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Resolució del director general de Personal Docent, de dia 14 de
maig de 2008, per la qual es convoca concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
per al curs 2008-2009
La continuïtat en la prestació de la funció docent en els centres educatius
és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’educació. Per
aquest motiu es fa necessari establir un sistema de selecció d’aspirants a cobrir
llocs en règim d’interinitat que, compaginant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat, amb la necessitat i la urgència en la cobertura de vacants i
substitucions, simplifiquin i agilitin el procediment de selecció.
Fonaments de dret
1. El Decret 11/2007, d’11 de juliol (BOIB del 12 de juliol) estableix que
les competències de la Direcció General de Personal Docent són l’ordenació i la
gestió del personal docent al servei dels centres educatius.
2. L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, del 27 d’abril de
1999 (BOCAIB del 6 de maig) delega en el director general de Personal Docent
la regulació de tots els processos necessaris per a l’inici del curs escolar, entre
els quals es troben les convocatòries públiques per a cobrir places d’interinitats.
3. La Resolució del director general de Personal Docent de 18 d’abril de
2008 (BOIB del 6 de maig) regula les bases i els procediments per gestionar les
llistes d’interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Per tot això,
RESOLC
1. Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la llista
d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, vacants i substitucions de totes les
especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears durant el curs
2008-2009.
2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria.

22-05-2008

tes funcions que figuren a l’annex 3 d’aquesta resolució.
1.6 Només per als professors d’ensenyament secundari, estar en possessió
de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. D’acord amb el que estableix la disposició transitòria única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, són
equivalents a la formació pedagògica i didàctica establerta a l’article 100.2 de la
Llei orgànica 2/2006, el certificat d’aptitud pedagògica (CAP), els títols professionals d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica i el
títol d’especialització didàctica.
S’exceptuen d’aquest requisit els aspirants que posseeixin el títol de mestre, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia o aquells que estiguin en possessió d’una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica; els que presentin sol·licitud per a les especialitats de tecnologia,
de psicologia i pedagogia, i per a les diferents especialitats de la formació professional específica. Igualment, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, queden exempts d’aquest requisit aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats. A aquests efectes només es tendran en compte els centres a què
fan esment els articles 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
1.7 Acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb
el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB núm. 114, de 29
de setembre de 2001) que regula l’exigència del coneixement de les llengües
oficials al personal docent. L’acreditació del domini de la llengua catalana serà
efectiva mitjançant la possessió de les titulacions o certificats següents:
* Per a les funcions del cos de mestres, el Certificat de capacitació per a
l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària o equivalent.
* Per a les funcions dels altres cossos, el Certificat de capacitació per a
l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària o equivalent.
1.8 El compliment dels requisits esmentats s’entén que s’ha de produir en
la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Segona. Procediment de tramitació i formalització de la sol·licitud
Tots els aspirants a cobrir una plaça d’interinitats durant el curs 20082009 estan obligats a presentar la sol·licitud corresponent.
2.1 Tramitació i presentació de la sol·licitud i documentació
2.1.1 Instruccions per emplenar la sol·licitud

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació al BOIB d’aquesta
Resolució, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
BASES
Primera.- Requisits per poder participar en aquesta convocatòria
Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades
han de tenir els requisits i les condicions generals següents, que es justificaran
de la forma que s’expressa a l’annex 1.
1.1 Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o la d’altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió
Europea i ratificats per l’Estat espanyol, hi sigui d’aplicació la lliure circulació
de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la
Unió Europea.
També hi poden participar el cònjuges dels nacionals de qualsevol Estat
membre de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, els seus
descendents i els del cònjuge que siguin menors de 21 anys o que siguin majors
d’aquesta edat però que visquin sota la seva dependència.
1.2 Tenir devuit anys complerts i no excedir dels 65 anys d’edat en el
moment del nomenament com a funcionari interí o funcionari interí substitut.
1.3 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l’exercici de la docència.
1.4 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola han d’acreditar, igualment, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna
penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
1.5 Estar en possessió de les titulacions exigides per a l’accés a les distin-

Els aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria han d’emplenar la sol·licitud, seguint les instruccions de l’assistent de tramitació que es
troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). Una vegada emplenada la tendran a la seva disposició per tramitarla telemàticament o bé per imprimir-la i presentar-la al registre.
Es podrà accedir a l’aplicació mitjançant:
a) DNI electrònic, o certificat digital reconegut
b) Número d’usuari i contrasenya d’accés al portal del personal de la
Conselleria d’Educació i Cultura
c) Anònimament
En el cas d’accedir per a) o b), l’aplicació presentarà les dades personals
de l’aspirant, així com els requisits de titulació i de català que figuren al portal
del personal.
Les persones interessades han d’emplenar els diferents apartats de la
sol·licitud seguint les instruccions de l’aplicació i que corresponen a les dades
personals, les dades a efectes de notificació i comunicació, l’opció d’illes de
preferència i la disponibilitat per treballar en places itinerants i a mitja jornada.
Així mateix, i d’acord amb les titulacions que tenguin acreditades o que acreditin, els aspirants demanaran les funcions a les quals volen optar.
En l’elecció de funcions que es realitzi en aquesta convocatòria s’ha de
tenir en compte que en el posterior procés d’adjudicació de destinacions provisionals:
a) només es podrà optar a places de les funcions seleccionades.
b) si se seleccionen places de funcions d’un sol cos es tendrà una puntuació addicional per l’experiència docent en l’ensenyament públic en aquest cos.
c) en el cas de no obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, optaran a substitucions de qualsevol plaça de les funcions
seleccionades, sense puntuació addicional.
S’han de seleccionar totes les funcions de les quals es vulgui triar plaça
així com aquelles de les quals s’estigui disposat a fer substitucions.
2.1.2 Tramitació telemàtica
Cada sol·licitud tendrà assignat un número de referència. Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l’assistent de
tramitació.
2.1.3 Formalització de la sol·licitud
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és a l’illa de residència, i de dos dies en els altres supòsits.
Per tal de formalitzar la sol·licitud s’ha de seguir un dels tres procediments:
1r) Registre telemàtic: si es disposa de DNI electrònic no és necessari passar per registre, la tramitació i el registre és immediat. La utilització del registre
telemàtic queda limitat als aspirants que no hagin d’aportar documentació justificativa.
2n) Enviament telemàtic: si es disposa d’usuari i contrasenya i no s’ha
d’aportar documentació justificativa addicional, es pot fer l’enviament telemàticament. No cal passar pel registre, la tramitació és immediata.
3r) Registre presencial: en qualsevol altre cas s’ha de registrar la sol·licitud conjuntament amb el justificant de l’enviament telemàtic i els documents
justificatius que acreditin els requisits per poder participar en la convocatòria:
Els aspirants que formen part de les llistes actuals d’admesos, que acreditin almenys un dia de servei com a funcionaris interins a centres docents públics
no universitaris de les Illes Balears des del dia 1 de setembre de 2004 fins al dia
30 d’abril de 2008, hauran de validar les dades pròpies que figuren al portal del
personal, i en cas d’esmena o nova aportació de dades, hauran de consignar-ho
a la sol·licitud i presentar la documentació justificativa.
Els nous aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, el justificant de l’enviament telemàtic, els documents justificatius que acreditin els
requisits per poder participar en la convocatòria i el document que acrediti la
nota mitjana de l’expedient acadèmic d’una de les titulacions al·legades per a
l’accés a les distintes funcions.
2.1.4 Presentació de la sol·licitud de participació
La sol·licitud de participació i la documentació corresponent, en el cas de
formalitzar-la de manera presencial, es podrà registrar a:
a) Qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les
delegacions territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera.
b) Qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14-1-1999).
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
s’ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certificada.
2.2 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent per
participar en la convocatòria serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.
Tercera. Publicació de la llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de documentació i sol·licituds, la
Direcció General de Personal Docent, després de revisar i comprovar la documentació aportada pels aspirants, publicarà les llistes provisionals d’aspirants
admesos i exclosos a la Direcció General de personal Docent, a les delegacions
territorials de Menorca, d’Eivissa i Formentera, i a l’adreça
http://dgpdocen.caib.es.
S’obrirà un termini de set dies naturals, comptadors des de l’endemà del
dia de l’exposició de les llistes, per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que creguin oportunes, davant la Direcció General de
Personal Docent.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades mitjançant la resolució en què es faran públiques les llistes
definitives d’aspirants admesos i exclosos. Les llistes s’exposaran en els mateixos llocs prevists en el paràgraf primer.
Quarta. Gestió de la llista única per al curs 2008-2009
4.1 Confecció de la llista única
L’ordenació dels participants es farà d’acord amb el procediment previst
a la base quarta de la Resolució del director general de Personal Docent, de 18
d’abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar
les llistes d’interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
4.2. Normes generals
4.2.1 El fet de formar part de la llista única comporta el compromís dels
aspirants d’acceptar, en els termes que s’hi estableixen, qualsevol vacant o substitució en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i
Cultura de les Illes Balears. Els interins als quals l’administració ofereixi
vacants o substitucions podran optar per illa o illes de preferència i no estaran
obligats a agafar places itinerants o a mitja jornada.
4.2.2 Els aspirants que hagin acceptat una vacant o substitució estan obligats a incorporar-se a la destinació adjudicada en el termini d’un dia si la plaça

