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Taula de reconeixement i transferència de crèdits (Màster de Formació del Professorat (MFP) 
 
El reconeixement de crèdits s'haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l'admissió i abans de formalitzar la matrícula, en els 
serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o en les seus universitàries (Eivissa i Menorca). 
 
1) Reconeixement d’assignatures prèviament cursades de caràcter optatiu o de lliure configuració a la llicenciatura 
 
A continuació es mostra una relació d’assignatures optatives objecte de reconeixement. No es tracta d’una relació exhaustiva, únicament 
orientativa.  

Assignatura cursada a la llicenciatura objecte de 
reconeixement  

Assignatura del MFP reconeguda 

1387- Didàctica de la Biologia de l’ensenyament secundari. 
Llicenciatura de Biologia. UIB 

10754-Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea de Biologia i Geologia. 

1676- Didàctica de la Geografia 
Llicenciatura de Geografia. UIB 

10747- Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea de Geografia i Història. 

2775- Història de les Matemàtiques 
2778- Models matemàtics aplicats a l'educació secundària 
Llicenciatura de Matemàtiques. UIB 

10697- Complement de l’especialitat de matemàtiques 1: El contingut  dels mòduls propis de 
l’especialitat. 
10698 - Complement de l’especialitat de matemàtiques 2: Contextualització de les matèries pròpies de 
l’especialitat 

2776- Noves tecnologies en l’ensenyament de les matemàtiques 
Llicenciatura de Matemàtiques. UIB  

10702- Investigació i innovació educativa 

2774- Didàctica de les matemàtiques de l’Educació Secundària 
Llicenciatura de Matemàtiques. UIB 

10699-Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea de Matemàtiques 
10700- Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d’Ensenyament i Aprenentatge 
de les Matemàtiques 

Didàctica de les matemàtiques.  
Llicenciatura de Matemàtiques Universitat de Barcelona 

10699-Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea de Matemàtiques 
 

00251 Psicologia General I 
00131 Fonaments Biològics de la Personalitat 
1167 Psicologia de la Personalitat 
1171 Processos Psicològics Bàsics. 
1425 Processos Psicològics Bàsics. UIB 

10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 
 

07034- Metodologia de l’ensenyament de la llengua 
Llicenciatura de Filologia Catalana. Universitat Oberta de Catalunya 

10640-Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea. 
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2) Reconeixement de crèdits dels llicenciats en Pedagogia i Psicopedagogia 
 
D’acord amb la circular informativa del Ministeri d’Educació de data de 3 de novembre de 2011 sobre el reconeixement de crèdits dels llicenciats en 
Pedagogia i Psicopedagogia que hagin obtingut el títol abans del 30 de setembre de 2015 i que vulguin obtenir el títol del Màster Universitari de 
Formació del Professorat (MFP), hauran de matricular-se al referit MFP i, en general, se’ls podrà reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits del MFP. No 
obstant això, serà en darrer terme la Comissió de Reconeixement de Crèdits del MFP qui decidirà el reconeixement específic de cada cas. 
 
3) Reconeixement d’assignatures cursades al Certificat d’Aptitud Pedagògica per als alumnes que no varen finalitzar i aconseguir el 
certificat corresponent. 
 
Assignatura cursada Assignatura del MFP reconeguda 
Atenció a la diversitat  i Convivència i èxit escolar  
 

10692-Característiques organitzatives i curriculars  
 

Didàctica específica 
 

Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l’Àrea. 
 

Didàctica general i Organització escolar 
 

10693-Processos i contextos educatius 
 

Psicologia de l’educació 10691-L’alumnat de secundària: Aprenentatge i desenvolupament de la 
personalitat 

 


