
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

➢ S’ha de fer d’acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular i organització, i d’acord
amb les instruccions dictades per la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019.

➢ A més de l’índex que no excedirà d’un full, s’inclourà un mínim de 12 unitats didàctiques, i podrà
incloure també annexos. 

➢ Tot el contingut tendrà una extensió màxima de 60 fulls per una sola cara o bé un màxim de 30
fulls per dues cares (annexos inclosos), format DIN-A4. No serà computable la portada.

➢ Format (excepte títols, número de pàgina i portada):
➢ Interlineat d’1,5. En taules o gràfics interliniat simple.
➢ Lletra tipus  Times New Roman o Times, de  12 punts de grandària sense comprimir. En taules o

gràfics 10 de grandària.
➢ Marges de 2 cm.

En el cas que l’aspirant, en l’elaboració de la programació didàctica, no s’ajusti a les
especificacions  formals  es  procedirà  a  minorar-se  un  punt  la  valoració  global  de  la
segona prova.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

➢ Pot estar referida a l’etapa d’educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles formatius de 
formació professional, als ensenyaments esportius o als ensenyaments formals en l’educació de 
persones adultes, en els quals s’imparteixi docència des de l’especialitat per la qual s’opta.

➢ No es pot realitzar la programació d’un mòdul de FCT.
➢ En l’especialitat d’Orientació educativa la programació ha de fer referència a un pla d’actuació del

departament d’orientació.
➢ En l’especialitat de FOL l’aspirant pot presentar la programació de qualsevol mòdul en el que tengui

competència docent de qualsevol dels cicles formatius que actualment s’imparteixen en centres 
públics de les Illes Balears.

➢ En totes les especialitats d’idiomes moderns, la programació ha de ser redactada i defensada en 
l’idioma corresponent.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
➢ La programació didàctica ha d’estar referida a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui

atribució de competència docent l’especialitat a la que s’opta en la família professional corresponent.
➢ No es pot realitzar la programació del mòdul de FCT.

COS DE MESTRES
➢ En l’especialitat d’educació infantil la programació ha d’anar adreçada al segon  cicle d’educació

infantil, ha d’incloure el desenvolupament dels 3 àmbits d’experiència de l’etapa i no cal que es
refereixi necessàriament a un curs acadèmic complet.

➢ En les  especialitats  d’Educació primària, d’Educació física, de Música i d’Anglès la programació
didàctica ha d’anar adreçada a un curs de l’etapa d’educació primària.

➢ En l’especialitat d’Anglès, la programació ha de ser redactada i defensada en l’idioma corresponent.
➢ En les especialitats de Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge, la programació consistirà en

l’elaboració d’un pla d’actuació anual de l’equip de suport.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
➢ La programació didàctica  ha d’estar  referida a un curs acadèmic d’un dels  nivells  dels idiomes

impartits en les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
➢ En totes les especialitats d’idiomes moderns,  la programació ha de ser  redactada i  defensada en

l’idioma corresponent.