4.2.3 Els interins que no acceptin qualsevol oferta de places vacants o
substitucions feta per l’Administració, sense causa justificada, decaurà al darrer
lloc de la llista amb la consegüent pèrdua de la puntuació i número d’ordre.
4.2.4 Els funcionaris interins i funcionaris interins substituts sotmesos a
expedients disciplinaris durant el curs 2008/2009 i que siguin sancionats, decauran de la llista corresponent.
4.3 Renúncies justificades
En els casos de renúncia justificada, els aspirants que formen part de la
llista única podran renunciar al lloc de treball que els hagi ofert l’Administració.
Es mantindran a la llista i conservaran la seva puntuació.
4.3.1 Motius de renúncia justificada
a) Guarda de fill menor de tres anys per un màxim de tres cursos escolars.
La incorporació al treball es podrà fer per trimestres escolars mitjançant una
sol·licitud amb quinze dies d’antelació durant el primer curs objecte d’aquesta
renúncia i per cursos sencers en els dos següents.
b) Guarda legal de duració no superior a 2 anys per atendre un familiar al
seu càrrec fins al segon grau de consanguinitat.
c) Embaràs a partir del tercer mes de gestació. Les professores interines
que acreditin aquesta circumstància podran renunciar justificadament a l’oferta
de l’Administració. La renúncia s’entendrà com a presentada per a un curs sencer.
d) Realització d’estudis o programes d’investigació educativa a l’estranger o participació en programes de cooperació internacional.
e) Els professors que formen part de la llista d’interins i que durant els
curs 2008-2009 es trobin exercint càrrecs, dins l’àmbit de l’Administració
autonòmica, local o de la Universitat de les Illes Balears, incompatible amb l’exercici de la funció docent i que, per això, hagin de renunciar al lloc de feina
que els ofereixi l’Administració educativa, podran al·legar aquesta causa com
renúncia justificada, i a efectes de barem de valoració de mèrits se’ls reconeixeran aquests serveis com a experiència docent en centres públics.
f) Força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la
Direcció General de Personal Docent i de les quals s’informarà a la Mesa sectorial d’educació
4.3.2 Els aspirants que al·leguin alguna de les causes justificades establertes en aquestes normes hauran d’acreditar-les documentalment i de forma
fefaent en el moment en què es produeixi la renúncia.
4.3.3 Tots els aspirants que es trobin en algunes de les situacions esmentades, n’hauran de comunicar la fi en el termini de cinc dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data en què s’extingeixi la situació al·legada.
4.4 Reserva de places
En el procés d’adjudicació de places que es realitza anualment abans de
l’inici del curs escolar, l’aspirant podrà optar a una reserva de plaça en els
següents supòsits:
a) permís per maternitat, adopció o acolliment al començament del curs
escolar. Si una funcionària interina, amb nomenament fins a final de curs, es
troba el 31 d’agost en situació de baixa maternal i se li adjudica una plaça vacant
l’1 de setembre, se li prorrogarà el nomenament fins a la finalització del període de maternitat.
b) en les situacions previstes a l’apartat 4.3.1.
c) incapacitat temporal per malaltia acreditada amb un certificat mèdic
oficial.
En els casos previstos en els punts anteriors se li assignarà una vacant, si
correspon, d’entre les sol·licitades, atenent al seu número d’ordre. El lloc de treball serà cobert per un altre aspirant mentre el funcionari interí romangui en l’esmentada situació. Quan finalitzi el període legal previst, el funcionari interí s’incorporarà a la mateixa plaça que li va ser assignada inicialment.
En el cas de no incorporar-se quan acabi la situació que va motivar la
reserva de plaça, sense causa justificada, s’entendrà que ha renunciat a l’oferta
de treball i es considerarà renúncia no justificada. Decaurà al darrer lloc de la
llista amb la consegüent pèrdua de la puntuació i número d’ordre.
4.5 Causes d’exclusió
Seran exclosos de la llista els aspirants que incorrin en algun dels supòsits
següents:
a) No signar l’alta dins el termini corresponent després d’haver estat adjudicatari d’una plaça vacant o designat per a una substitució en qualsevol de les
crides que faci l’Administració.
b) Falsejar la documentació aportada.
c) Haver estat separat del servei d’acord amb els procediments prevists en

BOIB

42

Num. 70

22-05-2008

la normativa vigent.
d) No prendre possessió de la plaça en el terminis establerts.
En qualsevol moment l’Administració podrà excloure d’ofici aquells aspirants que no compleixin els requisits exigits per a aquesta convocatòria.
Palma, 14 de maig de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

ANNEX 1
Documentació justificativa dels requisits dels aspirants que participen en aquesta convocatòria.
Requisits

Docuemnts justificatius

1. Requisit general

Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocòpia del passaport. Si n’és el cas, per als aspirants que s’acullin a allò
que s’estableix en el paràgraf segon de l’apartat 1.1.a de la base primera d’aquesta convocatòria, una fotocòpia compulsada de les
pàgines corresponents del llibre de família i certificació de l’empadronament dels membres de la unitat familiar.

2. Titulació

Per cada una de les funcions sol·licitades: fotocòpia compulsada del títol o títols necessaris per impartir les funcions o
certificació acadèmica original o, en tot cas, una fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la
seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis
realitzats, s’ha d’ajuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.
Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació
Exclusivament per a les funcions de les especialitats dels professors tècnics de formació professional i dels mestres de taller
d’arts plàstiques i disseny, als efectes de presentació del títol requerit, en el cas d’haver tengut experiència professional per l’assoliment
del requisit de titulació a efectes de docència, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del contracte o contractes de
treball corresponents, o una certificació, emesa pel cap de personal de l’empresa en què hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i
la tasca desenvolupada. En aquest cas s’ha d’adjuntar també una còpia del butlletí de cotització a la Seguretat Social (TC2).

3. Formació pedagògica i didàctica professors d’ensenyament secundari
Certificat d’aptitud pedagògica o equivalent. Quan en substitució del certificat d’aptitud pedagògica s’al·legui experiència docent efectiva
durant dos cursos acadèmics, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director
del centre, si es tracta d’un centre públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació ha
de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació.
4. Llengua catalana

Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

ANNEX 2
Barem de valoració dels mèrits
1. EXPERIÈNCIA DOCENT A L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA (Puntuació sense límit)
Mèrits
1.1 Per cada any d’experiència docent en centres públics
Punts: 6,500 per any complet, 0,541 per mes, 0,018 per dia
Documents justificatius: Full de serveis (amb especificació d’anys, mesos i dies) per aquells serveis prestats a altres administracions educatives o que no figurin
en el portal del personal.
1.2 Per cada any d’experiència docent en altres centres (centres privats i privats concertats dependents de les administracions públiques amb competència plena
en matèria d’educació)
Punts: 3,250 per any complet, 0,270 per mes, 0,009 per dia
Documents justificatius: Certificació expedida pel secretari del centre corresponent, en què consti la data de començament i d’acabament del contracte, el nivell i
l’especialitat que ha impartit, amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa
2. FORMACIÓ ACADÈMICA I ACTIVITATS DE FORMACIÓ (Puntuació màxima 25 punts)
2.1 Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol al·legat per a l’accés a interinitats
2.1.1. De 5,001 fins a 5,999 punts (d’1,000 fins a 1,499*)
Punts: 2,500
2.1.2 De 6,000 fins a 7,500 punts (d’1,500 fins a 2,250*)
Punts: 5,000
2.1.3 Més de 7,500 (més de 2,250*)
Punts: 7,500
Documents justificatius apartat (2.1): Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada en la qual es faci constar la nota mitjana obtinguda o les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.
(*Expedients acadèmics amb nota numèrica de 0 a 4 )

2.2 Doctorat i premis extraordinaris
2.2.1. Títol de doctor
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Punts: 3,000
Documents justificatius apartat Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.
2.2.2. Premi extraordinari en el doctorat
Punts: 2,500
Documents justificatius apartat Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia compulsada.
2.2.3. Premi extraordinari en la titulació al·legada.
Punts: 2,500
Documents justificatius apartat Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia compulsada.
2.3 Altres titulacions universitàries (Només es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial que no han estat al·legades com a requisits per a l’accés a
les distintes especialitats).
2.3.1.Titulacions universitàries de primer cicle.
Punts: 5,000
2.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle.
Punts: 5,000
Documents justificatius apartat 2.3 Fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.
2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial (Només es valoraran aquestes titulacions sempre que no siguin de la mateixa especialitat a la qual opti l’aspirant)
2.4.1 Títol de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música
Punts: 2,500
2.4.2. Titulació de cicle elemental o nivell intermedi de les escoles oficials d’idiomes
Punts: 1,000
2.4.3. Titulació de cicle superior o nivell avançat de les escoles oficials d’idiomes
Punts: 1,500
Documents justificatius apartat 2.4 Fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.
En el cas de presentar les titulacions de cicle superior o nivell avançat d’EOI la puntuació total serà de 2,5 punts.
2.5 Titulacions de català.
2.5.1. Títol de mestre de català o equivalent
Punts: 5,000
Documents justificatius apartat 2.5 Fotocòpia compulsada del títol o document d’haver abonat les taxes per a la seva expedició i certificació acreditativa de no
haver-lo obtingut per convalidació total d’assignatures.
2.5.2. Pel nivell D de català o equivalent
Punts: 2,500
Documents justificatius apartat 2.5 Fotocòpia compulsada del document acreditatiu.
2.6 Activitats de formació permanent
Per cada hora com a assistent, ponent o coordinador d’activitats de formació reconeguda i registrada
Punts: 0,020

ANNEX 3
TAULA DE TITULACIONS QUE CAPACITEN PER OCUPAR INTERINAMENT FUNCIONS DE L’ESPECIALITAT CORRESPONENT
OBSERVACIONS GENERALS
Les titulacions indicades a continuació corresponen al catàleg de títols universitaris oficials, de conformitat amb el que disposa el RD 1954/1994, de 30 de
setembre (BOE del 17-11-94) i les seves posteriors modificacions puntuals.
També són equivalents a efectes de docència les titulacions homòlogues a les especificades, segons el que disposen el RD 777/1998, de 30 d’abril (BOE del
8-5-98).
A la mateixa vegada, el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els
cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria
dissetena de la Llei esmentada («BOE» 53, de 2-3-2007), regula les titulacions declarades equivalents als efectes de docència per a l’ingrés a determinats cossos,
als annexos V, VI, VII, VIII i IX.
De conformitat amb el que disposa el Reial decret 363/2004, de 5 de març, pel qual es declara l’equivalència de determinades titulacions, a l’efecte de docència, per a l’ingrés i adquisició de les especialitats del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
i aquelles declarades equivalents d’acord amb el Reial decret 440/1994, d’11 de març, i amb les correspondències establertes en l’Ordre de 14 de maig de 1999, es
declaren equivalents, a l’efecte de docència, a les titulacions exigides amb caràcter general, sempre que s’acrediti, l’experiència professional d’almenys dos anys
en un camp laboral relacionat amb l’especialitat que s’aspiri.
Si la persona posseïdora d’una titulació necessita acreditar que està en possessió d’una altra formació complementària per estar capacitada per impartir una
determinada especialitat o matèria, s’indica expressament a la taula.
D’acord amb la normativa vigent (Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre, i l’annex V del Reial decret
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2112/1998, de 2 d’octubre), les especialitats de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, idioma estranger: anglès, educació física, educació musical i educació
infantil seran impartides per persones que estiguin en possessió del títol de mestre de l’especialitat o equivalent, o per persones que estiguin en possessió del títol
de mestre més una de les titulacions que s’esmenten per a cada especialitat .
Tal com s’estableix a la disposició addicional onzena de la LOE, el títol de professor d’educació general bàsica es considera equivalent, amb caràcter general, al títol de mestre a què es refereix la present Llei i el títol de mestre d’ensenyament primari mantindrà els efectes que li atorga la legislació vigent.
PROFESSORS D’ ENSENYAMENT SECUNDARI
Assignatures comunes
Codi
001

Funcions de l’especialitat Titulació
FILOSOFIA
1. Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).
2. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (filosofia).
3. Llicenciat en filosofia.
4. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors
citades en aquest apartat.

