialització en Música (Nota de tall curs 2018/19: 6,0) 
 

Grau en Història i Ciències de la Música, en Musicologia, Llicenciatura en Història 
(història de l’art/musicologia). 
Títol Superior de Música o Dansa (en qualsevol de les seves especialitats). 
Títol superior en Art Dramàtic. 
Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de professor 
de l’especialitat (RD 2618/1966 de 10 de setembre -BOE del 24/10/1966). 
Títol de professor superior de conservatori en qualsevol de les especialitats 
establertes en el (RD 2618/1966 de 10 de setembre -BOE del 24/10/1966). 
Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música, segons el RD 
1542/1994 de 8 de juliol -BOE del 09/08/1994). 

  
Especialització en Orientació Educativa (Nota de tall curs 2018/19: 6,9) 
 

Grau en Pedagogia, en Psicologia. 
Llicenciatura en Psicopedagogia, Psicologia o Pedagogia. 

 
 
 
 



Especialització Tecnologia/ Informàtica (Nota de tall curs 2018/19:  6,5) 
 

Grau en Enginyeria (totes les especialitats), en Arquitectura. 
Graduat en matemàtiques. 
Llicenciatura en Informàtica. Enginyeria Superior (totes les especialitats).  

 

Especialització Tecnologia de Serveis FP (Nota de tall curs 2018/19: 7,2) 
 

Grau en Economia, en Administració d’Empreses, en Administració i Direcció 
d’Empreses, en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració. 
Grau en Sociologia, en Ciències del Treball. 
Grau o Diplomatura en Turisme, en Empreses i Activitats Turístiques, en 
Empresarials, en Infermeria, en Fisioteràpia, en Teràpia Ocupacional, en Podologia, 
en Óptica i Optometria, en Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia 
d’Aliments, en Educació Social, en Treball Social, en Relacions Laborals. 
Grau en Periodisme, en Comunicació Audiovisual, en Publicitat i Relacions 
Públiques. Llicenciatura en Ciències de la Informació. 
Enginyeria tècnica (totes les especialitats) i Arquitectura tècnica. 

 
- En el cas de que no s’oferti l’especialització associada directament: Grau en 

Arts i Disseny, Belles Arts; Títol superior en Disseny d’alguna de les 
especialitzacions d’Arts Plàstiques i Disseny, Títol superior en Conservació i 
Restauració de Béns Culturals. 

- En el cas de que no s’oferti l’especialització associada directament: Grau en 
Història i Ciències de la Música, en Musicologia, Títol Superior de Música. 


