
ANNEX 4 

Titulacions que capaciten per impartir especialitats o funcions docents com a 
funcionari interí 

 
 
La Direcció General de Personal Docent, amb l’informe previ de la Direcció 
General de Política Universitària i Ensenyament Superior o d’altre òrgan 
competent, ha de validar els títols de grau que siguin equivalents a les 
titulacions contingudes en l’annex 4 d’aquesta resolució, o d’altra titulació 

universitària que capaciti per impartir especialitats o funcions docents com a 
funcionari interí, sempre que s’acrediti que al pla d’estudis del títol al·legat 
s’han cursat 60 crèdits ECTS de formació en l’especialitat sol·licitada. Aquesta 
validació tindrà efectes a partir del curs 2018-2019. 
 
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI - 0590 
 
0590001 FILOSOFIA 
1. Graduat en filosofia. 

2. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta 
crèdits en la matèria. 

3. Llicenciat en filosofia. 
4. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (filosofia). 
5. Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia). 
6. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta 

crèdits en la matèria. 
 

0590002 I 0590003 GREC I LLATÍ 
1. Graduat en estudis clàssics. 
2. Graduat en estudis d’anglès i de clàssiques. 
3. Graduat en estudis d’espanyol i de clàssiques. 
4. Graduat en estudis de català i clàssiques. 
5. Graduat en estudis de francès i de clàssiques. 
6. Graduat en filologia clàssica. 
7. Graduat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta crèdits 

en la matèria. 
8. Llicenciat en filologia clàssica. 
9. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica). 
10. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta 

crèdits en la matèria. 
 
0590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
1. Graduat en espanyol: llengua i literatures. 

2. Graduat en estudis de català i espanyol. 
3. Graduat en estudis d’espanyol i de clàssiques, sempre que s’acrediti haver 

cursat literatura espanyola. 



4. Graduat en estudis de francès i espanyol, sempre que s’acrediti haver 

cursat literatura espanyola. 
5. Graduat en estudis hispànics, llengua espanyola i les seves literatures. 
6. Graduat en filologia hispànica. 
7. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
8. Graduat en llengua i literatura espanyoles. 
9. Graduat en llengua i literatura hispàniques. 
10. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la 
seva literatura. 

11. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola 
o la seva literatura. 

12. Llicenciat en filologia hispànica. 
13. Llicenciat en filologia romànica. 
14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica). 
15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica). 

16. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 
literatura espanyoles. 

17. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 
literatura espanyoles. 

18. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que 
s’acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles. 
 

0590005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

1. Graduat en antropologia social i cultural. 
2. Graduat en geografia. 
3. Graduat en geografia i medi ambient. 
4. Graduat en geografia i ordenació del territori. 
5. Graduat en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient. 
6. Graduat en història. 
7. Graduat en història de l’art. 
8. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta 

crèdits en la matèria. 
9. Llicenciat en filosofia i lletres (geografia i història). 
10. Llicenciat en geografia. 
11. Llicenciat en geografia i història. 
12. Llicenciat en geografia i història (història de l’art). 
13. Llicenciat en història. 
14. Llicenciat en història de l’art. 
15. Llicenciat en antropologia social i cultural. 

16. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat cinquanta 
crèdits en la matèria. 

 



0590006 MATEMÀTIQUES 

1. Enginyer aeronàutic. 
2. Enginyer de camins, canals i ports. 
3. Enginyer de telecomunicacions. 
4. Enginyer en geodèsia i cartografia. 
5. Enginyer en informàtica. 
6. Enginyer industrial. 
7. Enginyer naval i oceànic. 
8. Enginyer químic. 

9. Enginyer agrònom. 
10. Enginyer de forest. 
11. Arquitecte. 
12. Graduat en arquitectura. 
13.  Graduat en edificació. 
14. Graduat en enginyeria civil. 
15.  Graduat en enginyeria d’edificació. 
16. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació. 
17. Graduat en enginyeria de sistemes TIC. 

18. Graduat en enginyeria de telecomunicació. 
19. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació. 
20. Graduat en enginyeria industrial. 
21. Graduat en enginyeria elèctrica. 
22. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
23. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
24. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial. 
25. Graduat en enginyeria geomàtica i topografia. 

26. Graduat en enginyeria informàtica. 
27. Graduat en enginyeria de sistemes d’informació.  
28. Graduat en enginyeria marina. 
29. Graduat en enginyeria mecànica. 
30. Graduat en enginyeria química. 
31. Graduat en enginyeria telemàtica. 
32. Graduat en estadística. 
33. Graduat en física. 

34. Graduat en gestió aeronàutica. 
35. Graduat en matemàtiques. 
36. Graduat en matemàtiques computacionals. 
37. Graduat en matemàtiques i estadística. 
38. Graduat en química. 
39. Llicenciat en ciències (físiques). 
40. Llicenciat en ciències (matemàtiques). 
41. Llicenciat en ciències (químiques). 

42. Llicenciat en ciències físiques. 
43. Llicenciat en ciències matemàtiques. 
44. Llicenciat en ciències químiques. 



45. Llicenciat en ciències tècniques estadístiques. 

46. Llicenciat en física. 
47. Llicenciat en informàtica. 
48. Llicenciat en matemàtiques. 
49. Llicenciat en química. 
 
0590007 FÍSICA I QUÍMICA 
1. Enginyer aeronàutic. 
2. Enginyer de camins, canals i ports. 

3. Enginyer de telecomunicacions. 
4. Enginyer industrial. 
5. Enginyer naval i oceànic. 
6. Enginyer químic. 
7. Enginyer agrònom. 
8. Enginyer de forest. 
9. Graduat en arquitectura naval. 
10. Graduat en bioquímica. 
11. Graduat en bioquímica i biologia molecular. 

12. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques. 
13. Graduat en biotecnologia. 
14. Graduat en enginyeria biomèdica. 
15. Graduat en enginyeria civil. 
16. Graduat en enginyeria industrial. 
17.  Graduat en enginyeria elèctrica. 
18.  Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
19.  Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 

20.  Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial. 
21. Graduat en enginyeria mecànica. 
22. Graduat en enginyeria química. 
23. Graduat en farmàcia. 
24. Graduat en física. 
25. Graduat en química. 
26. Llicenciat en bioquímica. 
27. Llicenciat en biotecnologia. 

28. Llicenciat en ciències (física). 
29. Llicenciat en ciències (química). 
30. Llicenciat en ciències físiques. 
31. Llicenciat en ciències químiques. 
32. Llicenciat en farmàcia. 
33. Llicenciat en física. 
34. Llicenciat en química. 
 

0590008 BIOLOGIA I GEOLOGIA 
1. Enginyer agrònom. 
2. Enginyer de forests. 



3. Enginyer de mines. 

4. Graduat en biologia. 
5. Graduat en biologia humana.  
6. Graduat en bioquímica. 
7. Graduat en bioquímica i biologia molecular.  
8. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques. 
9. Graduat en biotecnologia. 
10. Graduat en ciències ambientals.  
11. Graduat en ciències biomèdiques. 

12. Graduat en enginyeria agrícola. 
13. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural. 
14. Graduat en enginyeria biomèdica. 
15. Graduat en enginyeria de sistemes biològics. 
16. Graduat en enginyeria en tecnologia minera. 
17. Graduat en enginyeria forestal. 
18. Graduat en farmàcia. 
19. Graduat en geologia. 
20. Graduat en medicina.  

21. Graduat en veterinària. 
22. Llicenciat en biologia.  
23. Llicenciat en bioquímica.  
24. Llicenciat en biotecnologia. 
25. Llicenciat en ciències (biologia). 
26. Llicenciat en ciències (geologia).  
27. Llicenciat en ciències ambientals.  
28. Llicenciat en ciències biològiques. 

29. Llicenciat en ciències de la mar.  
30. Llicenciat en ciències geològiques.  
31. Llicenciat en ciències naturals. 
32. Llicenciat en farmàcia.  
33. Llicenciat en geologia.  
34. Llicenciat en medicina. 
35. Llicenciat en veterinària.  
 

0590009 DIBUIX 
1. Arquitecte. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer de camins, canals i ports. 
4. Enginyer de forests. 
5. Enginyer en geodèsia i cartografia. 
6. Enginyer industrial. 
7. Enginyer naval. 

8. Enginyeria del disseny industrial. 
9. Enginyeria del disseny industrial i desenvolupament del producte. 
10. Graduat en arquitectura. 



11. Graduat en arquitectura naval. 

12. Graduat en arts i disseny. 
13. Graduat en belles arts. 
14. Graduat en edificació. 
15. Graduat en enginyeria civil. 
16. Graduat en enginyeria de disseny. 
17. Graduat en enginyeria de disseny industrial. 
18. Graduat en enginyeria de l’edificació. 
19. Graduat en enginyeria electrònica, industrial i automàtica. 

20. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
21. Graduat en enginyeria forestal. 
22. Graduat en enginyeria mecànica. 
23. Graduat en enginyeria química. 
24. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
25. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
26. Graduat en disseny. 
27. Graduat en arts. 
28. Graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. 

29. Llicenciat en belles arts. 
 
0590010 FRANCÈS 
1.  Graduat en estudis d’anglès i francès. 
2. Graduat en estudis de francès i català. 
3. Graduat en estudis de francès i de clàssiques. 
4. Graduat en estudis de francès i espanyol. 
5. Graduat en estudis francesos. 

6. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 
cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la 
seva literatura. 

7. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o 
la seva literatura. 

8. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la seva 

literatura. 
9. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 

haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa 
o la seva literatura. 

10. Llicenciat en filologia francesa. 
11. Llicenciat en filologia moderna (francesa). 
12. Llicenciat en filologia romànica (francès). 
13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).  

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, francès). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès). 



17. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 

18. Llicenciat en traducció i interpretació (francès). 
19. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
20. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès). 
21. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab). 
22. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès). 
23. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol). 
24. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià). 
25. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 

26. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès). 
27. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus). 
28. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès). 
29. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès). 
 
0590011 ANGLÈS  
1. Graduat en anglès. 
2. Graduat en estudis anglesos. 
3. Graduat en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura. 

4. Graduat en estudis d’anglès i català. 
5. Graduat en estudis d’anglès i de clàssiques. 
6. Graduat en estudis d’anglès i espanyol. 
7. Graduat en estudis d’anglès i francès. 
8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la 
seva literatura. 

9. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 

haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 
la seva literatura. 

10. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva 
literatura. 

11. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 
la seva literatura. 

12. Llicenciat en filologia anglesa. 
13. Llicenciat en filologia anglogermànica. 
14. Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès). 
15. Llicenciat en filologia moderna (anglès). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica o anglès). 
17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). 
18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna o anglesa). 
19. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).  

20. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany).  
21. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès). 
22. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab).  



23. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès).  

24. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
25. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià). 
26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès). 
27. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès). 
28. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus). 
29. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès). 
30.  Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 

 

 
0590012 ALEMANY  
1. Graduat en estudis alemanys. 
2. Graduat en llengua i literatura alemanyes. 
3. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la 
seva literatura. 

4. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 

o la seva literatura. 
5. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 

setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la seva 
literatura. 

6. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 
o la seva literatura. 

7. Llicenciat en filologia alemanya. 

8. Llicenciat en filologia anglogermànica. 
9. Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany). 
10. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica o alemany). 
11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany). 
13. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès). 

16. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
 
0590014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES 
1. Graduat en estudis catalans i occitans. 
2. Graduat en estudis d’anglès i català. 
3. Graduat en estudis de català i clàssiques. 
4. Graduat en estudis de català i espanyol. 

5. Graduat en filologia catalana. 
6. Graduat en llengua i literatura catalanes. 



7. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la 
seva literatura. 

8. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de 
València. 

9. Llicenciat en filologia catalana. 
10. Llicenciat en filologia valenciana. 
11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana). 
12. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de 

Barcelona (de 1968 a 1971). 
13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977). 
14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana). 
15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de 

Barcelona (fins al 1967). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat 

de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977). 
17. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat de Barcelona (a partir de 1978). 
18. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978). 
 
0590016 MÚSICA 
1. Graduat en història i ciències de la música. 
2. Graduat en musicologia. 
3. Llicenciat en història (història de l’art / musicologia). 

4. Llicenciat en història i ciències de la música. 
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 2618/1966, de 10 
de setembre (BOE del 24/10/1966). 

