Instruccions per tramitar el títol i el suplement europeu al títol (SET) del
Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes



Requisits: Per tenir dret a l’expedició del títol s’han d’haver superat tots els crèdits que
preveu el pla d’estudis del Màster i en el cas dels estudiants i estudiantes que van accedir al
Màster 2009‐2010 també han d’haver acreditat el domini d’una llengua estrangera
equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.



Documentació a aportar: fotocòpia del DNI vigent.



La sol∙licitud d’expedició l’ha de formalitzar la persona interessada a la secretaria de l'ICE, de
manera presencial (consulteu els horaris). En el cas de no poder fer aquest tràmit
personalment, consulteu el procediment especial a la secretaria



Les dades personals s’han de fer constar segons figuren al corresponent DNI vigent. A la
sol∙licitud d’expedició s’afegiran els signes ortogràfics que no figurin al document
identificatiu i es vulguin fer constar al títol i al Suplement Europeu al Títol (per exemple els
accents). Aquests documents (Títol i SET) s’expediran fent constar les dades personals segons
aquests criteris i no es podran modificar. Per aquest motiu és molt important tenir cura al
revisar‐les.



El preu del tràmit dels dos documents (títol i SET) és regulat anualment per la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Decret de preus públics dels serveis acadèmics de les universitats
públiques catalanes. Pel curs 2014‐15 està fixat en 218,15€ (més informació i descomptes al
decret de preus vigent).



El pagament es pot fer amb targeta de crèdit a la mateixa secretaria o bé a una oficina
bancària.



El resguard del pagament dels drets d’expedició del títol acredita la condició de titulada o
titulat de l’estudiant/a i li dóna tots els drets establerts per la legislació vigent. Aquest
document serà lliurat a l’estudiant/a personalment, qui s’haurà d’identificar amb el
document oficial corresponent vigent. En el cas de no poder fer aquest tràmit personalment,
consulteu el procediment especial a la secretaria



Termini: els estudiants i les estudiantes que compleixin tots els requisits poden realitzar
aquest tràmit a partir de 2 dies feiners després de la defensa del TFM davant del tribunal (per
exemple, defenses de dilluns, el dimecres següent si dimarts i dimecres són dies feiners).
Excepció: En el cas que el TFM hagi estat qualificat pel tribunal amb Excel∙lent i proposat per
a MH, al finalitzar totes les defenses l’ORM resol quins són els TFM que són qualificats
definitivament amb aquesta menció, i quan ho faci els estudiants que es troben en aquesta
situació poden tramitar el seu títol.



Més informació a https://www.upc.edu/sga/titols‐i‐set
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