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El màster en formació del professorat va a bon ritme 
 
Els responsables asseguren que “la feina dura ha estat la prèvia a l’inici del curs”. Ara, 
després de gairebé dos mesos, veuen que “la cosa no resulta tan complicada com alguns 
preveien” 
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El 9 de novembre passat començà el nou màster de formació del professorat, que té 120 
alumnes i que enguany ofereix set especialitats: matemàtiques, llengua catalana i 
literatura i llengua castellana i literatura, tecnologia i informàtica, tecnologia industrial 
(FP), tecnologia de serveis (FP), geografia i història i biologia i geologia. En tecnologia 
de serveis, per exemple, s'ha registrat una demanda forta i hi hagut gent que ha quedat 
sense plaça. 
 
Un dels codirectors del màster, Toni Ordinas, explica que "això pot ser perquè a aquesta 
matrícula hi poden optar persones de deu llicenciatures diferents". L'altre codirector 
dels cursos, Joan Frau, assegura que "la cosa ha quedat descompensada en algunes 
especialitats i s'haurà d'equilibrar: la idea és ampliar especialitats l'any vinent". 
 
Enguany, hi ha tres requisits d'accés. El primer és tenir un títol oficial de llicenciat, 
arquitecte o enginyer; diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic. El segon és 
l'acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú 
Europeu de competència en aquest idioma i el tercer és la demostració del domini d'una 
llengua estrangera equiparable al nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència per a 
les llengües. El català queda convalidat amb el Batxillerat, però no la llengua 
estrangera. 
 
Amb tot, des de la UIB oferiran diferents convocatòries perquè els ja estudiants del 
màster puguin acreditar el requisit que tinguin pendent. Joan Frau explica que "és un 
problema, perquè els alumnes del màster no vénen d'un graduat, però de moment la 
manca de sincronització entre el sistema vell i el nou du a aquests conflictes". Cal 
pensar que el Ministeri d'Educació informà fa poc que els requisits d'accés també es 
podran acreditar un cop acabat el curs corresponent. De fet, aquest punt ha estat un dels 
que més maldecaps han portat. En relació amb les pràctiques que s'han d'efectuar als 
instituts, la situació també canvia i no n'hi ha un professor tutor remunerat, sinó que un 
equip directiu del centre lidera el practicum. 
 
Per al curs acadèmic 2009-2010, el preu per crèdit en primera matrícula és de 22,40 
euros. Per tant, el cost total dels 60 crèdits del màster és de 1.344 euros. Fa un any, la 
matrícula del CAP no arribava als 700 euros. Segons Toni Ordinas, "allò que vol el nou 
màster és intentar formar millor el professorat i que la cosa sigui més seriosa". 