7. Títol de professor superior de conservatori en qualsevol de les especialitats 
establertes en el RD 2618/1966, de 10 de setembre (BOE del 
24/10/1966). 

8. Títol superior de música en qualsevol de les especialitats. 
9. Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música, 

segons el RD 1542/1994, de 8 de juliol (BOE del 09/08/1994). 
 
0590017 EDUCACIÓ FÍSICA 
1. Graduat en ciències de l’activitat física i de l’esport. 
2. Graduat en ciències de l’esport. 
3. Graduat en medicina i estar en possessió del diploma d’especialista en 

medicina esportiva. 
4. Llicenciat en ciències de l’activitat i de l’esport. 
5. Llicenciat en educació física. 



6. Llicenciat en medicina i estar en possessió del diploma d’especialista en 

medicina esportiva. 
 
0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
1. Graduat en pedagogia. 
2. Graduat en psicologia. 
3. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació). 
4. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia). 
5. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia). 

6. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació). 
7. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia). 
8. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia). 
9. Llicenciat en pedagogia. 
10. Llicenciat en psicologia. 
11. Llicenciat en psicopedagogia. 
12. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de 

diplomat de les escoles universitàries de psicologia fins a 1974. 
 

0590019 TECNOLOGIA 
1. Arquitecte. 
2. Arquitecte tècnic. 
3. Diplomat de la marina civil (màquines navals). 
4. Diplomat de la marina civil (nàutica). 
5. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval). 
6. Diplomat en màquines navals. 
7. Diplomat en navegació marítima. 

8. Diplomat en radioelectrònica naval. 
9. Enginyer. 
10. Enginyer tècnic en totes les especialitats. 
11. Graduat en arquitectura. 
12. Graduat en edificació. 
13. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
14. Graduat en enginyeria d’edificació. 

15. Graduat en enginyeria de materials. 
16. Graduat en enginyeria elèctrica. 
17. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
18. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
19. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 
20.  Graduat en enginyeria geomàtica i topografia. 
21. Graduat en enginyeria informàtica. 
22. Graduat en enginyeria mecànica. 

23. Graduat en enginyeria de sistemes  d’informació. 
24. Graduat en enginyeria química. 
25. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 



26. Graduat en física. 

27. Graduat en química. 
28. Graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. 
29. Llicenciat de la marina civil (màquines navals). 
30. Llicenciat de la marina civil (nàutica). 
31. Llicenciat de la marina civil (radioelectrònica naval). 
32. Llicenciat en ciències (física). 
33. Llicenciat en ciències (química). 
34. Llicenciat en ciències físiques. 

35. Llicenciat en ciències químiques. 
36. Llicenciat en física. 
37. Llicenciat en informàtica. 
38. Llicenciat en màquines navals. 
39. Llicenciat en nàutica i transport marítim. 
40. Llicenciat en química. 
41. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0590061 ECONOMIA 

1. Enginyer en organització industrial. 
2. Graduat en administració d’empreses. 
3. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
4. Graduat en comerç. 
5. Graduat en comptabilitat i finances. 
6. Graduat en direcció i creació d’empreses. 
7. Graduat en economia. 
8. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 

9. Graduat en estudis internacionals d’economia i empresa (International 
Business Economics). 

10. Graduat en finances i comptabilitat. 
11. Graduat en negocis internacionals. 
12. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
13. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
14. Llicenciat en ciències econòmiques. 
15. Llicenciat en ciències empresarials. 

16. Llicenciat en economia. 
17. Llicenciat en investigació i ciències del mercat. 
 
0590101 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
1. Diplomat en ciències empresarials. 
2. Diplomat en gestió i administració pública. 
3. Graduat en administració d’empreses. 
4. Graduat en administració i direcció d’empreses. 

5. Graduat en comerç. 
6. Graduat en comptabilitat i finances. 
7.  Graduat en direcció i creació d’empreses. 



8. Graduat en dret. 

9. Graduat en economia. 
10. Graduat en estudis internacionals d’economia i empresa (International 

Business Economics). 
11. Graduat en finances i comptabilitat. 
12. Graduat en gestió informàtica empresarial. 
13. Graduat en negocis internacionals. 
14. Graduat en relacions laborals. 
15. Graduat en relacions laborals i ocupació. 

16. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
17. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
18. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
19. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració. 
20. Llicenciat en ciències del treball. 
21. Llicenciat en dret. 
22. Llicenciat en economia. 
 
0590103 ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL 

1. Enginyer químic. 
2. Graduat en biologia. 
3. Graduat en bioquímica. 
4. Graduat en comunicació audiovisual. 
5. Graduat en farmàcia. 
6. Graduat en medicina. 
7. Llicenciat en farmàcia. 
8. Llicenciat en biologia. 

9. Llicenciat en bioquímica. 
10. Llicenciat en comunicació audiovisual. 
11. Llicenciat en medicina. 
12. Llicenciat en química. 
 
0590104 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ 
1. Arquitecte. 
2. Arquitecte tècnic. 

3. Enginyer de camins, canals i ports. 
4. Enginyer naval i oceànic. 
5. Enginyer de materials. 
6. Enginyer en organització industrial. 
7. Enginyer industrial. 
8. Enginyer agrònom. 
9. Enginyer de forest. 
10. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les especialitats. 

11. Enginyer tècnic en topografia. 
12. Enginyer tècnic industrial en totes les especialitats. 
13. Graduat en arquitectura. 



14. Graduat en edificació. 

15. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 
16. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
17. Graduat en enginyeria de l’edificació. 
18. Graduat en enginyeria de materials. 
19. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
20. Graduat en enginyeria en obres públiques. 
21. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 

22.  Graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. 
 
0590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 
1. Diplomat en ciències empresarials. 
2. Diplomat en educació social. 
3. Diplomat en gestió i administració pública. 
4. Diplomat en relacions laborals. 
5. Diplomat en treball social. 
6. Enginyer en organització industrial. 

7. Graduat en administració d’empreses. 
8. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
9. Graduat en dret. 
10. Graduat en economia. 
11. Graduat en educació social. 
12. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 
13. Graduat en psicologia. 
14. Graduat en relacions laborals. 

15. Graduat en relacions laborals i ocupació. 
16. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
17. Graduat en treball social. 
18. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
19. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
20. Llicenciat en ciències del treball. 
21. Llicenciat en dret. 
22. Llicenciat en economia. 

23. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació). 
24. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia). 
25. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació). 
26. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia). 
27. Llicenciat en pedagogia. 
28. Llicenciat en psicologia. 
29. Llicenciat en psicopedagogia. 
30. Llicenciat en sociologia. 

31. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració. 
 

0590106 HOTELERIA I TURISME 



1. Diplomat en empreses i activitats turístiques. 

2. Diplomat en turisme. 
3. Graduat en administració d’empreses. 
4. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
5. Graduat en turisme. 
6. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
7. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments. 
 
0590107 INFORMÀTICA 

1. Enginyer en electrònica. 
2. Enginyer en informàtica. 
3. Enginyer en telecomunicació. 
4. Enginyer tècnic en informàtica de gestió. 
5. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
6. Enginyer tècnic en telecomunicació, especialitat en telemàtica. 
7. Graduat en enginyeria de sistemes TIC. 
8. Graduat en enginyeria de sistemes d’informació. 
9. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació. 

10. Graduat en enginyeria de telecomunicació. 
11. Graduat en enginyeria electrònica. 
12. Graduat en enginyeria informàtica. 
13. Graduat en enginyeria telemàtica. 
14. Graduat en física. 
15. Graduat en matemàtiques. 
16. Llicenciat en informàtica. 
17. Llicenciat en física. 

18. Llicenciat en matemàtiques. 
 
0590108 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA 
1. Diplomat en educació social. 
2. Diplomat en treball social. 
3. Graduat en educació social. 
4. Graduat en pedagogia. 
5. Graduat en psicologia. 

6. Graduat en sociologia. 
7. Graduat en treball social. 
8. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació). 
9. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia). 
10. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia). 
11. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació). 
12. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia). 
13. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia). 

14. Llicenciat en pedagogia. 
15. Llicenciat en psicologia. 
16. Llicenciat en psicopedagogia. 



17. Llicenciat en sociologia. 

 
0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES 
1. Diplomat de la marina civil (màquines navals). 
2. Diplomat de la marina civil (nàutica). 
3. Diplomat en màquines navals. 
4. Diplomat en navegació marítima. 
5. Diplomat en radioelectrònica naval. 
6. Enginyer naval i oceànic. 

7. Enginyer tècnic naval en totes les especialitats. 
8. Enginyeria en tecnologia naval. 
9. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
10. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
11. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval. 
12. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 
13. Graduat en enginyeria marina. 
14. Graduat en enginyeria mecànica. 
15. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval. 

16. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim. 
17. Graduat en marina. 
18. Graduat en nàutica i transport marítim. 
19. Graduat en tecnologies marines. 
20. Llicenciat en màquines navals. 
21. Llicenciat en marina civil. Secció màquines. 
22. Llicenciat en marina civil. Secció nàutica. 
23. Llicenciat en marina civil. Secció radioelectrònica naval. 

24. Llicenciat en nàutica i transport marítim. 
25. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0590110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 
1. Diplomat en ciències empresarials. 
2. Graduat en administració d’empreses. 
3. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
4. Graduat en comerç. 

5. Graduat en comptabilitat i finances. 
6. Graduat en direcció i creació d’empreses. 
7. Graduat en dret. 
8. Graduat en economia. 
9. Graduat en estudis internacionals d’economia i empresa (International 

Business Economics). 
10. Graduat en finances i comptabilitat. 
11. Graduat en gestió informàtica empresarial. 

12. Graduat en màrqueting i comunicació empresarial. 
13. Graduat en màrqueting i comunitats digitals. 
14. Graduat en negocis i màrqueting internacionals. 



15. Graduat en negocis internacionals. 

16. Graduat en relacions laborals. 
17. Graduat en relacions laborals i ocupació. 
18. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
19. Llicenciat en ciències del treball. 
20. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
21. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
22. Llicenciat en dret. 
23. Llicenciat en economia. 

24. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat. 
25. Llicenciat en publicitat i relacions públiques. 
 
0590111 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE 
VEHICLES 
1. Diplomat de la marina civil (màquines navals). 
2. Diplomat de la marina civil (nàutica). 
3. Diplomat en màquines navals. 
4. Diplomat en navegació marítima. 

5. Diplomat en radioelectrònica naval. 
6. Enginyer aeronàutic. 
7. Enginyer agrònom. 
8. Enginyer de forest. 
9. Enginyer industrial. 
10. Enginyer naval i oceànic. 
11. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats. 
12. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats. 

13. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats. 
14. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats. 
15. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats. 
16. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
17. Graduat en enginyeria marina. 
18. Graduat en enginyeria mecànica. 
19. Llicenciat en màquines navals. 
20. Llicenciat en nàutica i transport marítim. 

21. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0590112 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 
1. Diplomat de la marina civil (màquines navals). 
2. Diplomat de la marina civil (nàutica). 
3. Diplomat en màquines navals. 
4. Enginyer aeronàutic. 
5. Enginyer agrònom. 

6. Enginyer de materials. 
7. Enginyer de mines. 
8. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 



9. Enginyer en organització industrial. 

10. Enginyer industrial. 
11. Enginyer industrial (electricitat). 
12. Enginyer industrial (mecànica). 
13. Enginyer industrial (metall). 
14. Enginyer industrial (organització industrial). 
15. Enginyer industrial (paperera gràfica). 
16. Enginyer industrial (química). 
17. Enginyer industrial (tècniques energètiques). 

18. Enginyer industrial (tèxtil). 
19. Enginyer naval. 
20. Enginyer naval i oceànic. 
21. Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus). 
22. Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials). 
23. Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri). 
24. Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries). 
25. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries). 
26. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles). 

27. Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals). 
28. Enginyer tècnic de mines en totes les especialitats. 
29. Enginyer tècnic d’obres públiques (construccions civils). 
30. Enginyer tècnic en aeronaus. 
31. Enginyer tècnic en construccions civils. 
32. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
33. Enginyer tècnic en electricitat. 
34. Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries. 

35. Enginyer tècnic en indústries agrícoles. 
36. Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri. 
37. Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals. 
38. Enginyer tècnic en teixits de punt. 
39. Enginyer tècnic industrial. 
40. Enginyer tècnic industrial (electricitat). 
41. Enginyer tècnic industrial en totes les especialitats. 
42. Enginyer tècnic naval en totes les especialitats. 