002 i 003 GREC i LLATÍ
1. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica).
2. Llicenciat en filologia clàssica.
3. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors
citades en aquest apartat.
004

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
1. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).
3. Llicenciat en filologia romànica.
4. Llicenciat en filologia hispànica.
5. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua espanyola i literatura.
6. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que s’acrediti haver cursat llengua espanyola i literatura.
7. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors
citades en aquest apartat.

005

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
1. Llicenciat en filosofia i lletres (geografia i història).
2. Llicenciat en geografia.
3. Llicenciat en geografia i història.
4. Llicenciat en història.
5. Llicenciat en història de l’art.
6. Llicenciat en humanitats.
7. Llicenciat en antropologia social i cultural
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors
citades en aquest apartat.

006

MATEMÀTIQUES
1. Llicenciat en ciències (matemàtiques).
2. Llicenciat en ciències matemàtiques.
3. Llicenciat en matemàtiques.
4. Llicenciat en ciències (físiques).
5. Llicenciat en ciències físiques.
6. Llicenciat en física.
7. Llicenciat en informàtica.
8. Llicenciat en química.
9. Llicenciat en ciències químiques.
10. Llicenciat en ciències (químiques).
11. Enginyer químic.
12. Enginyer en informàtica.
13. Enginyer aeronàutic.
14. Enginyer industrial.
15. Enginyer de telecomunicacions.
16. Enginyer de camins, canals i ports.
17. Enginyer naval i oceànic.
18. Enginyer superior en geodèsia i cartografia.
19. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors anteriors.
20. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol corresponent a una enginyeria tècnica vinculada a les enginyeries superiors, esmentades
en aquest apartat.

007

FISICA I QUIMICA
1. Llicenciat en ciències (física).
2. Llicenciat en ciències (química).
3. Llicenciat en ciències físiques.
4. Llicenciat en ciències químiques.
5. Llicenciat en física.
6. Llicenciat en química.
7. Llicenciat en bioquímica.
8. Llicenciat en biotecnologia.
9. Enginyer químic.
10. Enginyer aeronàutic.
11. Enginyer industrial.
12. Enginyer de telecomunicacions.
13. Enginyer de camins, canals i ports.
14. Enginyer naval i oceànic.
15. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors anteriors.
16. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol corresponent a una enginyeria tècnica vinculada a les enginyeries superiors,
esmentades en aquest apartat.
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008

BIOLOGIA I GEOLOGIA
1. Llicenciat en ciències naturals.
2. Llicenciat en ciències (biologia).
3. Llicenciat en ciències (geologia).
4. Llicenciat en ciències biològiques.
5. Llicenciat en ciències geològiques.
6. Llicenciat en biologia.
7. Llicenciat en ciències ambientals.
8. Llicenciat en geologia.
9. Llicenciat en ciències de la mar.
10. Llicenciat en bioquímica.
11. Llicenciat en farmàcia.
12. Llicenciat en medicina.
13. Llicenciat en veterinària.
14. Enginyer agrònom.
15. Enginyer de forest.
16. Enginyer de mines.
17. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors anteriors.
18. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol corresponent a una enginyeria tècnica vinculada a les enginyeries superiors,
esmentades en aquest apartat.

009

DIBUIX
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1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte.
3. Enginyer de camins, canals i ports.
4. Enginyer aeronàutic.
5. Enginyer naval.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer de forest.
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors anteriors.
9. Qualsevol titulació universitària superior i posseir el títol de conservació i restauració de béns culturals o el títol de disseny d’alguna de les especialitats
d’arts plàstiques i disseny.
010

FRANCÈS
1. Llicenciat en filologia francesa.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).
3. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica / francès).
4. Llicenciat en filologia moderna (francesa).
5. Llicenciat en filologia romànica (francès).
6. Llicenciat en traducció i interpretació (francès).
7. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab).
12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès).
13. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).
14. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus).
15. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià).
16. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès).
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol).
18. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès).
19. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud de francès de l’escola oficial d’idiomes o del títol DALF
(Diplôme approfondi de langue française).
20. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura de l’idioma corresponent i
estar en possessió del certificat d’aptitud de francès de l’escola oficial d’idiomes del títol DALF (Diplôme approfondi de langue française).

011

ANGLÈS
1. Llicenciat en filologia anglesa.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica / anglès).
3. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna / anglesa).
4. Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès).
5. Llicenciat en filologia moderna (anglès).
6. Llicenciat en filologia anglogermànica.
7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès).
12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès).
13. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, anglès).
14. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès).
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab).
16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus).
17. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès).
18. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).
19. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’anglès de l’escola oficial d’idiomes o del títol Proficiency
de la Universitat de Cambridge o d’altres universitats.
20. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura de l’idioma corresponent i
estar en possessió del certificat d’aptitud d’anglès de l’escola oficial d’idiomes o del títol Proficiency de la Universitat de Cambridge o d’altres universitats.

012

ALEMANY
1. Llicenciat en filologia alemanya.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica / alemany).
3. Llicenciat en filologia anglogermànica.
4. Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany).
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).
6. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).
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7. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).
12. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’alemany de l’escola oficial d’idiomes o del títol ‘ GroBes
deutsches sprachdiplom ‘o del títol ‘ Kleines deutsches sprachdiplom ‘.
13. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura de l’idioma corresponent i
estar en possessió del certificat d’aptitud d’alemany de l’escola oficial d’idiomes o del títol ‘GroBes deutsches sprachdiplom’ o del títol ‘Kleines deutsches
sprachdiplom’.
014

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
1. Llicenciat en filologia catalana.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).
3. Llicenciat en filologia valenciana.
4. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica / catalana).
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967).
6. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) (Universitat de Barcelona de 1968 a 1971).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) (Universitat de Barcelona de 1972 a 1977).
8. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) (Universitat de Barcelona a partir de 1978)
9. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) (Univerv. Autònoma de Barcelona de 1973 a 1977)
10. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) (Universitat Autònoma de Barcelona a partir de 1978).
11. Llicenciat en filologia (hispànica / filologia valenciana) (Universitat de València).

016

MÚSICA
1. Títol de professor superior de conservatori en qualsevol de les especialitats establertes al RD 2618/1966, de 10 de setembre (BOE del 24-10-96).
2. Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música segons el RD 1542/1994, de 8 de juliol (BOE del 9-8-94).
3. Llicenciat en història i ciències de la música.
4. Llicenciat en història (història de l’art / musicologia).
5. Llicenciat en musicologia.
6. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de professor de l’especialitat, segons el que disposa el RD 2618/19966, de 10 de setembre.

017

EDUCACIÓ FÍSICA
1. Llicenciat en educació física.
2. Llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport.
3. Llicenciat en medicina i estar en possessió del diploma d’especialista en medicina esportiva.
4. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors d’educació física o de
ciències de l’activitat física i de l’esport.
018

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
1. Llicenciat en psicologia.
2. Llicenciat en pedagogia.
3. Llicenciat en psicopedagogia.
4. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia).
5. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació).
6. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
8. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).
9. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació).
10. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de diplomat de les escoles universitàries de psicologia fins a 1974.
11. Qualsevol titulació universitària superior i haver cursat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

019

TECNOLOGIA
1. Enginyer.
2. Arquitecte.
3. Llicenciat en ciències (física).
4. Llicenciat en ciències (química)
5. Llicenciat en ciències físiques.
6. Llicenciat en ciències químiques.
7. Llicenciat en física.
8. Llicenciat en química.
9. Llicenciat de la marina civil (màquines navals).
10. Llicenciat de la marina civil (nàutica).
11. Llicenciat de la marina civil (radioelectrònica naval)
12. Llicenciat en màquines navals.
13. Llicenciat en nàutica i transport marítim.
14. Llicenciat en radioelectrònica naval.
15. Enginyer tècnic en totes les seves especialitats.
16. Arquitecte tècnic.
17. Diplomat de la marina civil (màquines navals).
18. Diplomat de la marina civil (nàutica).
19. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval)
20. Diplomat en màquines navals.
21. Diplomat en navegació marítima.
22. Diplomat en radioelectrònica naval.
23. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

061

ECONOMIA
1. Llicenciat en ciències econòmiques.
2. Llicenciat en ciències empresarials.
3. Llicenciat en economia.
4. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
5. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
6. Llicenciat en investigació i ciències del mercat.
7. Enginyer en organització industrial.
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
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aquest apartat.

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Assignatures específiques de formació professional
Codi

Funcions de l’especialitat

Titulació

101

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
1. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
2. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
3. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració.
4. Llicenciat en economia.
5. Llicenciat en dret.
6. Diplomat en ciències empresarials.
7. Diplomat en gestió i administració pública.
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

103

ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en bioquímica.
3. Llicenciat en farmàcia.
4. Llicenciat en química.
5. Llicenciat en medicina.
6. Enginyer químic.
7. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades
aquest apartat.

