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CRITERIS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER AL MÀSTER DE 

PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, 

FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES PER 

AL CURS 2019-20 

 

La Comissió Acadèmica del Màster de Professorat reunida amb data 20 de març 

de 2019 acorda els següents criteris d'admissió per al curs 2019-20: 

 El nombre total de places d'admesos/es serà de 500 

 L'admissió es realitzarà per especialitat  

 El nombre màxim d'admesos/es per especialitat serà de 30 

 L'alumnat, en cada fase, serà ordenat per nota mitjana de la seua titulació 

d'ingrés al màster i pels següents criteris:  

o  Tindran preferència per a accedir a les diferents especialitats les 

titulacions indicades en la web: 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-

secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-

acceso-a-cada-una-de-ellas.html 

o L'accés definit iu a una especialitat vindrà determinat per la 

preferència de l'alumne/a indicada en el formulari de preinscripció, 

les titulacions indicades en la web i les places ocupades en les 

diferents especialitats. L'admissió final a una especialitat correspon 

sempre a la Comissió Acadèmica del Màster.  

o o Els Graus Mestres accediran a Orientació Educativa i només en el 

cas que queden places vacants podran sol·licitar, a la finalització de 

la fase extraordinària, la inclusió en una especialitat diferent. La 

seua petició serà estudiada per la Comissió.  

o No es valorarà la possessió d'un estudi de postgrau (màster i 

doctorat) per a l'admissió al màster.  

o No es valorarà la possessió d'un estudi de postgrau (màster i 

doctorat) per a l'admissió en una de les especialitats.  

o No es valorarà la nota d'un postgrau (màster o doctorat) per a 

l'admissió al màster 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html


 L'alumnat amb titulació d'ingrés estrangera serà qualif icat amb un 5 per al 

procediment d'admissió, excepte si es presenta correctament la declaració 

d'equivalència de nota mitjana: 

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

 L'alumnat amb titulació d'ingrés d'universitats espanyoles serà qualif icat 

amb un 5 si no aporta el seu certif icat acadèmic amb la nota mitjana de la 

titulació d'ingrés al màster.  

 Per als moviments de llista d'espera, no es tindran en compte com a nota 

de referència els 5 atorgats a l'alumnat que no aporte els certif icats 

sol·licitats. 

 Es reserva un mínim d'1 plaça per especialitat per al contingent de 

minusvalidesa i/o discapacitat, sent el nombre màxim de places reservades 

per a la totalitat del màster de 25 

 Es reserva un mínim d'1 plaça per especialitat per al contingent 

d'esportistes d'alt nivell i alt rendiment, sent el nombre màxim de places 

reservades per a la totalitat del màster de 15 

 S'aprova la realització d'una prova d'acreditació de nivell B1 en anglès 

dissenyada per a l'admissió al màster per la Universitat d'Alacant, Centre 

Superior d'Idiomes. 

 S'estableix una fase extraordinària de preinscripció i matrícula que 

comprendria els següents terminis:  

o Presentació sol·licituds: Preinscripció a través de PreinsUA des del 

6 de juliol del 2019 al 6 de setembre del 2019 

o Publicació resolució d'admissió i llista d'espera: 16 de setembre. La 

llista d'espera de la fase única té prioritat pel que fa a la llista 

d'espera de la fase extraordinària.  

o Matrícula admesos/es: del 16 al 19 de setembre. 

o Període de reclamacions: del 16 al 27 de setembre 

o Moviments llista d'espera: des del 7 d’octubre 
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