43. Enginyer tècnic tèxtil. 
46. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
47. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 
48. Graduat en enginyeria de disseny industrial. 
49. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
50. Graduat en enginyeria de materials. 
51. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 

52. Graduat en enginyeria elèctrica. 
53. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
54. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 



55. Graduat en enginyeria marina. 

56. Graduat en enginyeria mecànica. 
57. Llicenciat de la marina civil (màquines navals). 
58. Llicenciat en màquines navals. 
 
0590113 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS 
1. Diplomat en màquines navals. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer agrònom. 

4. Enginyer de forest. 
5. Enginyer de camins, canals i ports. 
6. Enginyer de mines. 
7. Enginyer de telecomunicació. 
8. Enginyer industrial. 
9. Enginyer naval i oceànic. 
10. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats. 
11. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats. 
12. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les especialitats. 

13. Enginyer tècnic de mines, en totes les especialitats. 
14. Enginyer tècnic de telecomunicacions, en totes les especialitats. 
15. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats. 
16. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats. 
17. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
18. Graduat en enginyeria d’obres públiques. 
19. Graduat en enginyeria de l’energia. 
20. Graduat en enginyeria elèctrica. 

21. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
22. Graduat en enginyeria en explotació de mines i recursos energètics. 
23. Llicenciat de la marina civil (màquines navals). 
24. Llicenciat en màquines navals. 
 
0590114 PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA 
1. Enginyer agrònom. 
2. Graduat en biologia. 

3. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
4. Graduat en ciències de la mar. 
5. Graduat en veterinària. 
6. Llicenciat en biologia. 
7. Llicenciat en ciències de la mar. 
8. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments. 
9. Llicenciat en veterinària. 
 

0590115 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
1. Enginyer agrònom. 
2. Enginyer de forest. 



3. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats. 

4. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats. 
5. Graduat en biologia. 
6. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
7. Graduat en ciències de la mar. 
8. Graduat en enginyeria agrícola. 
9. Graduat en enginyeria agroalimentària. 
10. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental. 
11. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural. 

12. Llicenciat en biologia. 
13. Llicenciat en ciències ambientals. 
14. Llicenciat en ciències de la mar. 
15. Llicenciat en enologia. 
16. Llicenciat en geologia. 
17. Llicenciat en veterinària. 
 
0590116 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
1. Enginyer agrònom (alimentària). 

2. Enginyer industrial (química). 
3. Enginyer químic. 
4. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries). 
5. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles). 
6. Enginyer tècnic en indústries agrícoles. 
7. Graduat en biologia. 
8. Graduat en bioquímica. 
9. Graduat en biotecnologia. 

10. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
11. Graduat en ciències de la mar. 
12. Graduat en enginyeria agrícola. 
13. Graduat en enginyeria agroalimentària. 
14. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental. 
15. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural. 
16. Graduat en enologia. 
17. Graduat en farmàcia, sempre que s’acrediti haver-se especialitzat en 

tecnologia alimentària. 
18. Graduat en química. 
19. Graduat en tecnologia i gestió alimentària. 
20. Graduat en veterinària. 
21. Llicenciat en biologia. 
22. Llicenciat en biologia (bioquímica). 
23. Llicenciat en biotecnologia. 
24. Llicenciat en ciències (biologia). 

25. Llicenciat en ciències (biològiques). 
26. Llicenciat en ciències (ciències naturals). 
27. Llicenciat en ciències de la mar. 



28. Llicenciat en ciències (química). 

29. Llicenciat en ciències biològiques. 
30. Llicenciat en ciències químiques. 
31. Llicenciat en ciències químiques (agrícola). 
32. Llicenciat en ciències químiques (analítica). 
33. Llicenciat en ciències químiques (bioquímica). 
34. Llicenciat en ciències químiques (industrial). 
35. Llicenciat en enologia. 
36. Llicenciat en farmàcia, sempre que s’acrediti haver-se especialitzat en 

tecnologia alimentària. 
37. Llicenciat en química. 
38. Llicenciat en veterinària. 
 
0590117 PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES 
ORTOPROTÈTICS 
1. Graduat en biologia. 
2. Graduat en biotecnologia. 
3. Graduat en ciències biomèdiques. 

4. Graduat en enginyeria biomèdica. 
5. Graduat en enginyeria de sistemes biològics. 
6. Graduat en farmàcia. 
7. Graduat en fisioteràpia. 
8. Graduat en infermeria. 
9. Graduat en medicina. 
10. Graduat en nutrició humana i dietètica. 
11. Graduat en odontologia. 

12. Graduat en química. 
13. Graduat en veterinària. 
14. Llicenciat en biologia. 
15. Llicenciat en bioquímica. 
16. Llicenciat en biotecnologia. 
17. Llicenciat en farmàcia. 
18. Llicenciat en medicina. 
19. Llicenciat en odontologia. 

20. Llicenciat en química. 
21. Llicenciat en veterinària. 
 
0590118 PROCESSOS SANITARIS 
1. Diplomat en infermeria. 
2. Graduat en biologia. 
3. Graduat en biotecnologia. 
4. Graduat en ciències biomèdiques. 

5. Graduat en enginyeria biomèdica. 
6. Graduat en enginyeria de sistemes biològics. 
7. Graduat en farmàcia. 



8. Graduat en fisioteràpia. 

9. Graduat en infermeria. 
10. Graduat en medicina. 
11. Graduat en nutrició humana i dietètica. 
12. Graduat en odontologia. 
13. Graduat en química. 
14. Graduat en veterinària. 
15. Llicenciat en biologia. 
16. Llicenciat en bioquímica. 

17. Llicenciat en biotecnologia. 
18. Llicenciat en farmàcia. 
19. Llicenciat en medicina. 
20. Llicenciat en odontologia. 
21. Llicenciat en química  
22. Llicenciat en veterinària. 
 
0590119 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
1. Enginyer de telecomunicació. 

2. Graduat en comunicació audiovisual. 
3. Graduat en comunicació i indústries culturals. 
4. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge. 
5. Graduat en enginyeria de so i imatge. 
6. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació. 
7. Graduat en periodisme. 
8. Graduat en publicitat i relacions públiques. 
9. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme). 

10. Llicenciat en comunicació audiovisual. 
11. Llicenciat en periodisme. 
12. Llicenciat en publicitat i relacions públiques. 
 
0590120 PROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS I DE CONFECCIÓ I PELL 
1. Enginyer industrial. 
2. Enginyer químic. 
3. Enginyer tècnic industrial, especialitat tèxtil. 

4. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
5. Graduat en química. 
6. Llicenciat en química. 
 
0590121 PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA 
1. Enginyer de materials. 
2. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 
3. Enginyer industrial. 

4. Enginyer químic. 
5. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial. 



6. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
7. Graduat en enginyeria de materials. 
8. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials. 
9. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
10. Graduat en física. 
11. Graduat en química. 
12. Llicenciat en física. 
13. Llicenciat en química. 

 
0590122 PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES 
1. Enginyer químic. 
2. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
3. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial. 
4. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
5. Graduat en enginyeria de materials. 
6. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 

7. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials. 
8. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
9. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
10. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
11. Graduat en enginyeria multimèdia. 
12. Graduat en química. 
13. Llicenciat en química. 
 

0590123 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES 
1. Enginyer de forest. 
2. Enginyer de materials. 
3. Enginyer en organització industrial. 
4. Enginyer industrial. 
5. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
6. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals. 
7. Enginyer tècnic industrial en totes les especialitats. 

8. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte. 
9. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 
10. Graduat en enginyeria de materials. 
11. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials. 
12. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
 
0590124 SISTEMES ELECTRÒNICS 
1. Diplomat en radioelectrònica naval. 

2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer de telecomunicació. 
4. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 



5. Enginyer en electrònica. 

6. Enginyer en informàtica de sistemes. 
7. Enginyer en organització industrial. 
8. Enginyer industrial. 
9. Enginyer naval i oceànic. 
10. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació. 
11. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats. 
12. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
13. Enginyer tècnic industrial, especialitat electricitat. 

14. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica industrial. 
16. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
17. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge. 
18. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació. 
19. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
20. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
21. Graduat en enginyeria en organització industrial. 
22. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació. 
23. Graduat en enginyeria informàtica. 

24. Graduat en enginyeria de sistemes d’informació.  
25. Graduat en enginyeria marina. 
26. Graduat en física. 
22. Llicenciat en física. 
27. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0590125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 
1. Diplomat en radioelectrònica naval. 

2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer de mines. 
4. Enginyer de telecomunicació. 
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 
6. Enginyer en electrònica. 
7. Enginyer en informàtica de sistemes. 
8. Enginyer en organització industrial. 
9. Enginyer industrial. 

10. Enginyer naval i oceànic. 
11. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació. 
12. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats. 
13. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
14. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat. 
15. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial. 
16. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
17. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 

18. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
19. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval. 
20. Graduat en enginyeria telemàtica. 



21. Graduat en física. 

22. Llicenciat en física. 
23. Llicenciat en informàtica. 
24. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0590058 PROFESSORS DE SUPORT A L’ÀREA DE LLENGUA I CIÈNCIES 
SOCIALS  
Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les 
titulacions exigides per accedir a alguna de les especialitats següents: filosofia, 

grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, 
alemany, llengua i literatura catalanes i almenys han sol·licitat exercir-ne una. 
 
0590059 PROFESSORS DE SUPORT A L’ÀREA CIENTÍFICA O 
TECNOLÒGICA 
Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les 
titulacions exigides per accedir a alguna de les especialitats següents: biologia i 
geologia, física i química, matemàtiques, organització i projectes de fabricació 
mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics, sistemes electrònics, 

organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i 
edificació, organització i projectes de sistemes energètics, confecció i pell, 
processos i productes en fusteria i mobiliari, processos i mitjans de 
comunicació, processos de cultiu agrícola, processos de producció agrària i 
processos i productes en arts gràfiques i almenys han sol·licitat exercir-ne una. 
 
0590803 CULTURA CLÀSSICA 
Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les 

titulacions exigides per accedir a l’especialitat de llatí o grec i que almenys han 
sol·licitat exercir-ne una. Els professors que hi accedeixin estan obligats a 
impartir tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de grec com les atribuïdes a 
la de llatí. 
 
 
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL – 0591 
 

0591201 CUINA I PASTISSERIA 
1. Diplomat en turisme.(**) 
2. Diplomat en empreses i activitats turístiques. (**) 
3. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.(**) 
4. Graduat en gastronomia i arts culinàries. 
5. Graduat en turisme.(**) 
6. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.(**) 
7. Tècnic especialista en hoteleria.(*) 

8. Tècnic superior en direcció de cuina.(*) 
9. Tècnic superior en restauració.(*) 
 



(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 

un camp laboral relacionat amb la família professional d’hoteleria i turisme. 
(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits: 

a) Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

b) Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari 
interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de 
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

c) Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

 
0591202 EQUIPS ELECTROTÈCNICS 
1. Diplomat en radioelectrònica naval. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer d’electrònica. 
4. Enginyer de telecomunicació. 
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 

6. Enginyer industrial. 
7. Enginyer informàtic. 
8. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació. 
9. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats. 
10. Enginyer tècnic en equips electrònics. 
11. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica industrial. 
12. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat. 
13. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 

14. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge. 
15. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació. 
16. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
17. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
18. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació. 
19. Graduat en enginyeria informàtica. 
20. Graduat en enginyeria de sistemes d’informació. 
21. Graduat en enginyeria telemàtica. 

22. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0591203 ESTÈTICA 
1. Diplomat en fisioteràpia.(**) 
2. Diplomat en infermeria.(**) 
3. Diplomat en podologia.(**) 
4. Graduat en biologia. (**) 
5. Graduat en farmàcia.(**) 

6. Graduat en fisioteràpia.(**) 
7. Graduat en infermeria.(**) 
8. Graduat en medicina.(**) 



9. Graduat en podologia.(**) 

10. Llicenciat en biologia.(**) 
11. Llicenciat en farmàcia.(**) 
12. Llicenciat en medicina.(**) 
13. Llicenciat en química.(**) 
14. Tècnic especialista en estètica.(*) 
15. Tècnic superior en estètica.(*) 
16. Tècnic superior en estètica integral i benestar.(*) 

 

(*) sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’imatge personal. 
(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits: 

a) Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família 
professional d’imatge personal. 

b) Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari 
interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de 
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família 
professional d’imatge personal. 

c) Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la família 
professional d’imatge personal. 