104

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS
1. Arquitecte.
2. Enginyer de camins, canals i ports.
3. Enginyer industrial.
4. Enginyer de materials.
5. Enginyer naval i oceànic.
6. Enginyer en organització industrial.
7. Arquitecte tècnic.
8. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les seves especialitats.
9. Enginyer tècnic en topografia.
10. Enginyer tècnic industrial, en totes les seves especialitats.
11. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

105

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
1. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
2. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
3. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració.
4. Llicenciat en dret.
5. Llicenciat en economia.
6. Llicenciat en psicologia.
7. Llicenciat en sociologia.
8. Enginyer en organització industrial.
9. Diplomat en ciències empresarials.
10. Diplomat en educació social.
11. Diplomat en relacions laborals.
12. Diplomat en treball social.
13. Diplomat en gestió i administració pública.
14. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

106

HOTELERIA I TURISME
1. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.
2. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
3. Diplomat en turisme.
4. Diplomat en empreses i activitats turístiques
5. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

107

INFORMÀTICA
1. Llicenciat en matemàtiques.
2. Llicenciat en física.
3. Llicenciat en ciències i tècniques estadístiques.
4. Enginyer en informàtica.
5. Enginyer en telecomunicació.
6. Enginyer en electrònica.
7. Diplomat en estadística.
8. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
9. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
10. Enginyer tècnic en telecomunicació, especialitat en telemàtica.
11. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

108

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA
1. Llicenciat en psicologia.
2. Llicenciat en pedagogia.
3. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia).
4. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació).
5. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia).
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6. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).
8. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació).
9. Llicenciat en psicopedagogia.
10. Llicenciat en sociologia.
11. Diplomat en educació social.
12. Diplomat en treball social.
13. Mestre en totes les seves especialitats.
14. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.
109

NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES
1. Llicenciat en màquines navals.
2. Llicenciat en nàutica i transport marítim.
3. Llicenciat en radioelectrònica naval.
4. Enginyer agrònom.
5. Enginyer aeronàutic.
6. Enginyer de camins, canals i ports.
7. Enginyer en geodèsia i cartografia.
8. Enginyer industrial.
9. Enginyer de materials.
10. Enginyer de mines.
11. Enginyer de forest.
12. Enginyer naval i oceànic.
13. Enginyer en organització industrial.
24. Diplomat de la marina civil (màquines navals).
25. Diplomat de la marina civil (nàutica).
14. Diplomat en màquines navals.
15. Diplomat en navegació marítima.
16. Diplomat en radioelectrònica naval.
17. Enginyer tècnic naval en totes les seves especialitats.
18. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

110

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
1. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
2. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
3. Llicenciat en economia.
4. Llicenciat en dret.
5. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.
6. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
7. Diplomat en ciències empresarials.
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

111

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES
1. Enginyer aeronàutic.
2. Enginyer agrònom.
3. Enginyer industrial.
4. Enginyer de mines.
5. Enginyer de forest.
6. Enginyer naval i oceànic.
7. Llicenciat en màquines navals.
8. Llicenciat en nàutica i transport marítim.
9. Llicenciat en radioelectrònica naval.
10. Diplomat en màquines navals.
11. Diplomat en navegació marítima.
12. Diplomat en radioelectrònica naval.
13. Diplomat de la marina civil (màquines navals).
14. Diplomat de la marina civil (nàutica).
15. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les seves especialitats.
16. Enginyer tècnic agrícola, en totes les seves especialitats.
17. Enginyer tècnic industrial, en totes les seves especialitats.
18. Enginyer tècnic forestal, en totes les seves especialitats.
19. Enginyer tècnic de mines, en totes les seves especialitats.
20. Enginyer tècnic naval, en totes les seves especialitats
21. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les seves especialitats.
22. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

112

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
1. Llicenciat de la marina civil (màquines navals)
2. Llicenciat en màquines navals.
3. Enginyer aeronàutic.
4. Enginyer agrònom.
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer industrial (metall).
8. Enginyer industrial (paperera gràfica).
9. Enginyer industrial (tèxtil).
10. Enginyer industrial (electricitat).
11. Enginyer industrial (organització industrial).
12. Enginyer industrial (tècniques energètiques).
13. Enginyer industrial (mecànica).
14. Enginyer industrial (química).
15. Enginyer de mines.
16. Enginyer de materials.
17. Enginyer naval i oceànic.
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18. Enginyer naval.
19. Enginyer en organització industrial.
20. Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
21. Enginyer tècnic en aeronaus.
22. Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aerospacials).
23. Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).
24. Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.
25. Enginyer tècnic naval en totes les seves especialitats.
26. Enginyer tècnic de mines, en totes les seves especialitats.
27. Enginyer tècnic d’obres públiques (construccions civils).
28. Enginyer tècnic en construccions civils.
29. Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).
30. Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.
31. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).
32. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).
33. Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
34. Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).
35. Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.
36. Enginyer tècnic en disseny industrial.
37. Enginyer tècnic industrial.
38. Enginyer tècnic industrial (electricitat).
39. Enginyer tècnic en electricitat.
40. Enginyer tècnic industrial en totes les seves especialitats
41. Enginyer tècnic tèxtil.
42. Enginyer tècnic en teixits de punt.
43. Diplomat en màquines navals.
44. Diplomat de la marina civil ( màquines navals).
45. Diplomat de la marina civil (nàutica).
113

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS
1. Enginyer industrial.
2. Enginyer aeronàutic.
3. Enginyer agrònom.
4. Enginyer de telecomunicació.
5. Enginyer naval i oceànic.
6. Enginyer de mines.
7. Enginyer de camins, canals i ports
8. Llicenciat en màquines navals.
9. Llicenciat de la marina civil (màquines navals)
10. Diplomat en: màquines navals.
11. Enginyer tècnic industrial en totes les seves especialitats.
12. Enginyer tècnic aeronàutic en totes les seves especialitats.
13. Enginyer tècnic d’ obres públiques en totes les seves especialitats.
14. Enginyer tècnic de telecomunicacions en totes les seves especialitats.
15. Enginyer tècnic naval en totes les seves especialitats.
16. Enginyer tècnic agrícola en totes les seves especialitats.
17. Enginyer tècnic de mines en totes les seves especialitats.
18. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

115

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en geologia.
3. Llicenciat en veterinària.
4. Llicenciat en ciències ambientals
5. Llicenciat en enologia
6. Enginyer agrònom.
7. Enginyer de forest.
8. Enginyer tècnic agrícola en totes les seves especialitats.
9. Enginyer tècnic forestal en totes les seves especialitats.
Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.
116

PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en biologia (bioquímica).
3. Llicenciat en ciències (biològiques).
4. Llicenciat en ciències biològiques.
5. Llicenciat en ciències (ciències naturals).
6. Llicenciat en ciències (biologia).
7. Llicenciat en química.
8. Llicenciat en ciències (química).
9. Llicenciat en ciències químiques.
10. Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
11. Llicenciat en ciències químiques (analítica).
12. Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).
13. Llicenciat en ciències químiques (industrial).
14. Llicenciat en veterinària.
15. Llicenciat en biotecnologia.
16. Llicenciatura en enologia.
17. Enginyer agrònom.
18. Enginyer agrònom (alimentària).
19. Enginyer químic.
20. Enginyer industrial (química).
21. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).
22. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).
23. Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
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PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES ORTOPROTÈTICS
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en bioquímica.
3. Llicenciat en farmàcia.
4. Llicenciat en medicina.
5. Llicenciat en odontologia.
6. Llicenciat en veterinària.
7. Llicenciat en química.
8. Llicenciat en ciències ambientals.
9. Llicenciat en biotecnologia.
10. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

118

PROCESSOS SANITARIS
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en bioquímica.
3. Llicenciat en farmàcia.
4. Llicenciat en medicina.
5. Llicenciat en odontologia.
6. Llicenciat en veterinària.
7. Llicenciat en biotecnologia.
8. Diplomat en infermeria.
9. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

119

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
1. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).
2. Llicenciat en comunicació audiovisual.
3. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
4. Llicenciat en periodisme.
5. Enginyer de telecomunicació.
6. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

120

PROCESSOS I PRODUCTES DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
1. Llicenciat en química.
2. Enginyer químic.
3. Enginyer industrial.
4. Enginyer tècnic industrial, especialitat tèxtil.
5. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

121

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA
1. Llicenciat en física.
2. Llicenciat en química.
3. Enginyer químic.
4. Enginyer industrial.
5. Enginyer de materials.
6. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
7. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial.
8. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

122

PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES
1. Llicenciat en comunicació audiovisual.
2. Llicenciat en periodisme.
3. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
4. Llicenciat en química.
5. Enginyer químic.
6. Enginyer tècnic en disseny industrial.
7. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial.
8. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.
9. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

123

PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES

1. Arquitecte.
2. Enginyer industrial.
3. Enginyer de materials.
4. Enginyer de forest.
5. Enginyer en organització industrial.
6. Enginyer agrònom.
7. Arquitecte tècnic.
8. Enginyer tècnic en disseny industrial.
9. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.
10. Enginyer tècnic industrial en totes les seves especialitats.
Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.
124

SISTEMES ELECTRÒNICS
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1. Llicenciat en física.
2. Llicenciat en radioelectrònica naval.
3. Enginyer aeronàutic.
4. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
5. Enginyer en electrònica.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer de mines.
8. Enginyer naval i oceànic.
9. Enginyer de telecomunicació.
10. Enginyer en informàtica de sistemes.
11. Enginyer en organització industrial.
12. Diplomat en radioelectrònica naval.
13. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació.
14. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
15. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.
16. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.
17. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les seves especialitats.
18. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.
125

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS
1. Llicenciat en física.
2. Llicenciat en radioelectrònica naval.
3. Enginyer aeronàutic.
4. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
5. Enginyer en electrònica.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer de mines.
8. Enginyer naval i oceànic.
9. Enginyer de telecomunicació.
10. Enginyer en informàtica de sistemes.
11. Enginyer en organització industrial.
12. Diplomat en radioelectrònica naval.
13. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació.
14. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
15. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.
16. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.
17. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les seves especialitats.
18. Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en
aquest apartat.

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Codi

Funcions de l’especialitat

201

CUINA I PASTISSERIA

Titulació

1. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.
2. Diplomat en turisme.
3. Tècnic especialista en hoteleria.
4. Tècnic superior en restauració.
5. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’hoteleria i turisme, sempre que s’acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
202

EQUIPS ELECTRÒNICS
1. Llicenciat en física.
2. Llicenciat en radioelectrònica naval.
3. Enginyer de telecomunicació.
4. Enginyer d’electrònica.
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer aeronàutic.
8. Diplomat en radioelectrònica naval.
9. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació.
10. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
11. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.
12. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.
13. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les seves especialitats.
14. Enginyer tècnic en equips electrònics.
15. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’electricitat i electrònica, sempre que
s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
16. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la producció,
sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
17. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

203

ESTÈTICA
1. Llicenciat en farmàcia.
2. Llicenciat en medicina.
3. Llicenciat en biologia.
4. Llicenciat en química.
5. Diplomat en fisioteràpia.
6. Diplomat en infermeria.
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7. Diplomat en podologia.
8. Tècnic especialista en estètica.(*)
9. Tècnic superior en estètica.(*)
10.Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’imatge personal, (*) sempre
que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
11.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
204

FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLES
1. Enginyer industrial.
2. Enginyer de forest.
3. Enginyer de materials.
4. Enginyer tècnic en disseny industrial.
5. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.
6. Enginyer tècnic forestal, en totes les seves especialitats.
7. Enginyer tècnic en indústria paperera.
8. Enginyer tècnic en mecànica.
9. Tècnic superior en producció de fusta i moble.(*)
10. Tècnic superior en desenvolupament de productes en fusta i moble (*)
11. Tècnic especialista en construcció industrial de fusta (*)
12. Tècnic especialista ebenista (*)
13. Tècnic especialista en fusta (*)
14. Tècnic especialista modelista de fundició (*)
15. Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles (*)
16. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de fusta i moble, (*) sempre
que s’ acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
17. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

205

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS
1. Arquitecte.
2. Enginyer industrial.
3. Enginyer aeronàutic.
4. Enginyer naval i oceànic.
5. Enginyer agrònom.
6. Enginyer de mines.
7. Enginyer de forest
8. Enginyer naval
9. Llicenciat en màquines navals.
10. Diplomat en màquines navals.
11. Arquitecte tècnic.
12. Enginyer tècnic industrial, en totes les seves especialitats.
13. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les seves especialitats.
14. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.
15. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
16. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.
17. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.
18. Enginyer tècnic de mines, en totes les seves especialitats.
19. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la producció,
sempre que s’ acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
20. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de química, sempre que s’ acrediti
experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
21. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ activitats maritimopesqueres, sempre
que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
22.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

206

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
1. Llicenciat en física.
2. Llicenciat en radio electrònica naval.
3. Enginyer de telecomunicacions.
4. Enginyer en electrònica.
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
6. Enginyer industrial.
7. Enginyer de mines.
8. Enginyer naval i oceànic.
9. Enginyer aeronàutic.
10. Diplomat en radio electrònica naval.
11. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació.
12. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
13. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.
14. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.
15. Enginyer tècnic de telecomunicacions, en totes les seves especialitats.
16. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ electricitat i electrònica, sempre que
s’ acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
17. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la producció,
sempre que s’ acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
18. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ activitats marítim pesqueres, sempre
que s’ acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
19.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat..

