
 
 
 

 

 
CONVALIDACIÓ  

MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

NORMATIVA BASE: 

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels 
cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil. 

Article 9. Convalidació d’estudis per assolir el títol de director/a  
 
Les persones que optin al títol de director/a podran convalidar part dels seus estudis, sempre 
que ho sol·licitin i acreditin en matricular-se a l’escola on facin el curs, en els termes que 
estableixen els apartats següents: 
 
a) Persones que acreditin simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en 
el lleure i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació 
primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en 
pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o 
d’integració social. En aquest cas només han de cursar els mòduls específics del Curs de 
director/a (MF1869_3 i MF1870_3, MP 0410).  
 
 
DES DEL SAEL DE LA DGJ INTERPRETEM, 
 
Atès que si una persona té la titulació corresponent al Màster de Formació del Professorat 
implica que, a més de tenir una titulació de grau, ha cursat estudis que, d’acord amb la 
normativa del Departament d’Ensenyament, l’habiliten formalment per a la docència. 
 
Atès que l’esperit de les convalidacions recollides en l’article 9.a és reconèixer una formació 
prèvia que habiliti per a la docència a nois i noies i que, juntament amb els 2 anys 
d’experiència en el sector de l’educació en el lleure, permeti considerar que la persona està 
prou formada i té prou experiència com per accedir a la versió abreujada del curs de 
directors/es. 
  
Les persones que acreditin fefaentment que tenen simultàniament 2 anys 
d’experiència en el sector de l’educació en el lleure i un màster de Formació del 
Professorat podran tenir la mateixa convalidació que es preveu a l’article 9.a de 
l’Ordre BSF/192/2015 
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