 
0591204 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBILIARI 
1. Enginyer de forest. 
2. Enginyer de materials. 
3. Enginyer industrial. 
4. Enginyer tècnic en disseny industrial. 

5. Enginyer tècnic en mecànica. 
6. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats. 
7. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica. 
8. Graduat en enginyeria del disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
9. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
10. Graduat en enginyeria forestal. 
11. Graduat en enginyeria mecànica. 

12. Tècnic especialista ebenista.(*) 
13. Tècnic especialista en construcció industrial de fusta.(*) 
14. Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles.(*) 
15. Tècnic especialista en fusta.(*) 
16. Tècnic especialista modelista de fosa.(*) 
17. Tècnic superior en desenvolupament de productes de fusteria i moble.(*) 
18. Tècnic superior en disseny i moblament.(*) 
19. Tècnic superior en producció de fusta i moble.(*) 

 



(*) sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 

en un camp laboral relacionat amb la família professional de fusta, moble i 
suro. 
 
0591205 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS 
1. Arquitecte. 
2. Arquitecte tècnic. 
3. Diplomat en màquines navals. 
4. Enginyer aeronàutic. 

5. Enginyer agrònom. 
6. Enginyer de forest. 
7. Enginyer de mines. 
8. Graduat en enginyeria d’edificació. 
9. Enginyer industrial. 
10. Enginyer naval. 
11. Enginyer naval i oceànic. 
12. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats. 
13. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries. 

14. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 
rurals. 

15. Enginyer tècnic de mines, en totes les especialitats. 
16. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals. 
17. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats. 
18. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell. 
19. Graduat en arquitectura. 
20. Graduat en edificació. 

21. Graduat en enginyeria aeroespacial. 
22. Graduat en enginyeria agrícola. 
23. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental. 
24. Graduat en enginyeria elèctrica. 
25. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
26. Graduat en enginyeria en tecnologia minera. 
27. Graduat en enginyeria forestal i medi natural. 
28. Graduat en ciències i tecnologies de l’edificació. 

29. Llicenciat en màquines navals. 
 
0591206 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 
1. Diplomat en radioelectrònica naval. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer de mines. 
4. Enginyer de telecomunicacions. 
5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 

6. Enginyer en electrònica. 
7. Enginyer industrial. 
8. Enginyer naval i oceànic. 



9. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació. 

10. Enginyer tècnic de telecomunicacions, en totes les especialitat. 
11. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
12. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat. 
13. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial. 
14. Graduat en enginyeria de l’energia. 
15. Graduat en enginyeria elèctrica. 
16. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
17. Graduat en enginyeria telemàtica. 

18. Graduat en física. 
19. Llicenciat en física. 
20. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0591209 MANTENIMENT DE VEHICLES 
1. Diplomat en màquines navals. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer industrial. 
4. Enginyer naval i oceànic. 

5. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats. 
6. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 

rurals. 
7. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques 

mineres. 
8. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica. 
9. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell. 
10. Graduat en enginyeria aeroespacial. 

11. Graduat en enginyeria de l’automòbil. 
12. Graduat en enginyeria mecànica. 
13. Llicenciat en màquines navals. 
14. Tècnic especialista en automoció.(*) 
15. Tècnic especialista en manteniment de màquines i equips de construcció i 

obres.(*) 
16. Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l’automòbil.(*) 
17. Tècnic superior en automoció (*) 

 
(*) sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 
un camp laboral relacionat amb la família professional de transport i 
manteniment de vehicles. 
 
0591210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ 
1. Diplomat en màquines navals. 
2. Diplomat en navegació marítima. 

3. Enginyer aeronàutic. 
4. Enginyer agrònom. 
5. Enginyer de camins, canals i ports. 



6. Enginyer de forest. 

7. Enginyer de materials. 
8. Enginyer de mines. 
9. Enginyer industrial. 
10. Enginyer naval i oceànic. 
11. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeromotors. 
12. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronaus. 
13. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronavegació. 
14. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en equips i materials aeroespacials. 

15. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 
rurals. 

16. Enginyer tècnic d’obres públiques, en totes les especialitats. 
17. Enginyer tècnic de mines, especialitat en combustibles i explosius. 
18. Enginyer tècnic de mines, especialitat en explotació de mines. 
19. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques 

mineres. 
20. Enginyer tècnic de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgia. 
21. Enginyer tècnic de mines, especialitat en recursos energètics. 

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 naval, especialitat en estructures marines. 
26. Enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell. 
27. Graduat en enginyeria de materials. 
28. Graduat en enginyeria elèctrica. 
29. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 

30. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
31. Graduat en enginyeria en obres públiques. 
32. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 
33. Graduat en enginyeria forestal. 
34. Graduat en enginyeria marina. 
35. Graduat en enginyeria mecànica. 
36. Graduat en enginyeria telemàtica. 
37. Llicenciat en màquines navals. 

38. Llicenciat en nàutica i transport marítim. 
39. Llicenciat en radioelectrònica naval. 
 
0591211 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES 
1. Diplomat en màquines navals. 
2. Enginyer de materials. 
3. Enginyer en automàtica i electrònica industrial. 
4. Enginyer industrial. 

5. Enginyer naval i oceànic. 
6. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 

rurals. 



7. Enginyer tècnic de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgia. 

8. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
9. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica. 
10. Enginyer tècnic naval, especialitat en estructures marines. 
11. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
12. Graduat en enginyeria de materials. 
13. Graduat en enginyeria elèctrica. 
14. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 

15. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
16. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials. 
17. Graduat en enginyeria marina. 
18. Graduat en enginyeria mecànica. 
19. Llicenciat en màquines navals. 
20. Tècnic especialista en control de qualitat.(*) 
21. Tècnic especialista en fabricació mecànica.(*) 
22. Tècnic especialista en instrumentista en sistemes de mesura.(*) 
23. Tècnic especialista en màquines eines.(*) 

24. Tècnic especialista en matriceria i motlles.(*) 
25. Tècnic especialista en mecànica d’armes.(*) 
26. Tècnic especialista en micromecànica d’instruments.(*) 
27. Tècnic especialista en micromecànica de màquines eines.(*) 
28. Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria.(*) 
29. Tècnic especialista en muntatge i construcció de maquinària.(*) 
30. Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics.(*) 
31. Tècnic superior en producció per mecanització.(*) 

32. Tècnic superior en programació de la producció en fabricació mecànica.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 
un camp laboral relacionat amb les famílies professionals d’instal·lació i 
manteniment, o de fabricació mecànica. 
 
0591212 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 
1. Arquitecte. 

2. Arquitecte tècnic. 
3. Enginyer de camins, canals i ports. 
4. Enginyer industrial. 
5. Enginyer naval i oceànic. 
6. Enginyer agrònom. 
7. Enginyer de forest. 
8. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 

rurals. 

9. Enginyer tècnic d’obres públiques en totes les especialitats. 
10. Graduat en arquitectura. 
11. Graduat en edificació. 



12. Graduat en enginyeria d’edificació. 

13. Graduat en enginyeria en obres públiques. 
14. Graduat en ciències i  tecnologies de l’edificació. 
 
0591213 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 
1. Diplomat en màquines navals. 
2. Enginyer aeronàutic. 
3. Enginyer industrial. 
4. Enginyer naval i oceànic. 

5. Enginyer agrònom. 
6. Enginyer de forest. 
7. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronaus. 
8. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions 

rurals. 
9. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques 

mineres. 
10. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
11. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica. 

12. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 
producte. 

13. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial. 
14. Graduat en enginyeria electrònica industrial. 
15. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
16. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
17. Graduat en enginyeria mecànica. 
18. Graduat en enginyeria telemàtica. 

19. Llicenciat de la marina civil: màquines navals. 
20. Llicenciat en màquines navals. 
 
0591216 OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
1. Enginyer agrònom. 
2. Enginyer de forest. 
3. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats. 
4. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats. 

5. Graduat en biologia. 
6. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
7. Graduat en ciències de la mar. 
8. Graduat en enginyeria agrària i alimentària. 
9. Graduat en enginyeria agrícola. 
10. Graduat en enginyeria agroalimentària. 
11. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental. 
12. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural. 

13. Graduat en enginyeria forestal i del medi natural. 
14. Graduat en química. 
15. Graduat en veterinària. 



16. Llicenciat en biologia. 

17. Llicenciat en ciències ambientals. 
18. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments. 
19. Llicenciat en ciències de la mar. 
20. Llicenciat en geologia. 
21. Llicenciat en química. 
22. Llicenciat en veterinària. 
 
0591218 PERRUQUERIA 

1. Diplomat en fisioteràpia.(**) 
2. Diplomat en infermeria.(**) 
3. Diplomat en podologia.(**) 
4. Graduat en biologia.(**) 
5. Graduat en bioquímica.(**) 
6. Graduat en farmàcia.(**) 
7. Graduat en fisioteràpia.(**) 
8. Graduat en infermeria.(**) 
9. Graduat en medicina.(**) 

10. Graduat en podologia.(**) 
11. Graduat en química.(**) 
12. Llicenciat en biologia.(**) 
13. Llicenciat en bioquímica.(**) 
14. Llicenciat en farmàcia.(**) 
15. Llicenciat en medicina.(**) 
16. Llicenciat en química.(**) 
17. Tècnic especialista en perruqueria.(*) 

18. Tècnic superior en assessoria d’imatge personal.(*) 
19.  Tècnic superior en assessoria d’imatge personal i corporativa.(*) 
20.  Tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 
un camp laboral relacionat amb la família professional d’imatge personal. 
(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits: 

a) Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família 

professional d’imatge personal. 
b) Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari 
interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de 
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família 
professional d’imatge personal. 
c) Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la 
família professional d’imatge personal. 

 

0591219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC 
1. Diplomat en fisioteràpia. 
2. Diplomat en infermeria. 



3. Graduat en biologia. 

4. Graduat en bioquímica. 
5. Graduat en biotecnologia. 
6. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
7. Graduat en ciències biomèdiques. 
8. Graduat en enginyeria biomèdica. 
9. Graduat en enginyeria de sistemes biològics. 
10. Graduat en farmàcia. 
11. Graduat en infermeria. 

12. Graduat en medicina. 
13. Graduat en nutrició humana i dietètica. 
14. Graduat en odontologia. 
15. Graduat en química. 
16. Graduat en veterinària. 
17. Llicenciat en biologia. 
18. Llicenciat en bioquímica. 
19. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments. 
20. Llicenciat en farmàcia. 

21. Llicenciat en medicina. 
22. Llicenciat en odontologia. 
23. Llicenciat en química. 
 
0591220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 
1. Diplomat en fisioteràpia. 
2. Diplomat en infermeria. 
3. Diplomat en nutrició humana i dietètica. 

4. Graduat en biologia. 
5. Graduat en bioquímica. 
6. Graduat en biotecnologia. 
7. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments. 
8. Graduat en ciències ambientals. 
9. Graduat en ciències biomèdiques. 
10. Graduat en enginyeria biomèdica. 
11. Graduat en enginyeria de sistemes biològics. 

12. Graduat en farmàcia. 
13. Graduat en fisioteràpia. 
14. Graduat en infermeria. 
15. Graduat en medicina. 
16. Graduat en nutrició humana i dietètica. 
17. Graduat en odontologia. 
18. Graduat en química. 
19. Graduat en veterinària. 

20. Llicenciat en biologia. 
21. Llicenciat en bioquímica. 
22. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments. 



23. Llicenciat en farmàcia. 

24. Llicenciat en medicina. 
25. Llicenciat en odontologia. 
26. Llicenciat en química. 
27. Llicenciat en veterinària. 
 
0591221 PROCESSOS COMERCIALS 
1. Diplomat en ciències empresarials. 
2. Diplomat en gestió i administració pública. 

3. Enginyer tècnic en informàtica de gestió. 
4. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
5. Enginyer en informàtica. 
6. Graduat en administració d’empreses. 
7. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
8. Graduat en comerç. 
9. Graduat en comptabilitat i finances. 
10. Graduat en estudis internacionals d’economia i empresa (International 

Business Economics). 

11. Graduat en finances i comptabilitat. 
12. Graduat en gestió informàtica empresarial. 
13. Graduat en màrqueting i comunitats digitals. 
14. Graduat en negocis i màrqueting internacionals. 
15. Graduat en negocis internacionals. 
16. Graduat en publicitat i relacions públiques. 
17. Graduat en relacions laborals. 
18. Graduat en relacions laborals i ocupació. 

19. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
20. Graduat en enginyeria informàtica. 
21. Graduat en economia. 
22. Llicenciat en ciències del treball. 
23. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
24. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
25. Llicenciat en economia. 
26. Llicenciat en informàtica. 

27. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat. 
28. Llicenciat en publicitat i relacions públiques. 
 
0591222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
1. Diplomat en biblioteconomia i documentació. 
2. Diplomat en ciències empresarials. 
3. Diplomat en gestió i administració pública. 
4. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 

5. Enginyer en informàtica.  
6. Enginyer tècnic en informàtica de gestió. 
7. Graduat en administració d’empreses. 



8. Graduat en administració i direcció d’empreses. 

9. Graduat en comptabilitat i finances. 
10. Graduat en dret. 
11. Graduat en economia. 
12. Graduat en estudis internacionals d’economia i empresa (International 

Business Economics). 
13. Graduat en finances i comptabilitat. 
14. Graduat en informació i documentació. 
15. Graduat en negocis i màrqueting internacionals. 

16. Graduat en negocis internacionals. 
17. Graduat en relacions laborals. 
18. Graduat en relacions laborals i ocupació. 
19. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
20. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
21. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
22. Llicenciat en documentació. 
23. Llicenciat en dret. 
24. Llicenciat en economia. 

25. Llicenciat en informàtica. 
26. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració. 
27. Llicenciat en ciències del treball. 
28. Graduat en enginyeria informàtica.  
29. Graduat en enginyeria de sistemes TIC. 
 
0591223 PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES 
1. Enginyer químic. 

2. Enginyer tècnic en disseny industrial. 
3. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals. 
4. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial. 
5. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
6. Graduat en enginyeria en disseny industrial. 
7. Graduat en química. 
8. Llicenciat en química. 
9. Tècnic especialista en composició.(*) 

10. Tècnic especialista en composició d’arts gràfiques.(*) 
11. Tècnic especialista en enquadernació.(*) 
12. Tècnic especialista en impressió.(*) 
13. Tècnic especialista en processos gràfics.(*) 
14. Tècnic especialista en reproducció fotomecànica.(*) 
15. Tècnic superior en disseny i gestió de la producció gràfica.(*) 
16. Tècnic superior en producció d’ indústries d’arts gràfiques.(*) 
 

(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 
un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts gràfiques. 
 



0591225 SERVEIS A LA COMUNITAT 

1. Diplomat en educació social. 
2. Diplomat en treball social. 
3. Graduat en antropologia social i cultural. 
4. Graduat en educació social. 
5. Graduat en pedagogia. 
6. Graduat en psicologia. 
7. Graduat en sociologia. 
8. Graduat en treball social. 

9. Llicenciat en antropologia social i cultural. 
10. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (sociologia). 
11. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació). 
12. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia). 
13. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (psicologia). 
14. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l’educació ). 
15. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia). 
17. Llicenciat en pedagogia. 

18. Llicenciat en psicologia. 
19. Llicenciat en psicopedagogia. 
20. Llicenciat en sociologia. 
 
0591226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 
1. Diplomat en activitats i empreses turístiques.(**) 
2. Diplomat en turisme.(**) 
3. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.(**) 

4. Graduat en enologia.(**) 
5. Graduat en turisme.(**) 
6. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.(**) 
7. Tècnic especialista en hoteleria.(*) 
8. Tècnic superior en direcció de serveis de restauració.(*) 
9. Tècnic superior en restauració.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en 

un camp laboral relacionat amb la família professional d’hoteleria i turisme. 
(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits: 

a) Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

b) Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari 
interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de 
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

c) Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la família 
professional d’hoteleria i turisme. 

 



0591227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTICS 

1. Diplomat en informàtica. 
2. Enginyer en electrònica. 
3. Enginyer en informàtica. 
4. Enginyer en telecomunicacions. 
5. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats. 
6. Enginyer tècnic en informàtica de gestió. 
7. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. 
8. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial. 

9. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació. 
10. Graduat en enginyeria de sistemes TIC. 
11. Graduat en enginyeria de sistemes de informació.  
12. Graduat en enginyeria de telecomunicació. 
13. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica. 
14. Graduat en enginyeria informàtica. 
15. Graduat en enginyeria telemàtica. 
16. Graduat en física. 
17. Graduat en matemàtiques. 

18. Llicenciat en física. 
19. Llicenciat en informàtica. 
20. Llicenciat en matemàtiques. 
 
0591229 TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO 
1. Enginyer de telecomunicació. 
2. Enginyer tècnic de so. 
3. Enginyer tècnic de so i imatge. 

4. Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge). 
5. Enginyer tècnic de telecomunicació (so). 
6. Graduat en cinema i mitjans audiovisuals. 
7. Graduat en comunicació audiovisual. 
8. Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals. 
9. Graduat en enginyeria multimèdia. 
10. Graduat en enginyeria telemàtica. 
11. Graduat en mitjans audiovisuals. 

12. Graduat en periodisme. 
13. Graduat en telecomunicacions, so i imatge. 
14. Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i 

auditiva). 
15. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme). 
16. Llicenciat en ciències de la informació (publicitat). 
17. Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i publicitat). 
18. Llicenciat en comunicació audiovisual. 

19. Llicenciat en periodisme. 
20. Llicenciat en publicitat i relacions públiques. 
 



0591026 SUPORT A L’ÀREA PRÀCTICA 

Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les 
titulacions exigides per accedir a alguna d’aquestes especialitats: mecanització 
i manteniment de màquines, instal·lacions electrotècniques, instal·lacions i 
manteniment d’equips tèrmics i de fluids, equips electrònics, manteniment de 
vehicles, oficina de projectes de construcció, oficina de projectes de fabricació 
mecànica, operacions de producció agrària, tècniques i procediments d’imatge 
i so, fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari o producció en arts 
gràfiques, i almenys han sol·licitat exercir-ne una. 

 
 
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES - 0592 
 
0592001 ALEMANY 
1. Graduat en estudis alemanys. 
2. Graduat en llengua i literatura alemanyes. 
3. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la 

seva literatura. 
4. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 

haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 
o la seva literatura. 

5. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la seva 
literatura. 

6. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 

haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 
o la seva literatura. 

7. Llicenciat en filologia alemanya. 
8. Llicenciat en filologia anglogermànica. 
9. Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany). 
10. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica o alemany). 
11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany). 

13. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès). 
16. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
 
0592002 ÀRAB 
1. Graduat en estudis semítics i islàmics. 

2. Graduat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui 
l’àrab. 



3. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que la llengua 

troncal sigui l’àrab. 
4. Llicenciat en filologia (semítica, àrab o islàmica). 
5. Llicenciat en filologia (semítica, àrab i islam). 
6. Llicenciat en filologia (semítica, comuna). 
7. Llicenciat en filologia àrab. 
8. Llicenciat en filologia semítica. 
9. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica). 
10. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica, àrab i islam). 

11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica, àrab o islàmica). 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab). 
13. Llicenciat en traducció i interpretació (àrab). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab i portuguès). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab). 
 
0592003 CATALÀ 
1. Graduat en estudis catalans i occitans. 
2. Graduat en estudis d’anglès i català. 

3. Graduat en estudis de català i clàssiques. 
4. Graduat en estudis de català i espanyol. 
5. Graduat en filologia catalana. 
6. Graduat en llengua i literatura catalanes. 
7. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la 
seva literatura. 

8. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de 

València. 
9. Llicenciat en filologia catalana. 
10. Llicenciat en filologia valenciana. 
11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana). 
12. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de 

Barcelona (de 1968 a 1971). 
13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977). 

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana). 
15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de 

Barcelona (fins al 1967). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat 

de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977). 
17. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat de Barcelona (a partir de 1978). 
18. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978). 
 
0592004 XINÈS 



1. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 

setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua xinesa o la seva 
literatura. 

2. Llicenciat en estudis d’Àsia Oriental (itinerari Xina). 
3. Llicenciat en filologia xinesa. 
4. Llicenciat en traducció i interpretació (xinès). 
5. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 
 
0592006 ESPANYOL 

1. Graduat en espanyol: llengua i literatures. 
2. Graduat en estudis de català i espanyol. 
3. Graduat en estudis d’espanyol i de clàssiques, sempre que s’acrediti haver 

cursat literatura espanyola. 
4. Graduat en estudis de francès i espanyol, sempre que s’acrediti haver 

cursat literatura espanyola. 
5. Graduat en estudis hispànics, llengua espanyola i les seves literatures. 
6. Graduat en filologia hispànica. 
7. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
8. Graduat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua 

espanyola. 
9. Graduat en llengua i literatura espanyoles. 
10. Graduat en llengua i literatura hispàniques. 
11. Graduat en llengües aplicades, sempre que s’acrediti haver cursat llengua 

espanyola. 
12. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la 
seva literatura. 

13. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola 
o la seva literatura. 

14. Llicenciat en filologia hispànica. 
15. Llicenciat en filologia romànica. 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica). 

17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica). 
18. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
19. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
20. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que 

s’acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles. 
 

0592008 FRANCÈS 
1. Graduat en estudis d’anglès i francès. 
2. Graduat en estudis de francès i català. 



3. Graduat en estudis de francès i de clàssiques. 

4. Graduat en estudis de francès i espanyol. 
5. Graduat en estudis francesos. 
6. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la 
seva literatura. 

7. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o 
la seva literatura. 

8. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la seva 
literatura. 

9. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o 
la seva literatura. 

10. Llicenciat en filologia francesa. 
11. Llicenciat en filologia moderna (francesa). 
12. Llicenciat en filologia romànica (francès). 

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa). 
14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, francès). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès). 
18. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
19. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès). 
20. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab). 

21. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès). 
22. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol). 
23. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià). 
24. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
25. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès). 
26. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus). 
27. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès). 
28. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès). 

 
0592011 ANGLÈS 
1. Graduat en anglès. 
2. Graduat en estudis anglesos. 
3. Graduat en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura. 
4. Graduat en estudis d’anglès i català. 
5. Graduat en estudis d’anglès i de clàssiques. 
6. Graduat en estudis d’anglès i espanyol. 

7. Graduat en estudis d’anglès i francès. 



8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva 
literatura. 

9. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 
la seva literatura. 

10. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva 
literatura. 

11. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 
la seva literatura. 

12. Llicenciat en filologia anglesa. 
13. Llicenciat en filologia anglogermànica. 
14. Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès). 
15. Llicenciat en filologia moderna (anglès). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica o anglès). 
17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). 

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna o anglesa). 
19. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès). 
20. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany). 
21. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès). 
22. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab). 
23. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès). 
24. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
25. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià). 

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès). 
27. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès). 
28. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus). 
29. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès). 
30. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 
 
0592012 ITALIÀ 
1. Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a 

llengua A. 
2. Graduat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui 

l’italià. 
3. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que la llengua 

troncal sigui l’italià. 
4. Llicenciat en filologia italiana. 
5. Llicenciat en filologia moderna (italià). 
6. Llicenciat en filologia romànica (italià). 

7. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica italiana). 
8. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
9. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià). 



10. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 

11. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, anglès). 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès). 
13. Llicenciat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui 

l’italià. 
 
0592017 RUS 
1. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua russa o la seva 

literatura. 
2. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 

haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua russa o la 
seva literatura. 

3. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua russa o la seva 
literatura. 

4. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua russa o la 

seva literatura. 
5. Llicenciat en filologia eslava. 
6. Llicenciat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui el 

rus. 
 
 
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES - 0594 
 

0594102 ALEMANY APLICAT AL CANT 
1. Graduat en estudis alemanys. 
2. Graduat en llengua i literatura alemanyes. 
3. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la 
seva literatura. 

4. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 

o la seva literatura. 
5. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 

setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la seva 
literatura. 

6. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya 
o la seva literatura. 

7. Llicenciat en filologia alemanya. 

8. Llicenciat en filologia anglogermànica. 
9. Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany). 
10. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica o alemany). 



11. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). 

12. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany). 
13. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès). 
16. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
 
0594103 ANGLÈS APLICAT AL CANT 

1. Graduat en anglès. 
2. Graduat en estudis anglesos. 
3. Graduat en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura. 
4. Graduat en estudis d’anglès i català. 
5. Graduat en estudis d’anglès i espanyol. 
6. Graduat en estudis d’anglès i francès. 
7. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva 
literatura. 

8. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 
la seva literatura. 

9. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva 
literatura. 

10. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o 

la seva literatura. 
11. Llicenciat en filologia anglesa. 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 
 
0594104 ITALIÀ APLICAT AL CANT 
1. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua italiana o la seva 
literatura. 

2. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua italiana o 
la seva literatura. 

3. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua italiana o la seva 
literatura. 

4. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua italiana o 

la seva literatura. 
5. Llicenciat en filologia italiana. 
6. Llicenciat en filologia moderna (italià). 



7. Llicenciat en filologia romànica (italià). 

8. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica italiana). 
9. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
10. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià). 
11. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
12. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, anglès). 
13. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui 

l’italià. 

 
0594105 FRANCÈS APLICAT AL CANT 
1. Graduat en estudis d’anglès i francès. 
2. Graduat en estudis de francès i català. 
3. Graduat en estudis de francès i espanyol. 
4. Graduat en estudis francesos. 
5. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la 
seva literatura. 

6. Graduat en traducció i comunicació intercultural, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o 
la seva literatura. 

7. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s’acrediti haver cursat 
setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la seva 
literatura. 

8. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que s’acrediti 
haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o 

la seva literatura. 
9. Llicenciat en filologia francesa. 
10. Llicenciat en filologia moderna (francesa). 
11. Llicenciat en filologia romànica (francès). 
12. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa). 
13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, francès). 
14. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià). 
15. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès). 

16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès). 
17. Llicenciat en traducció i interpretació (francès). 
18. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany). 
19. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès). 
20. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab). 
21. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès). 
22. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol). 
23. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià). 

24. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany). 
25. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès). 
26. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus). 



27. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès). 

28. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès). 
 
0594402 ARPA 
1. Professor d’arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Títol superior de música, especialitat arpa. 
3. Títol superior de música, especialitat interpretació (arpa). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció arpa. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció arpa. 
6. Professor superior d’arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 

10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
 
0594403 CANT 
1. Diploma de cantant d’òpera de l’Escola Superior de Cant, més titulació 

que habiliti per a la docència. 
2. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació 

que habiliti per a la docència. 
3. Professor de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
4. Professor superior de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 

10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
5. Títol superior de música, especialitat cant. 
6. Títol superior de música, especialitat interpretació (cant). 
7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció cant. 

 
0594404 CLARINET 
1. Professor de clarinet del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (clarinet). 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 
opció clarinet. 

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clarinet. 
 
0594405 CLAVECÍ 
1. Professor de clavecí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (clavecí). 



5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció clavecí. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clavecí. 
 
0594406 CONTRABAIX 
1. Professor de contrabaix del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 

de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (contrabaix). 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció contrabaix. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció contrabaix. 
 
0594407 COR 
1. Títol de professor superior de direcció de cors regulat segons el Decret 

2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

2. Títol superior de música, especialitat direcció de cor. 
3. Títol superior de música, especialitat interpretació (cor). 
 
0594408 FAGOT 
1. Professor de fagot del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (fagot). 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció fagot. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció fagot. 
 
0594410 FLAUTA TRAVESSERA 
1. Professor de flauta travessera del pla regulat segons el Decret 2618/1966, 

de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (flauta travessera). 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció flauta travessera. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta travessera. 

 
0594411 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 interpretació (flauta de bec). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció flauta de bec. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta de bec. 
 
0594412 FONAMENTS DE COMPOSICIÓ 

1. 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. 

2. 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. 

3. Títol superior de música, especialitat composició. 
4.  Títol superior de música, especialitat interpretació (composició). 
 

0594414 GUITARRA 
1. Professor de guitarra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (guitarra). 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció guitarra. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció guitarra. 
 
0594416 HISTÒRIA DE LA MÚSICA 
1. Graduat en musicologia. 
2. Llicenciat en geografia i història (especialitat història de l’art, secció 

musicologia). 
3. Llicenciat en història i ciències de la música. 

4. Llicenciat en musicologia. 
5. Professor superior de musicologia regulat segons el Decret 2618/1966, de 

10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
6. Títol superior de música, especialitat musicologia. 
 
0594419 OBOÈ 
1. Professor d’oboè del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

2. Professor superior 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 interpretació (oboè). 



4. Títol superior de música, especialitat oboè. 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 
opció oboè. 

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció oboè. 
 
0594420 ORGUE 
1. Títol de professor d’orgue del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 

10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Títol de professor superior d’orgue del pla regulat segons el Decret 

2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
3.  Títol superior de música, especialitat interpretació (orgue). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció orgue. 
5. Títol superior de música, especialitat orgue. 
6. Títol superior de música, especialitat pedagogia de l’orgue. 
 
0594421 ORQUESTRA 
1. Diploma de cantant d’òpera 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. 

2. 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. 

3. Professor de cant, més acreditació d’experiència en direcció de cors per un 
temps igual o superior a un any. 

4. Professor superior de cant, més acreditació d’experiència en direcció de 

cors per un temps igual o superior a un any. 
5. Professor superior de direcció de cors del pla regulat segons el Decret 

2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
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 direcció. 
8. Títol superior de música, especialitat interpretació (instruments  

orquestrals). 

9. Títol superior de música, especialitat orquestra. 
 
0594422 PERCUSSIÓ 
1. Professor de percussió del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 

de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (percussió). 

4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 
opció percussió. 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció percussió. 



6. Títol superior de música, especialitat percussió. 

 
0594423 PIANO 
1. Professor de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (piano). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció piano. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció piano. 
6. Títol superior de música, especialitat piano. 
 
0594424 SAXÒFON 
1. Professor de saxòfon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior de saxòfon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, 

de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

3.  Títol superior de música, especialitat interpretació (saxòfon). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció saxòfon. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció saxòfon. 
6. Títol superior de música, especialitat saxòfon. 
 
0594426 TROMBÓ 
1. Professor de trombó del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (trombó). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció trombó. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trombó. 
6. Títol superior de música, especialitat trombó. 

 
0594427 TROMPA 
1. Professor de trompa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior de trompa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, 

de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
3.  Títol superior de música, especialitat interpretació (trompa). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció trompa. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompa. 
6. Títol superior de música, especialitat trompa. 



 

0594428 TROMPETA 
1. Professor de trompeta del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 

de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (trompeta). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció trompeta. 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompeta. 
6. Títol superior de música, especialitat trompeta. 
 
0594429 TUBA 
1. Professor de tuba del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (tuba). 

4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 
opció tuba. 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció tuba. 
6. Títol superior de música, especialitat tuba. 
 
0594431 VIOLA 
1. Professor de viola del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

2. Professor superior 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 interpretació (viola). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció viola. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció viola. 
6. Títol superior de música, especialitat viola. 
 

0594433 VIOLÍ 
1. Professor de violí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior 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 interpretació (violí). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció violí. 

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violí. 
6. Títol superior de música, especialitat violí. 
 



0594434 VIOLONCEL 

1. Professor de violoncel del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 
setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

2. Professor superior 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 interpretació (violoncel). 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció violoncel. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violoncel. 

6. Títol superior de música, especialitat violoncel. 
 
0594435 DANSA ESPANYOLA 
1. 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 04/05/1999). 

2. Títol superior de dansa i títol professional en l’especialitat de dansa 
espanyola. 

3. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació 
(modalitat dansa espanyola). 

4. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat 
dansa espanyola). 

5. Professor de dansa espanyola. 
 
0594436 DANSA CLÀSSICA 
1. 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 04/05/1999). 

2. Professor de dansa clàssica.  
3. Títol superior de dansa i títol professional en l’especialitat de dansa 

clàssica. 
4. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació, 

(modalitat dansa clàssica). 

5. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat 
dansa clàssica). 

 
0594437 DANSA CONTEMPORÀNIA 
1. 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 04/05/1999). 

2. Professor de dansa contemporània. 
3. Títol superior de dansa i títol professional en l’especialitat de dansa 

contemporània. 



4. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació, 

(modalitat dansa contemporània). 
5. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat 

dansa contemporània). 
 
0594441 CANT APLICAT A L’ART DRAMÀTIC 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de cantant d’òpera de l’Escola Superior de Cant, més titulació 

que habiliti per a la docència. 
3. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
4. Diploma de solista especialitzat de l’Escola Superior de Cant, més titulació 

que habiliti per a la docència. 
5. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
6. Professor de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

7. Professor superior de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 
10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 

8. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 
Decret de 15 de juny de 1942. 

9. Títol superior de música, especialitat cant. 
10.  Títol superior de música, especialitat interpretació (cant). 
11. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció cant. 
 

0594442 CARACTERITZACIÓ I INDUMENTÀRIA 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
5. Títol superior en art dramàtic, especialitat en escenografia. 
 
0594443 DANSA APLICADA A L’ART DRAMÀTIC 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 

3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 
d’agost. 



4. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
5. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació 

de dansa. 
6. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa. 
7. Títol superior en art dramàtic, especialitat en interpretació. 
 
0594444 DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORALS (CATALÀ) 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Graduat en estudis catalans i occitans. 
5. Graduat en estudis de català i clàssiques. 
6. Graduat en estudis de català i espanyol. 
7. Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua 

catalana. 
8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catlana o la 
seva literatura. 

9. Graduat en filologia catalana. 
10. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat català i la seva 

literatura. 
11. Graduat en llengua i literatura catalanes. 

12. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de 
València. 

13. Llicenciat en filologia catalana. 
14. Llicenciat en filologia valenciana. 
15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana). 
16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de 

Barcelona (de 1968 a 1971). 
17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977). 
18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana). 
19. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de 

Barcelona (fins al 1967). 
20. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat 

de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977). 
21. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat de Barcelona (a partir de 1978). 

22. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978). 



23. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat català i la seva 

literatura. 
 
0594445 DIRECCIÓ ESCÈNICA 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Graduat en estudis de català i espanyol. 
5. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
6. Títol superior en art dramàtic, especialitat direcció d’escena i dramatúrgia. 
 
0594446 DRAMATÚRGIA 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 

2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 
de 25 d’agost de 1917. 

3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 
d’agost. 

4. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 
Decret de 15 de juny de 1942. 

5. Titulació superior en art dramàtic, especialitat direcció i dramatúrgia. 
6. Titulació superior en art dramàtic, especialitat interpretació. 

 
0594447 ESGRIMA 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 

4. Graduat en arts escèniques. 
5. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
6. Titulació superior en art dramàtic, especialitat interpretació. 
 
0594448 ESPAI ESCÈNIC 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 

2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 
de 25 d’agost de 1917. 



3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
5. Titulat superior en art dramàtic, especialitat escenografia. 
 
0594449 EXPRESSIÓ CORPORAL 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 

2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 
de 25 d’agost de 1917. 

3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 
d’agost. 

4. Graduat en arts escèniques. 
5. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
6. Títol superior en art dramàtic, especialitat interpretació. 
 

0594450 IL·LUMINACIÓ 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Graduat en arts escèniques. 

5. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 
Decret de 15 de juny de 1942. 

6. Titulació en art dramàtic, especialitat escenografia. 
 
0594451 INTERPRETACIÓ 
1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Graduat en arts escèniques. 
5. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
6. Titulació superior en art dramàtic, especialitat direcció i dramatúrgia. 
7. Titulació superior en art dramàtic, especialitat interpretació. 

 
0594455 LITERATURA DRAMÀTICA 



1. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial decret 

770/1997, de 30 de maig. 
2. Diploma de capacitat de declamació, expedit a l’empara del Reial decret 

de 25 d’agost de 1917. 
3. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
4. Graduat en espanyol, llengua i literatura. 
5. Graduat en estudis catalans i occitans. 
6. Graduat en estudis de català i espanyol. 

7. Graduat en estudis de francès i espanyol, sempre que s’acrediti haver 
cursat literatura espanyola. 

8. Graduat en estudis hispànics, llengua espanyola i les seves literatures. 
9. Graduat en estudis literaris. 
10.  Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua 

catalana. 
11.  Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica 

normativa de l’espanyol. 
12. Graduat en filologia catalana. 

13. Graduat en filologia hispànica. 
14. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat setanta-dos crèdits ECTS o dotze assignatures de llengua o literatura 
catalanes.  

15. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat català i la seva 
literatura. 