209

MANTENIMENT DE VEHICLES
1. Enginyer industrial.
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2. Enginyer aeronàutic.
3. Enginyer naval i oceànic.
4. Enginyer agrònom.
5. Enginyer de mines.
6. Enginyer de forest.
7. Llicenciat en màquines navals.
8. Diplomat en màquines navals.
9. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.
10. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les seves especialitats.
11. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
12. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions Rurals.
13. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres.
14. Tècnic superior en automoció.
15. Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l’ automòbil.(*)
16. Tècnic especialista en automoció.(*)
17. Tècnic Especialista en manteniment de màquines i equips de Construcció i Obres.(*)
18. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment de vehicles
autopropulsats, (*) sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
19. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la
propulsió, (*) sempre que s’acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
20. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ
1. Llicenciat en màquines navals.
2. Llicenciat en nàutica i transport marítim.
3. Llicenciat en radioelectrònica naval.
4. Enginyer agrònom.
5. Enginyer aeronàutic.
6. Enginyer de camins, canals i ports.
7. Enginyer en geodèsia i cartografia.
8. Enginyer industrial
9. Enginyer de materials.
10. Enginyer de mines.
11. Enginyer de forest.
12. Enginyer naval i oceànic.
13. Diplomat en màquines navals.
14. Diplomat en navegació marítima.
15. Enginyer tècnic naval, especialitat en estructures marines.
16. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
17. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeromotors.
18. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació.
19. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronaus.
20. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en equips i materials aeroespacials.
21. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.
22. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.
23. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.
24. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.
25. Enginyer tècnic de mines, especialitat en explotació de mines.
26. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres.
27. Enginyer tècnic de mines, especialitat en mineral·lúrgia i metal·lúrgia.
28. Enginyer tècnic de mines, especialitat en recursos energètics.
29. Enginyer tècnic de mines, especialitat en combustibles i explosius.
30. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les seves especialitats.
31. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la producció,
sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
32. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
211

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES
1. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.
2. Enginyer industrial
3. Enginyer de materials.
4. Enginyer naval i oceànic.
5. Llicenciat en màquines navals.
6. Diplomat en màquines navals.
7. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.
8. Enginyer tècnic en disseny industrial.
9. Enginyer tècnic naval, especialitat en estructures marines.
10. Enginyer tècnic de mines, especialitat en mineral·lúrgia i metal·lúrgia.
11. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.
12. Tècnic superior en producció per mecanitzat. (*)
13. Tècnic especialista en muntatge i construcció de maquinària.(*)
14. Tècnic especialista en micromecànica de màquines-eines.(*)
15. Tècnic especialista en micromecànica d’instruments.(*)
16. Tècnic especialista en instrumentista en sistemes de mesura.(*)
17. Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics.(*)
18. Tècnic especialista en mecànica d’armes.(*)
19. Tècnic especialista en fabricació mecànica(*)
20. Tècnic especialista en màquines-eines.(*)
21. Tècnic especialista en matrius i motlles.(*)
22. Tècnic especialista en control de qualitat.(*)
23. Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria.(*)
24. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment i serveis a la
producció, (*) sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
25. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de manteniment de vehicles
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autopropulsats, (*) sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
26. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de fusta i moble, (*) sempre
que s’ acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
27. Qualsevol tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de fabricació mecànica, (*)
sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
28.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
212

OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
1. Arquitecte.
2. Enginyer industrial.
3. Enginyer naval i oceànic.
4. Enginyer de camins, canals i ports.
5. Arquitecte tècnic.
6. Enginyer tècnic industrial, en totes les seves especialitats.
7. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les seves especialitats.
8. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.
9. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’edificació i obra civil, sempre que
s’ acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
10.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

213

OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
1. Arquitecte.
2. Enginyer aeronàutic.
3. Enginyer industrial.
4. Enginyer de mines.
5. Enginyer naval i oceànic.
6. Llicenciat en màquines navals.
7. Llicenciat de la marina civil: Màquines navals.
8. Diplomat en màquines navals.
9. Arquitecte tècnic.
10. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat aeronaus.
11. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.
12. Enginyer tècnic en disseny industrial.
13. Enginyer tècnic naval, especialitat en estructures marines.
14. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres
15. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.
16. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de fabricació mecànica, sempre que
s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
17.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

216

OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en geologia.
3. Llicenciat en veterinària.
4. Llicenciat en ciències ambientals.
5. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments.
6. Llicenciat en química.
7. Enginyer agrònom.
8. Enginyer de forest.
9. Enginyer tècnic agrícola, en totes les seves especialitats.
10. Enginyer tècnic forestal, en totes les seves especialitats.
11. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ activitats agràries, sempre que
s’acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
12.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

218

PERRUQUERIA
1. Llicenciat en biologia.
2. Llicenciat en bioquímica.
3. Llicenciat en farmàcia.
4. Llicenciat en medicina.
5. Llicenciat en química.
6. Diplomat en fisioteràpia.
7. Diplomat en infermeria.
8. Diplomat en podologia.
9. Tècnic especialista en perruqueria (*)
10. Tècnic Superior en Assessoria de Imatge Personal (*)
(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
11.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

219

PROCEDIMENTS DE DIÀGNOSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC
1. Llicenciat en medicina.
2. Llicenciat en farmàcia.
3. Llicenciat en biologia.
4. Llicenciat en bioquímica.
5. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments
6. Llicenciat en ciències ambientals.
7. Llicenciat en odontologia.
8. Llicenciat en química.
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9. Llicenciat en veterinària.
10. Diplomat en infermeria.
11. Diplomat en fisioteràpia.
12. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de sanitat, sempre que s’acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
13. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de química, sempre que s’acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
14.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
220

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
1. Llicenciat en medicina.
2. Llicenciat en farmàcia.
3. Llicenciat en biologia.
4. Llicenciat en bioquímica.
5. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.
6. Llicenciat en odontologia.
7. Llicenciat en veterinària.
8. Diplomat en infermeria.
9. Diplomat en nutrició humana i dietètica
10. Diplomat en fisioteràpia.
11. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de sanitat, sempre que s’ acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
12. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de química, sempre que s’ acrediti
experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
13.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

221

PROCESSOS COMERCIALS
1. Llicenciat en administració i direcció d’ empreses.
2. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
3. Llicenciat en economia.
4. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.
5. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
6. Llicenciat en Documentació
7. Enginyer en informàtica.
8. Diplomat en biblioteconomia i documentació.
9. Diplomat en ciències empresarials.
10. Diplomat en gestió i administració pública.
11. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
12. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
13. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de comerç i màrqueting , sempre que
s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
14. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’administració, sempre que s’ acrediti
experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
15.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

222

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Llicenciat en administració i direcció d’empreses.
2. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.
3. Llicenciat en economia.
4. Llicenciat en dret.
5. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració.
6. Enginyer en informàtica.
7. Diplomat en biblioteconomia i documentació.
8. Diplomat en ciències empresarials.
9. Diplomat en gestió i administració pública.
10. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
11. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
12. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de comerç i màrqueting , sempre que
s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
13. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’administració, sempre que s’acrediti
experiència professional d’ un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’ opta.
14. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

223

PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES
1. Llicenciat en comunicació audiovisual.
2. Llicenciat en periodisme.
3. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
4. Llicenciat en química.
5. Enginyer químic.
6. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial.
7. Enginyer tècnic en disseny industrial.
8. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.
9. Tècnic superior en producció d’ indústries d’ arts gràfiques.
10. Tècnic especialista en composició.
11. Tècnic especialista en enquadernació.
12. Tècnic especialista en impressió.
13. Tècnic especialista en processos gràfics.
14. Tècnic especialista en reproducció fotomecànica.
15. Tècnic especialista en composició d’arts gràfiques.
16. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’arts gràfiques, sempre que s’acrediti
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experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
17.Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.
225

SERVEIS A LA COMUNITAT
1. Llicenciat en psicologia.
2. Llicenciat en pedagogia.
3. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia).
4. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació).
5. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia).
6. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).
8. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació).
9. Llicenciat en sociologia.
10. Llicenciat en antropologia social i cultural
11. Llicenciat en ciències del treball.
12. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (Sociologia)
13. Llicenciat en psicopedagogia.
14. Diplomat en educació social.
15. Diplomat en treball social.
16. Mestre, en totes les seves especialitats.
17. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat,
sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
18. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

226

SERVEIS DE RESTAURACIÓ
1. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.
2. Diplomat en turisme.
3. Tècnic especialista en hoteleria.
4. Tècnic superior en restauració.
5. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ hoteleria i turisme, sempre que
s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
6. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

227

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
1. Llicenciat en matemàtiques.
2. Llicenciat en física.
3. Llicenciat en informàtica
4. Enginyer en informàtica.
5. Enginyer en telecomunicacions.
6. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.
7. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
8. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
9. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les seves especialitats.
10. Diplomat en informàtica.
11. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’informàtica, sempre que s’acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
12. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional de comerç i màrqueting , sempre que
s’ acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
13. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional d’ administració, sempre que
s’ acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
14. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

229

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO
1. Llicenciat en comunicació audiovisual.
2. Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).
3. Llicenciat en periodisme.
4. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).
5. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.
6. Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).
7. Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).
8. Enginyer de telecomunicació.
9. Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).
10. Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
11. Enginyer tècnic de so.
12. Enginyer tècnic de so i imatge.
13. Tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació Professional que pertanyi a la família professional d’imatge i so, sempre que s’acrediti
experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria a la qual s’opta.
14. Qualsevol titulació universitària mitjana i haver superat un cicle complet dels estudis adients per l’obtenció de les titulacions superiors esmentades en aquest
apartat.

