
SOBRE LES MENCIONS EN ELS GRAUS DE MESTRE EN

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EN EDUCACIÓ INFANTIL

 Vists els dubtes plantejats per l'alumnat dels Graus que habiliten per a l'exercici de

la professió de Mestre en Educació Primària i  en Educació Infantil  relatives  a les

mencions,  s'ha  elaborat  un  document  que  pretén  aclarir  l'abast  de  les  citades

mencions,  en  el  marc  normatiu  actual  que  regula  l'acompliment  de  les  citades

professions en els centres públics i privats d'Educació Infantil i Primària.     

1. Què són les mencions  ?

Les mencions són intensificacions curriculars o itineraris destinats a proporcionar
una formació especialitzada dintre d'un àmbit del coneixement. Com indica el  Reial
decret 861/2010, de 2 de juliol, en l' apartat 3 de l'article 9, “El disseny dels títols de
Grau  podrà  incorporar  mencions  al·lusives  a  itineraris  o  intensificacions
curriculars”.  

A  més,  el  Reial  decret  1002/2010,  de  5  d'agost,  sobre  expedició  de  títols

universitaris oficials, en l'apartat 2 de l'Article  5, referit als  Títols de Grau, indica
que: “La denominació d'aquests títols serà: Graduat o Graduada en T, amb Esment,

si escau, en M, per la Universitat O, sent T la denominació específica del Grau, M la

corresponent a la menció, i O la denominació de la Universitat que ho expedeix”. 

2. En quins Graus hi ha Mencions  ?

Segons la normativa anterior sobre estudis de Grau i expedició de títols de Grau, tant
en el  títol  de Grau de Mestare en Educación Infantil  com en el  títol  de Grau de
Mestre en Educació Primària, pot haver-hi mencions cualificadores. 

A més, la normativa específica per a aquells Graus que donen accés a una professió

regulada en l'Espai Europeu, com la professió de Mestre, abunda en açò. Així, l'Ordre

ECI/3854/2007 i laO rden ECI/3857/2007, ambdues de 27 de desembre, per la qual

s'estableixen  els  requisits  per  a  la  verificació  dels  títols  universitaris  oficials  que

habiliten per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil i de Mestre

en Educació Primària,  respectivament, estableixen que  en aquests ensenyaments

podran  proposar-se  mencions  cualificadores,  entre  30  i  60  crèdits  europeus,

adequades als objectius, cicles i àrees de l'Educació Infantil i  Educació Primària,



segons l'establit en els articles 13, 14, 17, 18, 19 i 93 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3

de maig, d'Educació.

Aquesta normativa específica referida al  Grau de Mestre en Educació Primària  és

coheren amb la normativa reguladora de l'acompliment d'aquesta professió, tant

en l'àmbit públic com en el privat: el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre,

pel qual s'estableixen les especialitats docents del Cos de Mestres que exercisquen

les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària, i el Reial

decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i

formació que han de posseir els Mestres dels centres privats d'Educació Infantil i

d'Educació Primària.

D'una banda, el primer RD,  establint les  especialitats docents del Cos de Mestres,
que  exercirà  les  seues  funcions  en  les  etapes  d'Educació  Infantil  i  d'Educació
Primària, assignant les àrees que poden impartir els titulars de cada especialitat i
regulant la forma d'adquirir les diferents especialitats, en els centres públics

Per un altre, el segon RD, establint la qualificació i formació que han de posseir els
Mestres que vagen a impartir les diverses àrees i matèries de les etapes d'Educació
Infantil i d'Educació Primària, en els centres privats.

3. Quines mencions poden ser  ?

Les  mencions dels  estudis  de  Grau  de  Mestre  s'estableixen  d'acord  amb  les

Especialitats del Cos de Mestres establides en el RD 1594/2011, de 4 de novembre,

per la qual cosa es refereix als  centres públics, i amb els requisits de qualificació i

formació  per  a  l'acompliment  de la  professió  de  Mestre en els  centres  privats

d'Educació Infantil i Educació Primària, establits en el RD 476/2013, de 21 de juny.

Sobre aquest tema, l'article 2 del RD 1594/2011, sobre Especialitats docents del Cos

de Mestres, estableix: “Les especialitats docents del Cos de Mestres que exercirà les

seues  funcions  en  les  etapes  d'Educació  Infantil  i  d'Educació  Primària  són  les

següents:

– Educació Infantil.

– Educació Primària.



– Llengua estrangera: Anglés.

– Llengua estrangera: Francès.

– Llengua estrangera: Alemany.

– Educació Física.

– Música.

– Pedagogia Terapèutica.

– Audició i Llenguatge. 

I  fixa una  atribució docent singular per a cadascuna d'aquestes especialitats del

Cos de Mestres, que es correspon amb la denominació específica de la mateixa. Si

bé, els titulars de les especialitats de Llengües Estrangeres, Música, Educació Física,

Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge podran impartir les àrees pròpies de

l'especialitat d'Educació Primària.