16. Graduat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 
literatura espanyoles. 

17. Graduat en llengua i literatura catalanes. 
18. Graduat en llengua i literatura espanyoles. 
19. Graduat en llengua i literatura hispàniques. 
20. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s’acrediti haver 

cursat llengua i literatura espanyoles. 
21. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s’acrediti 

que l’especialitat és llengua espanyola. 
22. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de 

València. 
23. Llicenciat en filologia catalana. 
24. Llicenciat en filologia hispànica. 
25. Llicenciat en filologia romànica. 
26. Llicenciat en filologia valenciana. 
27. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana). 
28. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica). 
29. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de 

Barcelona (de 1968 a 1971). 
30. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977). 



31. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana). 

32. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica). 
33. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de 

Barcelona (fins al 1967). 
34. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat 

de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977). 
35. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat de Barcelona (a partir de 1978). 
36. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978). 
37. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
38. Llicenciat en humanitats, sempre que s’acrediti haver cursat català i la seva 

literatura. 
39. Llicenciat en lingüística, sempre que s’acrediti haver cursat llengua i 

literatura espanyoles. 
40. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que 

s’acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles. 

41. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 
Decret de 15 de juny de 1942. 

42. Títol superior d’art dramàtic, especialitat direcció d’escena i dramatúrgia. 
 
0594458 TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART 
1. Graduat en història. 
2. Graduat en història de l’art. 
3. Llicenciat en geografia i història (especialitat història). 

4. Llicenciat en història. 
5. Llicenciat en història de l’art. 
 
0594459 TEORIA TEATRAL 
1.  Graduat en història. 
2. Graduat en història de l’art. 
3. Llicenciat en geografia i història (especialitat història). 
4. Llicenciat en història. 

5. Llicenciat en història de l’art. 
6. Títol de professor i títol professional d’actor teatral, expedit a l’empara del 

Decret de 15 de juny de 1942. 
7. Títol superior d’art dramàtic, especialitat direcció d’escena i dramatúrgia. 
8. Diplomes expedits a l’empara del que disposa el Decret 2607/1974, de 9 

d’agost. 
9. Credencials emeses a l’empara del que disposa l’article 2 del Reial Decret 

770/1997, de 30 de maig. 

 
0594460 LLENGUATGE MUSICAL 



1. 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. 

2. 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. 

3. Títol superior de música, especialitat pedagogia del llenguatge i de 
l’educació musical. 

4. Títol superior de pedagogia del llenguatge i de l’educació musical. 

 
0594464 REPERTORI AMB PIANO PER A LA DANSA 
1. Professor de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de 

setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
2. Professor superior de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 

10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors. 
4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, 

opció piano. 
5. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció piano. 

6. Títol superior de música, especialitat piano. 
 
 
PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - 0595 
 
0595501 CERÀMICA 
1. Graduat en belles arts. 
2. Graduat en arts. 

3. Llicenciat en belles arts, especialitat escultura. 
4. Títol superior de ceràmica, segons el Reial decret 263/2004, de 5 de març 

(BOE del 23/03/2004). 
 
0595504 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRES PICTÒRIQUES 
1. Graduat en belles arts. 
2. Graduat en arts. 
3. Graduat en conservació i restauració de béns culturals. 

4. Llicenciat en belles arts. 
5. Títol de conservació i restauració de béns culturals, especialitat pintura, i 

títols recollits en l’article 2 del Reial decret 440/1994, d’11 de març, 
corresponents a la secció de pintura. 

 
0595507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR 
1. Arquitecte. 
2. Graduat en arquitectura. 

3. Graduat en arts. 
4. Graduat en arts i disseny. 
5. Graduat en belles arts. 



6. Graduat en ciències i tecnologies de l’edificació. 

7. Graduat en disseny. 
8. Graduat en edificació. 
9. Graduat en enginyeria d’edificació. 
10. Llicenciat en belles arts. 
11. Títol superior de disseny (LOE). 
 
0595508 DIBUIX TÈCNIC 
1. Arquitecte. 

2. Enginyer. 
3. Graduat en arquitectura. 
4. Graduat en arts. 
5. Graduat en belles arts. 
6. Graduat en ciències i tecnologies de l’edificació. 
7. Graduat en disseny. 
8. Graduat en edificació. 
9. Graduat en enginyeria de disseny. 
10. Graduat en enginyeria d’edificació. 

11. Llicenciat en belles arts. 
12. Títol superior de disseny (LOE). 
 
0595509 DISSENY D’INTERIORS 
1. Arquitecte. 
2. Graduat en arquitectura. 
3. Graduat en enginyeria de disseny. 
4. Graduat en arts i disseny. 

5. Graduat en disseny. 
6. Graduat en belles arts. 
7. Graduat en arts. 
8. Llicenciat en belles arts. 
9. Títol de disseny, especialitat disseny d’interiors (Reial decret 363/2004). 
10. Títol superior de disseny, especialitat disseny d’interiors (LOE). 
 
0595510 DISSENY DE MODA 

1. Graduat en enginyeria de disseny. 
2. Graduat en arts i disseny. 
3. Graduat en disseny. 
4. Graduat en belles arts. 
5.  Graduat en arts. 
6. Graduat en enginyeria de disseny i tecnologia tèxtil. 
7. Graduat enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil. 
8. Llicenciat en belles arts. 

9. Títol de disseny, especialitat disseny de moda (Reial decret 363/2004). 
10. Títol superior de disseny, especialitat disseny de moda (LOE). 
 



0595511 DISSENY DE PRODUCTE 

1. Arquitecte. 
2. Enginyer industrial. 
3. Graduat en arts i disseny. 
4. Graduat en disseny. 
5. Graduat en belles arts. 
6. Graduat en arts. 
7. Graduat en enginyeria de disseny industrial. 
8. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
9. Graduat en enginyeria industrial. 
10. Llicenciat en belles arts. 
11. Títol de disseny, especialitat disseny de producte (Reial decret 363/2004). 
12. Títol superior de disseny, especialitat disseny de producte (LOE). 
 
0595512 DISSENY GRÀFIC 
1. Graduat en arts i disseny. 
2. Graduat en disseny. 

3. Graduat en belles arts. 
4. Graduat en arts. 
5. Graduat en disseny multimèdia i gràfic. 
6. Llicenciat en belles arts. 
7. Títol de disseny, especialitat disseny gràfic (Reial decret 363/2004). 
8. Títol superior de disseny, especialitat disseny gràfic (LOE). 
 
0595515 FOTOGRAFIA 

1. Graduat en arts i disseny. 
2. Graduat en comunicació audiovisual. 
3. Graduat en fotografia i creació digital. 
4. Graduat en multimèdia. 
5. Graduat en disseny industrial. 
6. Graduat en enginyeria multimèdia. 
7. Graduat en belles arts. 
8. Graduat en arts. 

9. Llicenciat en belles arts. 
10. Llicenciat en ciències de la informació especialitat imatge visual i auditiva. 
11. Llicenciat en comunicació audiovisual. 
 
0595516 HISTÒRIA DE L’ART 
1. Graduat en història. 
2. Graduat en història de l’art. 
3. Graduat en arts. 

4. Llicenciat en geografia i història (especialitat història). 
5. Llicenciat en història. 
6. Llicenciat en història de l’art. 



 

0595517 JOIERIA I ORFEBRERIA 
1. Enginyer de materials. 
2. Graduat en belles arts. 
3. Graduat en enginyeria de materials. 
4. Llicenciat en belles arts. 
5. Qualsevol títol d’enginyer, arquitecte, llicenciat o grau, i estar en possessió 

d’alguna de les titulacions següents: 
a) Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts. 

b) Graduat en arts aplicades en l’especialitat d’esmalts sobre metalls. 
c) Graduat en arts aplicades en l’especialitat de disseny d’orfebreria i 

joieria. 
d) Graduat en arts aplicades en l’especialitat de joieria. 
e) Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en esmalts artístics al foc 

sobre metalls. 
f) Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en bijuteria artística. 
g) Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en joieria artística. 

 

0595520 MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY 
1. Arquitecte. 
2. Enginyer. 
3. Graduat en enginyeria de disseny industrial. 
4. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 
5. Graduat en enginyeria de materials. 
6. Graduat en disseny. 

7. Llicenciat en química. 
 
0595521 MITJANS AUDIOVISUALS 
1. Graduat en cinema i mitjans audiovisuals. 
2. Graduat en comunicació i periodisme audiovisuals. 
3. Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals. 
4. Graduat en multimèdia. 
5. Graduat en enginyeria multimèdia. 

6. Llicenciat en comunicació audiovisual. 
 
0595522 MITJANS INFORMÀTICS 
1. Enginyer en informàtica. 
2. Graduat en arts i disseny. 
3. Graduat en belles arts. 
4. Graduat en enginyeria informàtica. 
5. Graduat en arts. 

6. Graduat en disseny. 
7. Llicenciat en belles arts. 
8. Llicenciat en comunicació audiovisual. 



9. Llicenciat en informàtica. 

10. Títol superior de disseny (LOE). 
 
0595523 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ 
1. Enginyer en organització industrial. 
2. Graduat en administració d’empreses. 
3. Graduat en administració i direcció d’empreses. 
4. Graduat en dret. 
5. Graduat en economia. 

6. Graduat en enginyeria d’organització industrial. 
7. Graduat en relacions laborals. 
8. Graduat en relacions laborals i ocupació. 
9. Graduat en relacions laborals i recursos humans. 
10. Graduat en treball social. 
11. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. 
12. Llicenciat en ciències actuarials i financeres. 
13. Llicenciat en ciències del treball. 
14. Llicenciat en ciències econòmiques. 

15. Llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració. 
16. Llicenciat en dret. 
 
0595525 VOLUM 
1. Graduat en arts i disseny. 
2. Graduat en belles arts. 
3. Graduat en arts. 
4. Graduat en disseny. 

5. Llicenciat en belles arts. 
6. Títol superior de disseny (LOE). 
 
 
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - 0596 
 
0596054 RESTAURACIÓ D’ENQUADERNACIONS 
1. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’enquadernació.(*) 

2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de conservació i restauració del 
document gràfic, enquadernació i restauració.(*) 

3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de restauració.(*) 
4. Restaurador i conservador de béns culturals (document gràfic). 
5. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques 

d’estampació. Enquadernació artística.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 

en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades al 
llibre. 
 



0596095 RESTAURACIÓ 

1. Llicenciat en belles arts (restauració). 
2. Graduat en arts aplicades a la conservació i restauració d’obres i objectes 

d’art (secció d’arqueologia, pintura i escultura).(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de conservació i restauració del 

document gràfic.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de restauració.(*) 
5. Restaurador (secció d’arqueologia, pintura i escultura). 
6. Restaurador de béns culturals (arqueologia, pintura i escultura). 

7. Restaurador i conservador de béns culturals (arqueologia, pintura i 
escultura). 

 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la conservació i restauració de béns 
culturals. 
 
0596107 DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR 
1.  Llicenciat en belles arts (disseny). 

2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’il·lustració artística.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de calçat.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de cartells.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de delineació artística.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de dibuix publicitari.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny gràfic.(*) 
8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de projectes.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de retolació (*) 

10. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de traçat.(*) 
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.(*) 
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.(*) 
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.(*) 
14. Títol de disseny, especialitat disseny gràfic (Reial decret 363/2004). 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional de disseny gràfic. 

 
0596605 EBENISTERIA ARTÍSTICA 
1. Llicenciat en belles arts (escultura). 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’ebenisteria.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’imatgeria castellana.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny del moble.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fusteria artística.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fusteria de taller.(*) 

7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fusteria i ebenisteria.(*) 
8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de maquetes.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de maquetisme i modelisme.(*) 



10. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de talla de fusta.(*) 

11. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de talla de fusta i pedra.(*) 
12. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de talla ornamental.(*) 
13. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tècniques de volum.(*) 
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades a la fusta.(*) 
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística.(*) 
16. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en escultura.(*) 
17. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fusta.(*) 
18. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en mobiliari.(*) 

 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a 
l’escultura. 
 
0596607 ESMALTS 
1. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’esmalts.(*) 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’esmalts sobre metalls.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’orfebreria.(*)  

4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny d’orfebreria i 
joieria.(*) 

5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de joieria.(*) 
6. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre 

metalls.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 

joieria d’art o amb la família professional d’arts aplicades als esmalts artístics. 
 