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Codi

Funcions de l’especialitat

001

ALEMANY

Titulació

1. Llicenciat en filologia alemanya.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica / alemany).
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3. Llicenciat en filologia anglogermànica.
4. Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany).
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).
6. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).
7. Llicenciat en traducció i interpretació (francès- alemany).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany- anglès).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany - rus).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès - alemany . japonès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (francès - italià . alemany).
12. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’alemany de l’escola oficial d’idiomes o del títol GroBes
deutsches sprachdiplom o del títol Kleines deutsches sprachdiplom.
13. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura en filologia alemanya i estar en
possessió del certificat d’aptitud d’alemany de l’escola oficial d’idiomes del títol GroBes deutsches sprachdiplom o del títol Kleines deutsches sprachdiplom.
002

ÀRAB
1. Llicenciat en filologia àrab.
2. Llicenciat en filologia (semítica / comú).
3. Llicenciat en filologia (semítica / àrab i islam).
4. Llicenciat en filologia (semítica / àrab - islàmica).
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia /semítica / àrab - islàmica).
6. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia /semítica / àrab i islam).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica).
8. Llicenciat en filologia semítica.
9. Llicenciat en traducció i interpretació (àrab).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (francès - àrab).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès - àrab).
12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . àrab - portuguès).
13. Qualsevol titulació superior de l’ àrea d’ humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’àrab de l’escola oficial d’idiomes.
14. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura en filologia àrab i estar en
possessió del certificat d’aptitud d’àrab de l’escola oficial d’idiomes.

003

CATALÀ
1. Llicenciat en filologia catalana.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).
3. Llicenciat en filologia valenciana.
4. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica / catalana).
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967).
6. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) (Universitat de Barcelona de 1968 a 1971).
7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) (Universitat de Barcelona de 1972 a 1977).
8. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) (Universitat de Barcelona a partir de 1978).
9. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) (Universitat Autònoma de Barcelona de 1973 a 1977).
10. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) (Universitat Autònoma de Barcelona a partir de 1978).
11. Llicenciat en filologia (hispànica / filologia valenciana) (Universitat de València).

006

ESPANYOL PER A ESTRANGERS
1. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).
3. Llicenciat en filologia romànica.
4. Llicenciat en filologia hispànica.
5. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua espanyola i literatura.
6. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que s’acrediti haver cursat llengua espanyola i literatura.
7. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de les titulacions superiors citades en aquest apartat

i
estar en possessió del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers de l’escola oficial d’idiomes.
008

FRANCÈS
1. Llicenciat en filologia francesa.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).
3. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica / francès).
4. Llicenciat en filologia moderna (francesa).
5. Llicenciat en filologia romànica (francès).
6. Llicenciat en traducció i interpretació (francès).
7. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . francès . italià).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . italià . alemany).
9. Llicencia en traducció i interpretació (italià . portuguès . francès).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . xinès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . àrab).
12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . anglès).
13. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . alemany).
14. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . rus).
15. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . italià).
16. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . japonès).
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . espanyol).
18. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . àrab . portuguès).
19. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud de francès de l’escola oficial d’idiomes o del títol
DALF(Diplôme approfondi de langue française).
20. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura en filologia francesa i estar en
possessió del certificat d’aptitud de francès de l’escola oficial d’idiomes o del títol DALF (Diplôme approfondi de langue française).

011

ANGLÈS
1. Llicenciat en filologia anglesa.
2. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica / anglès).
3. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna / anglesa).

BOIB

58

Num. 70

22-05-2008

4. Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès).
5. Llicenciat en filologia moderna (anglès).
6. Llicenciat en filologia anglogermànica.
7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . francès . italià).
10. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . xinès).
11. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany . anglès).
12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . anglès).
13. Llicenciat en traducció i interpretació (italià . anglès).
14. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . japonès).
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . àrab).
16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . rus).
17. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . portuguès).
18. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . alemany . japonès).
19. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’anglès de l’escola oficial d’idiomes o del títol Proficiency de la
universitat de Cambridge o d’altres universitats.
20. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura en filologia anglesa i estar en
possessió del certificat d’aptitud d’anglès de l’escola oficial d’idiomes o del títol Proficiency de la universitat de Cambridge o d’altres universitats.
012

ITALIÀ
1. Llicenciat en filologia italiana.
2. Llicenciat en filologia romànica (italià).
3. Llicenciat en filologia moderna (italià).
4. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica / italiana).
5. Llicenciat en traducció i interpretació (francès . italià - alemany).
6. Llicenciat en traducció i interpretació (francès - italià).
7. Llicenciat en traducció i interpretació (italià - anglès).
8. Llicenciat en traducció i interpretació (italià . portuguès - francès).
9. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès . francès - italià).
10. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i estar en possessió del certificat d’aptitud d’italià de l’escola oficial d’idiomes.
11. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la llicenciatura en filologia italiana i estar en
possessió del certificat d’aptitud d’italià de l’escola oficial d’idiomes.

017

RUS
1. Llicenciat en filologia eslava.
2. Llicenciat en traducció i interpretació (rus).
3. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès - rus).
4. Llicenciat en traducció i interpretació (francès - rus).
5. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany - rus).
6. Qualsevol titulació superior de l’àrea d’ humanitats i estar en possessió del certificat d.’ aptitud de rus de l.’ escola oficial d’ idiomes.
7. Qualsevol titulació universitària superior, haver superat un cicle complet dels estudis adients per a l’ obtenció de la llicenciatura en filologia eslava i estar en
possessió del certificat d’ aptitud de rus de l’ escola oficial d’ idiomes.

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
Codi

Funcions de l’especialitat

Titulació

102

ALEMANY APLICAT AL CANT
1. Professor superior de cant amb llicenciatura en filologia alemanya.
2. Professor de cant amb llicenciatura en filologia alemanya.
3. Professor superior de cant amb el títol d’alemany de l’escola d’oficials d’ idiomes.
4. Professor de cant amb el títol d’alemany de l’escola d’oficials d’idiomes.
5. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol d’alemany de l’escola oficial d’idiomes.
6. Diploma de cantant d’òpera i concert de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol d’alemany de l’escola oficial d’idiomes.
7. Llicenciat en filologia alemanya amb títol de professor de piano.
8. Llicenciat en filologia alemanya.

104

ITALIÀ APLICAT AL CANT
1. Professor superior de cant amb llicenciatura en filologia italiana.
2. Professor de cant amb llicenciatura en filologia italiana.
3. Professor superior de cant amb el títol d’italià de l’escola d’oficials d’idiomes.
4. Professor de cant amb el títol d’italià de l’escola d’oficials d’idiomes.
5. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol d’italià de l’escola oficial d’idiomes.
6. Diploma de cantant d’òpera i concert de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol d’ italià de l’escola oficial d’idiomes.
7. Llicenciat en filologia italiana amb títol de professor de piano.
8. Llicenciat en filologia italiana

105

FRANCÈS APLICAT AL CANT
1. Professor superior de cant amb llicenciatura en filologia francesa.
2. Professor de cant amb llicenciatura en filologia francesa.
3. Professor superior de cant amb el títol de francès de l’escola d’oficials d’idiomes.
4. Professor de cant amb el títol de francès de l’escola d’oficials d’idiomes.
5. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol de francès de l’escola oficial d’idiomes.
6. Diploma de cantant d’òpera i concert de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més títol de francès de l’escola oficial d’idiomes.
7. Llicenciat en filologia francesa amb títol de professor de piano.
8. Llicenciat en filologia francesa.

402

ARPA
1. Professor superior d’arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor d’arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat arpa.
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció arpa
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59

CANT
1. Professor superior de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència.
4. Diploma de cantant d’òpera i concert de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència
5. Títol superior de música, especialitat cant .
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció cant

404

CLARINET
1. Professor superior de clarinet del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de clarinet del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat clarinet .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clarinet .

405

CLAVECÍ
1. Professor superior de clavecí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de clavecí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat clavecí.
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clavecí .

406

CONTRABAIX
1. Professor superior de contrabaix del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de contrabaix del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat contrabaix .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció contrabaix.

407

COR
1. Títol superior de música, especialitat direcció de cor.
2. Títol de professor superior de direcció de cors regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors

408

FAGOT
1. Professor superior de fagot del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de fagot del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat fagot .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció fagot

410

FLAUTA TRAVESSERA
1. Professor superior de flauta travessera del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de flauta travessera del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors
3. Títol superior de música, especialitat flauta travessera
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta travessera

411

FLAUTA DE BEC
1. Professor superior de flauta de bec del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Títol superior de música, especialitat flauta de bec .
3. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta de bec

412

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ
1. Professor superior d’harmonia, contrapunt, composició i instrumentació del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de
plans anteriors.
2. Professor d’harmonia, contrapunt, composició i instrumentació del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans
anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat composició

414

GUITARRA
1. Professor superior de guitarra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de guitarra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat guitarra .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció guitarra

416

HISTÒRIA DE LA MÚSICA
1. Professor superior de musicologia regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Llicenciat en història i ciències de la música.
3. Llicenciat en geografia i història (especialitat: història de l’art; secció: musicologia).
4. Títol superior de música, especialitat musicologia

419

OBOE
1. Professor superior d’oboè del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor d’oboè del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat oboè
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció oboè

420

ORGUE
1. Títol superior de Música: especialitat orgue
2. Títol superior de Música: especialitat pedagogia de l’orgue
3. Títol de professor superior d’orgue del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors .
4. Títol de professor d’orgue del pla regulat segons el 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans interiors

421

ORQUESTRA
1. Professor superior de direcció de cors del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor superior de cant, més acreditació d’experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.
3. Professor de cant, més acreditació d’experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.
4. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més acreditació d’experiència en direcció de cors per
un temps igual o superior a un any.
5. Diploma de cantant d’òpera i concert de l’Escola Superior de Cant, més titulació. que habiliti per a la docència, més acreditació d’experiència en direcció de cors
per un temps igual o superior a un any.
6. Professor superior de solfeig, més acreditació d’experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any
7. Títol superior de música, especialitat orquestra
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422

PERCUSSIÓ
1. Professor superior de percussió del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de percussió del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat percussió .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció percussió.