En Quant  als centres privats, l'assenyalat RD 476/2013 estableix unus  requisits de

qualificació  i  formació  específics,  per  a  l'exercici  de  la  professió  de  Mestre  en

Educació Infantil i en Educació Primària en les seues diverses àrees i matèries, que

guarda una estreta similitud amb l'atribució docent de les diferents especialitats

del Cos de Mestres en els centres públics. Certament amb una excepció significativa,

els ensenyaments d'Educació Infantil poden ser impartides, no solament pel titulat

en el  Grau en Educació  Infantil,  sinó també pel  titulat  en el  Grau en Educació

Primària, en qualsevol de les seues mencions

4. Para què serveixen les mencions  ?

Les  mencions  serveixen per  a  adquirir  una  especialització específica,  que

s'incorpora a la formació i qualificació atribuïda al títol de Grau corresponent. Però,

sobretot, serveix per al reconeixement de diferents Especialitats del Cos de Mestres

(tant si s'és funcionari de carrera o professor interí), i per a complir amb els requisits

específics  de  qualificació  i  formació  per  a  impartir  determinades  matèries  en

Educació Primària i en Educació Infantil, en els centres privats. 

Per exemple,  adquirida una Especialitat del Cos de Mestres per la corresponent

oposició,  per a  adquirir  una altra/es especialitat/s es  necessita tenir  la  menció

corresponent, o participar en un nou procés selectiu.

D'altra banda, en els centres privats, els ensenyaments de Música, d'Educació Física

i de Llengua Estrangera (Anglés, Francès, Alemany)  en l'Educació Primària, seran



impartides per Mestres que estiguen en possessió del títol de Graduat que habilite

per  a  l'exercici  de  la  professió  de  Mestre  en  Educació  Primària  i  que  incloga,

respectivament, una menció en Música, Educació Física o Llengua Estrangera en

l'idioma corresponent i, per a aquesta última, a més, l'acreditació del nivell B2 del

Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, en la llengua corresponent.

5. Es necessiten les mencions per a presentar-se a les oposicions  ?

No.  El  títol  de  Grau  de  Mestre  permet  presentar-se  a  les  oposicions  per  a

qualsevol  especialitat.  No  obstant  açò,  les  oposicions  es  convoquen  per

especialitats,  i  part  del  temari  correspon  amb  temes  propis  de  la  menció

corresponent. A més una vegada aprovada una oposició per una especialitat, per a

adquirir  una altra/es especialitat/s seria necessari  acreditar la  possesissió de la

menciócorresponent.

6. ¿Com s'acredita el professorat en Llengües estrangeres?

Per a impartir docència d'una Llengua Estrangera, per exemple de llengua anglesa,

serà necessari:

a)  En  un centre  públic:  haver  adquirit  l'especialitat  de  Llengua Estrangera:

Anglés, del Cos de Mestres, o disposar de l amenció corresponent i acreditar

el nivell B2 d'aqueixa llengua.

 b) En un centre privat: el títol de Grau en Educació Primària amb la menciót

corresponent, i acreditar el nivell B2 d'aqueixa llengua.

Per  a  adquirir  l'especialitat  de  Llengua  Estrangera,  d'Anglés  per  exemple,  serà

necessari ser funcionari (o interí) del Cos de Mestres en Educació Primària, per una

altra especialitat, i posseir la menció en Anglés així com el nivell B2 corresponent.

Per  a  impartir  docència  en  Anglés  d'àrees,  àmbits  o  matèries  no  lingüístiques,

l'article 4 de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Consellería d'Educació, Cultura i

Esport,  per la qual es regulen les  titulacions administratives que faculten per a



l'ensenyament en llengües estrangeres, en els ensenyaments no universitaris de la

Comunitat Valenciana, estableix:

“El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, facultarà

al professorat que ho obtinga, i alhora serà el requisit mínim, per a l'ensenyament

en  la  llengua  estrangera  corresponent,  com  a  llengua  vehicular,  en  les  àrees,

matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en els ensenyaments

no universitaris regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació,

sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmica i

administratives requerides per a impartir la docència en els citats nivells i etapes”.

A  més,  la  D.A.  Segona  de  l'esmentat  Ordre  17/2013,  de  13  d'abril,  estableix

igualment:

“El professorat que estiga en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments

d'alguna llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat

Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de Mestres,

o de Professors o Catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé per disposar de la

titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera

corresponent en centres privats, es considerarà amb caràcter general capacitat per

a  l'ensenyament  en  aquesta  llengua  estrangera  en  àrees  o  matèries  no

lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions

acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquestes

àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no se li requerirà ni se li expedirà

el  Certificat  de  Capacitació  per  a  l'Ensenyament  en  la  Llengua  Estrangera

corresponent”.

És a dir, disposar del títol de Graduat que habilite per a l'exercici de la professió de

Mestre en Educació Primària, que incorpore una menció en Llegua Estrangera, i

acreditar el nivell  de B2 del MCER, en la corresponent llengua estrangera,  en la

mesura que habilita per a impartir aquesta llengua estrangera en Educació Primària,

també habilita per a impartir les altres àrees que es corresponguen amb les altres

especialitats en la precitada llengua estrangera.

Una circumstància a considerar, sobretot a la vista de la Disposició Transitòria Quarta

de la ja esmentada Ordre 17/2013:

“1.  Fins  al  curs  2015-2016,  solament  s'exigirà  al  professorat  l'acreditació  de  la



competència  lingüística  mínima  (B2)  regulada  en  la  present  ordre  per  a  la

impartició d'ensenyaments en una llengua estrangera

.

2. A partir del curs 2016-2017, per a poder impartir ensenyaments en una llengua

estrangera, el professorat haurà d'estar en possessió del Certificat de Capacitació

per a l'Ensenyament en la llengua estrangera corresponent”.