0596608 FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ 
1. Llicenciat en belles arts (imatge). 
2. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’il·lustració 

(Ordre de 14 de febrer de 1991, publicada al BOE del 22/02/1991).(*) 
3. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de fotografia 

(Ordre de 14 de febrer de 1991, publicada al BOE del 22/02/1991).(*) 

4. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i 
tècniques d’estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, publicada al BOE 
del 22/02/1991).(*) 

5. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i 
tècniques d’estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, publicada al BOE 
del 22/02/1991).(*) 

6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’estampació calcogràfica.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’impressió.(*) 

8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de cartells.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny gràfic.(*)  
10. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fotografia artística.(*) 



11. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fotogravat artístic.(*) 

12. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de gravat.(*) 
13. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de gravat i impressió.(*) 
14. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de gravat i tècniques 

d’estampació.(*) 
15. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de litografia.(*) 
16. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de projectes.(*) 
17. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de serigrafia.(*) 
18. Llicenciat en comunicació audiovisual.  

19. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.(*) 
20. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en enquadernació.(*) 
21. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fotografia artística.(*) 
22. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.(*) 
23. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques 

d’estampació.(*) 
24. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.(*) 
25. Títol de disseny, especialitat disseny gràfic (Reial decret 363/2004).  
 

(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades al 
disseny gràfic. 
 
0596609 MODELISME I MAQUETISME 
1. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de delineació artística.(*) 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny del moble.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny industrial.(*) 

4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de maquetes.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de maquetisme i modelisme.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de projectes.(*) 
8. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en aparadorisme.(*) 
9. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arquitectura efímera.(*) 
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en elements de jardí.(*) 
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en mobiliari.(*) 

12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en moblament.(*) 
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i maquetisme.(*) 
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme industrial.(*) 
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d’obres de 

decoració.(*) 
16. Títol superior de disseny d’interiors (Reial decret 363/2004). 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 

en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades al 
disseny industrial o amb la família professional d’arts aplicades al disseny 
d’interiors. 



 

0596610 MOTLLES I REPRODUCCIONS 
1. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’arts aplicades 

de l’escultura (Ordre de 4 de novembre de 1991, publicada al BOE del 
13/11/1991).(*) 

2. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de ceràmica 
artística (Ordre de 4 de novembre de 1991, publicada al BOE del 
13/11/1991).(*) 

3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de buidatge.(*) 

4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de ceràmica.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de ceràmica artística.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de modelatge i buidatge.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tècniques del volum.(*) 
8. Graduat en ceràmica (escola de ceràmica).(*) 
9. Perit en ceràmica artística.(*) 
10. Perit en tècnica ceràmica.(*) 
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.(*) 

 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 
ceràmica artística. 
 
0596613 TÈCNIQUES CERÀMIQUES 

1. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de ceràmica 
artística (Ordre de 4 de novembre de 1991, publicada al BOE del 
13/11/1991).(*)  

2. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de modelisme i 
matriceria ceràmica (Ordre de 4 de novembre de 1991, publicada al BOE 
del 13/11/1991).(*) 

3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de ceràmica.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de ceràmica artística.(*) 

5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny del revestiment 
ceràmic.(*) 

6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tècniques del volum.(*) 
7. Graduat en ceràmica (escola de ceràmica).(*) 
8. Perit en ceràmica artística.(*) 
9. Perit en tècnica ceràmica.(*) 
10. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística (Reial 

decret 1458/1995, publicat al BOE del 07/09/1995).(*) 

11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria 
artística (Reial decret 1458/1995, publicat al BOE del 07/09/1995).(*) 



12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en paviments i revestiments 

ceràmics (Reial decret 1458/1995, publicat al BOE del 07/09/1995).(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 
ceràmica artística. 
 
0596614 TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ 
1. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de gravat i 

tècniques d’estampació (Ordre de 14 de febrer de 1991, publicada al BOE 
del 22/02/1991).(*) 

2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’estampació calcogràfica.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’impressió.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de cartells.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de fotogravat artístic.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de gravat.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de gravat i tècniques 

d’estampació.(*) 

8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de litografia.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de serigrafia.(*) 
10. Llicenciat en belles arts, especialitat de gravat. 
11. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en edició d’art.(*) 
12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades al 

llibre. 
 
0596615 TÈCNIQUES DE JOIERIA I BIJUTERIA  
1. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’esmalts.(*) 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’esmalts sobre metalls.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat d’orfebreria.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny d’orfebreria i 

joieria.(*) 

5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de joieria.(*) 
6. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en bijuteria artística.(*) 
7. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en joieria artística.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 
joieria d’art. 
 

0596617 TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ  
1. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de calçat.(*) 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny de tèxtils i moda.(*) 



3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de figurins.(*) 

4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tall i confecció.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de 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.(*) 
8. Títol de disseny, especialitat disseny de moda (Reial decret 363/2004). 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 

en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 
indumentària. 
 
0596618 TÈCNIQUES DEL METALL 
1. Llicenciat en belles arts (escultura). 
2. Cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior d’arts aplicades 

de l’escultura (Ordre de 4 de novembre de 1991, publicada al BOE del 
13/11/1991).(*) 

3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de ferreria.(*) 

4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de forja.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de forja artística.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de metal·listeria.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de metal·listeria i forja.(*) 
8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de repujat i cisellat de metall.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de serralleria artística.(*) 
10. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de serralleria i forja.(*) 
11. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tècniques del volum.(*) 

12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades de 
l’escultura.(*) 

13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades del metall.(*) 
 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a 
l’escultura. 
 

0596620 TÈCNIQUES TÈXTILS  
1. Enginyer tècnic tèxtil 
2. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de brodats i randes.(*) 
3. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de catifes.(*) 
4. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de catifes i tapissos.(*) 
5. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de catifes i teixits.(*) 
6. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny tèxtil.(*) 
7. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de disseny tèxtil i moda.(*) 

8. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tapissos.(*) 
9. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de tapissos i catifes.(*) 
10. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de teixits (catifes).(*) 



11. Graduat en arts aplicades de l’especialitat de teixits artístics.(*) 

12. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil.(*) 
13. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en colorit de col·leccions.(*) 
14. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en estampacions i tintatges 

artístics.(*) 
15. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en estilisme de teixits de 

calada.(*) 
16. Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en teixits en baix lliç.(*) 
17. Títol superior de disseny (moda) (Reial decret 363/2004). 

 
(*) Sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys 
en un camp laboral relacionat amb la família professional d’arts aplicades a la 
indumentària o amb la família professional d’arts aplicades als tèxtils artístics. 
 
 
MESTRES -0597 
 
PT  PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

1. Diplomat a les escoles universitàries del professorat d’educació general 
bàsica, especialitat educació especial (pla experimental de 1971). 

2. Graduat en educació primària, menció pedagogia terapèutica. 
3. Graduat en educació primària, menció suport educatiu. 
4. Graduat en educació primària, menció atenció a la diversitat. 
5. Graduat en educació primària, menció en necessitats educatives especials. 
6. Mestre d’educació especial (Reial decret 1440/1991). 
7. Títol de mestre de qualsevol especialitat o graduat en educació primària i, 

a més, alguna de les titulacions següents: 
a) Títol de llicenciat en filosofia i lletres, secció de pedagogia, subsecció 

d’educació especial, o equiparació corresponent, d’acord amb l’Ordre 
de 7 de novembre de 1983 (BOE de l’11/11/1983). 

b)  Títol de llicenciat en filosofia i ciències de l’educació, secció ciències de 
l’educació o títol de llicenciat en pedagogia, sempre que s’acrediti, en 
ambdós casos, haver aprovat les especialitats o assignatures de 
pedagogia terapèutica o educació especial. 

c) Títol de llicenciat en psicopedagogia. 
d) Títol o diploma de professor especialitzat en pedagogia terapèutica, o 

certificat acreditatiu d’haver superat els cursos d’especialització 
homologats per l’habilitació, iniciats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el 
concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos 
docents.  

 

AL  AUDICIÓ I LLENGUATGE 
1. Graduat en educació primària, menció audició i llenguatge. 
2. Mestre d’audició i llenguatge (Reial decret 1440/1991). 



3. Títol de mestre de qualsevol especialitat o graduat en educació primària i, 

a més, alguna de les titulacions següents: 
a) Diploma de logopèdia.  
b) Graduat en logopèdia. 
c) Títol o diploma de professor especialitzat en pertorbacions de 

llenguatge i audició, o certificat acreditatiu d’haver superat els cursos 
d’especialització homologats per l’habilitació, iniciats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual 
es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari 

dels cossos docents.  
 
 
FI  LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 
1. Diplomat a les escoles universitàries del professorat d’educació general 

bàsica, especialitat filologia, anglès.  
2. Graduat en educació primària, menció llengua estrangera (anglès) i 

l’acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les 
Llengües.   

3. Mestre de llengua estrangera (anglès) (Reial decret 1440/1991). 
4. Títol de mestre de qualsevol especialitat o graduat en educació primària i, 

a més, alguna de les titulacions següents: 
a) Certificat d’aptitud o nivell avançat d’anglès de l’escola oficial 

d’idiomes.  
b) Diplomat en anglès per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i 

intèrprets). 
c) Graduat en estudis anglesos. 

d) Llicenciat en filologia anglesa. 
e) Títol o diploma de professor especialitzat en anglès, o certificat 

acreditatiu d’haver superat els cursos d’especialització homologats per 
l’habilitació, iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial 
decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de 
trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents. 

 
EF  EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Diplomat a les escoles universitàries del professorat d’educació general 
bàsica, especialitat educació física. 

2. Graduat en educació primària, menció educació física. 
3. Mestre d’educació física (Reial decret 1440/1991). 
4. Títol de mestre de qualsevol especialitat o graduat en educació primària i, 

a més, alguna de les titulacions següents: 
a) Diplomat en educació física.  
b) Graduat en ciències de l’activitat física i de l’esport. 

c) Llicenciatura en educació física.  
d) Títol o diploma de professor especialitzat en educació física, o certificat 

acreditatiu d’haver superat els cursos d’especialització homologats per 



l’habilitació, iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial 

decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de 
trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents.  

 
MU  EDUCACIÓ MUSICAL 
1. Graduat en educació primària, menció educació musical i artística. 
2. Mestre d’educació musical (Reial decret 1440/1991). 
3. Títol de mestre de qualsevol especialitat o graduat en educació primària i, 

a més, alguna de les titulacions següents: 

a) Certificat acreditatiu d’haver superat els cursos d’especialització 
homologats per l’habilitació, iniciats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el 
concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos 
docents.  

b) Graduat en història i ciències de la música. 
c) Graduat en música. 
d) Llicenciat en musicologia o en història i ciència de la música. 
e) Títol professional de música (pla d’estudis de la Llei orgànica 1/1990 o 

de la Llei orgànica 2/2006). 
f) Títol superior de música de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, o titulacions 

declarades equivalents a l’efecte de docència. 
 
EI  EDUCACIÓ INFANTIL 
1. Diplomat a les escoles universitàries del professorat d’educació general 

bàsica, especialitat preescolar. 
2. Graduat en educació infantil. 

3. Mestre d’educació infantil (Reial decret 1440/1991). 
4. Títol de mestre de qualsevol especialitat i, a més, alguna de les titulacions 

següents: 
a) Certificat acreditatiu d’haver superat els cursos d’especialització 

homologats per l’habilitació, iniciats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el 
concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos 
docents.  

b) Especialitat en educació preescolar o en pedagogia preescolar de les 
llicenciatures de filosofia i lletres (secció ciències de l’educació) o de 
filosofia i ciències de l’educació (secció ciències de l’educació). 

 
PRI  EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
1. Diplomat en professorat d’educació general bàsica de qualsevol de les 

especialitats. 
2. Graduat en educació primària.  

3. Mestre (Reial decret 1440/1991) de qualsevol de les especialitats. 
4. Mestre d’ensenyament primari (pla d’estudis de 1950). 
5. Mestre de primer ensenyament (pla d’estudis de 1967). 



6. Mestre, especialitat educació primària (Reial decret 1440/1991). 

 
AT  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

1. Diplomat en professorat d’educació general bàsica de les especialitats de 
primària (EGB), filologia (llengua castellana i francès, llengua catalana, 
idiomes moderns, valencià, llengua castellana), ciències (matemàtiques i 
ciències de la naturalesa), ciències humanes (socials). 

2. Graduat en educació primària. 
3. Mestre d’ensenyament primari (pla d’estudis de 1950). 

4. Mestre de primer ensenyament (pla d’estudis de 1967). 
5. Mestre, especialitat educació primària (Reial decret 1440/1991). 