423

PIANO
1. Professor superior de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat piano.
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció piano

424

SAXÒFON
1. Professor superior de saxofon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de saxofon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat saxofon
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció saxofon

426

TROMBÓ
1. Professor superior de trombó del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de trombó del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat trombó .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trombó

427

TROMPA
1. Professor superior de trompa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. Professor de trompa del
pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Títol superior de música, especialitat trompa
3. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompa

428

TROMPETA
1. Professor superior de trompeta del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de trompeta del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat trompeta
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompeta

429

TUBA
1. Professor superior de tuba del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de tuba del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat tuba.
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció tuba.

431

VIOLA
1. Professor superior de viola del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de viola del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors
3. Títol superior de música, especialitat viola .
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció viola

433

VIOLÍ
1. Professor superior de violí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de violí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors
3. Títol superior de música, especialitat violí.
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violí

434

VIOLONCEL
1. Professor superior de violoncel del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
2. Professor de violoncel del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.
3. Títol superior de música, especialitat violoncel ).
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violoncel

435

DANSA ESPANYOLA
1. Professor de dansa espanyola.
2. Document acreditatiu d’ haver superat completament estudis oficials de dansa espanyola anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris de
música, conservatoris de dansa i les escoles d’art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d’abril. BOE del 4-5-99).
3. Títol superior de dansa: especialitat pedagogia de la dansa, modalitat dansa espanyola
4. Títol superior de dansa i Títol professional en l’especialitat de dansa espanyola

436

DANSA CLÀSSICA
1. Professor de dansa clàssica.
2. Document acreditatiu d’haver superat completament estudis oficials de dansa clàssica anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris de
música, conservatoris de dansa i les escoles d’art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d’abril. BOE del 4-5-99).
3. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, modalitat dansa clàssica
4. Títol superior de dansa i Títol professional en l’especialitat de dansa clàssica.

437

DANSA CONTEMPORÀNIA
1. Professor de dansa contemporània.
2. Document acreditatiu d’haver superat completament estudis oficials de dansa contemporània anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris
de música, conservatoris de dansa i les escoles d’art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d’ abril. BOE del 4-5-99).
3. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, modalitat dansa contemporània
4. Títol superior de dansa
5. Títol professional en l’especialitat de dansa contemporània.

460

LLENGUATGE MUSICAL
1. Professor superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols
equivalents de plans anteriors.
2. Professor de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de
plans anteriors
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3. Títol superior de Pedagogia del Llenguatge i de l’ educació musical.
4. Títol superior de música, especialitat Pedagogia del Llenguatge i de l’ educació musical.

PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Codi Funcions de l’especialitat

Titulació

504

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRES PICTÒRIQUES
1. Llicenciat en belles arts.
2. Títol conservació i restauració de bens culturals, especialitat pintura i títols recollits en l’article 2 del Reial decret 440/1994, de 11 de març, corresponents a la
secció de Pintura.

507

DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte.

508

DIBUIX TÈCNIC
1. Arquitecte
2. Enginyer
3. Llicenciat en belles arts

509

DISSENY D’INTERIOR
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte
3. Títol de disseny, especialitat disseny d’interiors (reial decret 363/2004)

510

DISSENY DE MODA
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte
3. Títol de disseny, especialitat disseny de moda (reial decret 363/2004)

511

DISSENY DE PRODUCTE
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte.
3. Títol de disseny, especialitat disseny de producte reial decret 363/2004

512

DISSENY GRÀFIC
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte
3. Títol de disseny, especialitat disseny gràfic.(reial decret 363/2004)

515

FOTOGRAFIA
1. Llicenciat en comunicació audiovisual.
2. Llicenciat en belles arts
3. Llicenciat en ciències de la comunicació

516

HISTÒRIA DE L’ART
1. Llicenciat en història de l’art.
2. Llicenciat en història.

520

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY
1. Arquitecte.
2. Enginyer.
3. Llicenciat en bioquímica.
4. Llicenciat en física.
5. Llicenciat en geologia.
6. Llicenciat en matemàtiques.
7. Llicenciat en química

521
MITJANS AUDIOVISUALS
Llicenciat en comunicació audiovisual.
522

MITJANS INFORMÀTICS
1. Llicenciat en belles arts.
2. Arquitecte.
3. Llicenciat en comunicació audiovisual.
4. Enginyer en informàtica

523

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ
1. Llicenciat en dret
2. Llicenciat en administració i direcció d’empreses
3. Llicenciat en ciències actuarials i financeres
4. Llicenciat en ciències del treball
5. Llicenciat en sociologia

525
VOLUM
Llicenciat en belles arts.

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Codi

Funcions

Titulació

054
RESTAURACIÓ D’ENQUADERNACIONS
Graduat en arts aplicades en l’especialitat de conservació i restauració del document gràfic, enquadernació i restauració.
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095

RESTAURACIÓ
1. Graduat en arts aplicades a la conservació i restauració d’obres i objectes d’art (secció d’arqueologia, pintura i escultura).
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de conservació i restauració del document gràfic.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de restauració.
4. Restaurador (secció d’arqueologia, pintura i escultura).
5. Restaurador de béns culturals (arqueologia, pintura i escultura).
6. Restaurador i conservador de béns culturals (arqueologia, pintura i escultura).

107

DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de calçat.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de cartells.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de delineació artística.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de dibuix publicitari.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny gràfic.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de il·lustració artística.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de projectes.
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de retolació.
9. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de traçat.
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.

605

EBENISTERIA ARTÍSTICA
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fusteria artística.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fusteria de taller.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fusteria i ebenisteria.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny del moble.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’ebenisteria.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’imatgeria castellana.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de maquetes
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de maquetisme i modelisme.
9. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de talla de fusta.
10. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de talla de fusta i pedra.
11. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de talla ornamental.
12. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tècniques de volum.
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en escultura.
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fusta.
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades a la fusta
16. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en mobiliari

607

ESMALTS
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny d’orfebreria i joieria.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts sobre metalls.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de joieria.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’orfebreria.
6. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre metalls.

608

FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’estampació calcogràfica.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’impressió.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de cartells.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny gràfic.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fotografia artística.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fotogravat artístic.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de gravat i impressió.
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de gravat i tècniques d’ estampació.
9. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de gravat.
10. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de litografia.
11. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de projectes.
12. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de serigrafia.
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en enquadernació.
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fotografia artística.
16. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.
17. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d’ estampació.
18. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.
19. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’ il·lustració (Ordre de 14 de febrer de 1991, BOE del 22-2-91).
20. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i tècniques d’ estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, BOE del 22-2-91).
21. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de fotografia (Ordre de 14 de febrer de 1991, BOE del 22-2-91).
22. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i tècniques d’ estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, BOE del 22-2-91).

609

MODELISME I MAQUETISME
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de delineació artística.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny del moble.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny industrial.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de maquetes.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de maquetisme i modelisme.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de projectes.
8. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Moblament
9. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Arquitectura efímera.
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Aparadorisme.
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Elements de jardí.
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i direcció d’obres de decoració.
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Mobiliari.
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme industrial.
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme i maquetisme.
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MOTLLES I REPRODUCCIONS
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de ceràmica.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de ceràmica artística.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de modelat i buidat.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tècniques del volum.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de buidat.
6. Graduat en ceràmica (Escola de Ceràmica).
7. Perit en ceràmica artística.
8. Perit en tècnica ceràmica.
9. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de ceràmica artística (Ordre de 4 de novembre de 1991, BOE del 13-11-91).
10. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’arts aplicades de l’escultura (Ordre de 4 de novembre de 1991, BOE del 13-11-91).
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades a l’escultura
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades del metall
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica.

613

TÈCNIQUES CERÀMIQUES
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de ceràmica.
2. Graduat en arts aplicades en l.’ especialitat de ceràmica artística.
3. Graduat en arts aplicades en l’ especialitat de disseny del revestiment ceràmic.
4. Graduat en arts aplicades en l’ especialitat de tècniques del volum.
5. Graduat en ceràmica (Escola de Ceràmica).
6. Perit en ceràmica artística.
7. Perit en tècnica ceràmica.
8. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en paviments i revestiments ceràmics (Reial Decret 1458/95, d.1 de setembre, BOE del 7-9-95).
9. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística (Reial Decret 1458/95, d.1 de setembre, BOE del 7-9-95).
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria artística (Reial Decret 1458/95, d.1 de setembre, BOE del 7-9-95).
11. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de ceràmica artística (Ordre de 4 de novembre de 1991, BOE del 13-11-91).
12. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de modelisme i matriceria ceràmica (Ordre de 4 de novembre de 1991, BOE del 13-11-91).

614

TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’estampació calcogràfica.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’impressió.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de cartells.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de fotogravat artístic.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de gravat i tècniques d’ estampació.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de gravat.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de litografia.
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de serigrafia.
9. Cicle formatiu d’ arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i tècniques d’ estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, BOE del 22-2-91).
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració.

615

TÈCNIQUES DE JOIERIA I BIJUTERIA
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny d’orfebreria i joieria.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts sobre metalls.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de joieria.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’orfebreria.
6. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Bijuteria artística.
7. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Joieria artística

617

TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de calçat.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny de tèxtils i moda.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de figurins.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tall i confecció.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de traçat.
6. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Estilisme d’indumentària
7. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme d’indumentària

618.- TÈCNIQUES DEL METALL
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de serralleria artística.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de serralleria i forja.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de forja.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de forja artística.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de ferreria.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de metal·listeria.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de metal·listeria i forja.
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de repujat i cisellat de metall.
9. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tècniques del volum.
10. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’arts aplicades de l’escultura (Ordre de 4 de novembre de 1991, BOE del 13-11-91).
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades de l’escultura.
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades del metall
620

TÈCNIQUES TÈXTILS
1. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de catifes.
2. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de catifes i tapissos.
3. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de catifes i teixits.
4. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de brodats i randes.
5. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny tèxtil.
6. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny tèxtil i moda.
7. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tapissos.
8. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de tapissos i catifes.
9. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de teixits (catifes).
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10. Graduat en arts aplicades en l’especialitat de teixits artístics.
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Art tèxtil
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Colorit de col·leccions
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Estampacions i tintatges artístics.
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Estilisme de teixits de calada.
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Teixits en sota lliç

MESTRES
Codi
PT

Funcions de l’especialitat

Titulació

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Mestre +
1. Títol o diploma de professor especialitzat en pedagogia terapèutica, o certificat acreditatiu d’haver superat el curs corresponent a cursos convocats pel MEC o per
les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació.
2. Títol de diplomat en escoles universitàries del professorat d’educació General bàsica, especialitat en educació especial (Pla experimental de 1971).
3. Títol de llicenciat en filosofia i lletres, secció de pedagogia, subsecció d’educació especial, o equiparació corresponent, d’acord amb el que es disposa a l’Ordre
de 7 de novembre de 1983 (BOE d.11-11-1983).
4. Diploma en educació especial corresponent a cursos realitzats mitjançant conveni entre les diferents administracions educatives i les universitats.
5. Títol de llicenciat en psicopedagogia

AL

AUDICIÓ I LLENGUATGE.
Mestre +
1. Títol o diploma de professor especialitzat en pertorbacions de llenguatge i audició, o certificat acreditatiu d’haver superat el curs corresponent a cursos convocats
pel MEC o per les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació.
2. Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat en psicopatologia del llenguatge i la seva rehabilitació.
3. Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat en rehabilitació del llenguatge.
4. Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat en rehabilitació audiofonològica i tècniques de logopèdia.
5. Diploma de patologia del llenguatge (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona).
6. Diploma de logopèdia (Universitat Pontifícia de Salamanca).
7. Diploma de logopèdia corresponent a cursos realitzats mitjançant conveni entre les diferents administracions educatives i les universitats.

FA

IDIOMA ESTRANGER: ANGLÈS.
Mestre +
1. Diplomat en les escoles universitàries del professorat d’educació general Bàsica, especialitat de filologia, anglès.
2. Llicenciat en filologia anglesa o tenir superats els tres primers cursos complets d’aquesta llicenciatura.
3. Diplomat en anglès per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i intèrprets).
4. Certificat d’aptitud en anglès de l’escola oficial d’idiomes.
5. Títol o diploma de professor especialitzat en anglès, o certificat acreditatiu d’haver superat el curs corresponent a cursos convocats pel MEC o per les comunitats
autònomes amb competències plenes en matèria d’ educació.

MU

EDUCACIÓ FÍSICA
Mestre +
1. Llicenciatura en educació física o haver superat els tres primers cursos complets de llicenciatura.
2. Diplomat en educació física.
3. Títol de professor, d’instructor, d’instructor general o de mestre instructor d’educació física.
4. Diplomat en les escoles universitàries del professorat d’educació general bàsica, especialitat d’educació física.
5. Títol o diploma de professor especialitzat en educació física, o certificat acreditatiu d’ haver superat el curs corresponent a cursos convocats pel MEC o per les
comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’ educació.

MU

EDUCACIÓ MUSICAL
Mestre +
1. Certificat d’ aptitud expedit pels conservatoris elementals o haver cursat els ensenyaments de solfeig, nocions de cant, piano, violí i harmonia corresponents a
grau elemental (Estudis musicals regulats pel Decret de 15 de juny de 1942. BOE del 4 de juliol)
2. Diploma elemental o haver cursat els ensenyaments corresponents al Grau elemental que a continuació s’indiquen, durant els cursos que s’especifiquen:
- Solfeig i teoria de la música. Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t.
- Piano. Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t.
- Violí. Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t.
- Violoncel. Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t.
- Conjunt coral i instrumental. Curs: 1r de conjunt coral.- Arpa. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Guitarra i viola. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Viola. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Contrabaix. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Instruments de vent. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Cant. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Instruments de pua. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Instruments de membrana. Cursos: 1r, 2n i 3r.
- Làmines. Curs: 1r.
- Manxes manuals i similars. Curs: 1r.
3. Títol professional de música ( Pla d’estudis Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’Octubre)
4. Certificat acreditatiu d’ haver superat el curs corresponent a cursos convocats pel MEC o per les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria
d’educació.

EI

EDUCACIÓ INFANTIL
Mestre +
1. Diplomat en les escoles universitàries del professorat d’educació general Bàsica, especialitat de Pre-escolar.
2. Haver superat el concurs oposició a escoles maternals i de pàrvuls.
3. Haver superat els cursos d’educació infantil convocats, o pel MEC o per les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació.

PRI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1. El requisit per poder impartir aquesta especialitat és estar en possessió del títol de mestre o equivalent de qualsevol especialitat.
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la Naturalesa Secció Menorca ens comunicà que no s’havia pogut consultar
l’expedient ja que no estava disponible pel públic a Menorca. Per tal d’esmenar aquesta circumstància se sotmet novament la dita documentació a informació pública, havent-se publicat l’anunci al BOIB 57 del 17 d’abril de 2007,
durant 30 dies.
4. D’acord amb l’annex V de la Llei 16/2002 (en la seva darrera redacció
atorgada per la Llei 27/2006 de 18 de juliol), s’ha efectuat el tràmit de consulta
prèvia a la presa de decisió a totes les persones físiques i jurídiques interessades
que compleixen els requisits establerts a l’article 3p, a les quals se’ls hi ha atorgat un termini de 10 dies (Art. 84 de la Llei 30/1992) per fer les observacions
oportunes.
Les persones interessades no han presentat observacions en el termini
establert.
5. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 16/2002, en data 14 de juny
de 2007, es sol·liciten informes tècnics al serveis implicats de les diferents conselleries, al Consell Insular de Menorca i a l’Ajuntament de Maó. En data 23
d’agost de 2007 es sol·licita informe tècnic a la Demarcació de Costes a les Illes
Balears. En data de 27 de setembre de 2007 es sol·licita informe tècnic a
l’Autoritat Portuària de Balears. Tots els informes presentats són positius amb
una sèrie de condicionats tècnics que es recullen a la proposta de resolució.
6. En data 29 de maig de 2007 va tenir entrada en aquesta Conselleria, un
escrit d’al·legacions relatiu a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada per
a l’ampliació de la central de generació de Maó per part del Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa secció Menorca. En data de 26 de
setembre de 2007 el Comitè de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació,
els membres del Comitè acordaren per unanimitat:
- Desestimar les al·legacions presentades pel GOB secció de Menorca
- No obligar al promotor GESA GENERACIÓN a la realització d’un circuit tancat de refrigeració pels grups diesel existents, ja que es tracta d’una de
les millors tècniques disponibles.
- Tenir en compte l’escrit del GOB secció Menorca, alhora de determinar
i controlar els valors d’emissió i d’immissió dels contaminats indicats als medis
marí i atmosfèric.
En data 17 de gener de 2008 es donà trasllat de l’acord al GOB secció
Menorca.
7. La secretaria interina de l’Ajuntament de Maó en data 22 de setembre
de 2006 certifica que segons informa el tècnic municipal, en relació a la finca
situada a C/Cos Nou s/n de Maó:

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 8786
Proposta de resolució de 26 de març del conseller de Medi
Ambient, per la qual s’atorga l’autorització ambiental integrada
de la central tèrmica de Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A.U
Vist l’expedient que s’ha tramitat en aquesta Conselleria per a la concessió d’Autorització Ambiental Integrada d’una central tèrmica a Maó (Menorca),
a sol·licitud de l’empresa GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A.U, en
endavant GESA GENERACIÓN resulta:
Fets
1. En data 19 d’abril de 2006, es va rebre la sol·licitud de GESA
GENERACIÓN, d’Autorització Ambiental Integrada, per adequar les seves instal·lacions d’acord amb els requeriments establerts a la Llei 16/2002, d’1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
2. La instal·lació està inclosa a l’annex 1, apartat 1.1.a, de la Llei 16/2002,
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
3. D’acord a l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació, se sotmet dita documentació a informació
pública, havent-se publicat l’anunci al BOIB 16 de l’1 de febrer de 2007, durant
30 dies.
En data de 2 de març de 2007, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de

‘1.- Planejament urbanístic vigent.
- Pla General d’Ordenació Urbana PGOU/1987.
- Classificació urbanística: sòl urbà i sòl rústic.
- Qualificació del sòl: Zona 6 b.
- NNUU del PGOU/1987: Art. 63.
- Pla Territorial Insular PTI/2003
- Classificació urbanística: Sistema d’Infraestructures
- Qualificació del sòl: central elèctric.
- NNUU del PTI/2003: Art. 4.3 i art. 14 (NIDA).
- Pla Director Sectorial Energètic de la CAIB
Dita finca es troba qualificada com: sòl urbà, zona 6 b per vigent Pla
General d’Ordenació Urbana, aprovat el 20 de març de 1987. Així mateix està
inclosa en la delimitació del sistema d’infraestructures com a central elèctrica
segons el Pla Territorial Insular aprovat el 25 d’Abril de 2003’.
8. Aquesta activitat disposa dels següents permisos:
- Resolució del director general d’Energia d’1 de juliol de 2005, per la que
s’atorga l’autorització administrativa i de posada en servei de la turbina núm.
TG-3 (P=45 MW) de la Central elèctrica de Maó, en el terme municipal de Maó,
expedient CE 2/04.
- Llicència d’instal·lació per a l’activitat d’instal·lació d’una turbina de
gas núm. 3 d’emergència de 45 Mw i un dipòsit de combustible de gas-oil de
3000 m3 a la central de Maó, sol·licitada per GESA GENERACIÓN SAU (Exp.
3003LR0030).
- Resolució del director general d’Indústria d’11 de novembre de 1997,
per la que s’atorga l’autorització de posada en marxa definitiva d’un grup de turbina de gas de 37 Mw, a la Central Tèrmica de Maó.
- Resolució del director general d’Indústria de 3 d’abril de 1992, per la
que s’atorga l’acta de posada en marxa definitiva dels grups 1,2 y 3 de l’ampliació de la Central elèctrica de Maó.
- Resolució de la Direcció General de l’Energia de 26 d’abril de 1993, per
la que s’autoritza a GESA, la instal·lació d’un grup turbina de gas de 35 Mw a
la central tèrmica de Maó.
- Resolució de la Direcció General de l’Energia d’11 de desembre de 1985
per la que s’autoritza a GESA, l’ampliació de la Central Elèctrica Diesel de Maó
i es declara, en concret, la seva utilitat pública.
- Llicència d’obertura i funcionament de data 28 de setembre de 1999 per
a l’activitat d’instal·lació d’una turbina de gas de 38,5 MW a la central de Maó.
- Llicència d’obertura i funcionament de data 18 d’octubre de 1994 per
l’activitat d’una central diesel elèctrica ubicada en el Cos Nou, Maó (Exp.
3085LR00144).
- Autorització del Ministeri d’Indústria i Energia sobre el funcionament de
la central tèrmica de Maó de data 14 de gener de 1982.(Exp. 1611).
- Autorització del Ministeri d’indústria i Energia sobre el funcionament de

