
ANNEX IV

Titulacions declarades.equivalents a I'efecte de docéncia per a I'ingrés en.determinats cossos.

Cos de Professors d'Ensenyament.sécundari.

Per a I'ingrés en el Cos de Professors d'Ensenyqment Secundari, per a les.especialitats que es
detallen en el següent llistat, podran ser admesos els qui, fins i tot maniant de la titulació exigida
amb carácter general, estiguen en possessió d'alguna.titulació de diplomatura universitária, ar-
quitectura tdcnica o enginyeria técnica.

Especialitats.
Administració d'Empreses.
Análisi i Química Industrial.
Construccfons Civils i Edificació. .

Equips elecudnics
Formació i Orientació Laboral.

'Hostaleria i Turisme.

filffii::lcoi manteniment d,equips rérmics i de fluids.
Instal. lacions electrotécni(ues.
.Instal"lacions Í equips de cria i cultiu.
Intervenció Sociocomunitária.
Laboratori.
Máquines, serveis i producció
Navegació i Instal.lacions Marines.
Oficina de projectes de construcció.
Oficina de projectes de fabricació mecánica.
Operacicins i equips d'elaboració de productes alimentaris.
Operacions de proceósos.
Operacions i equips de producció agrária,
Organització i Gestió Comercial.
Organització i P¡ocessos de Manteniment de Vehicles.
Organització i Projectes de Fabricació Mecánica.
Organització i Projectes de Sistemes Energéücs.
Procediments de diagqóstic clínic i ortoprotésic.
Procediments sanitaris i assistencials.
ProcesSos comercials
ProCessos de gestió admi,nistrativa.
Processos de Producció Agrária.
Processos en Ia Indústia Alimentária.
Processos Sanitaris.
Plocessos i P¡oductes de Téxtil, Confecció i. peil.
Processos i Productes de Vidre i Cerámica.
Processos i P¡oductes en Arts Gráfiques.
Processos i Productes en Fusta i Moble.
Producció téxtil i tractaments fisicoquímics.
Serveis a la comunitat,
Sistemes Electrónics.
Sistemes Electrotdcnics i Automátics,
Sistemes i aplicacions informitiques.
Técniques i procediments d'imatge i so.
Tecnologia



Gos de Professors Especialistes en Sectors singulars de Formació Professional.

Per a l'ingrés en el Cos de Professors Especi,alistes en Sectors Singulars de Formació Professional,

per a les"especialitats de:

Cuina i Pastisseria.
Estética.
Fabricació i Instal'lació de Fusteria i Moble.
Manteniment de Vehicles.
Mecanitzat i Manteniment de Máquines.
Pafionatge i Confecció.
Perruqueria
Producció en Arts G¡áfiques.
Serveis de Restauració.

Soldadura.

podran ser admesos els qui, fins i tot mancant de la titulació exigida amb carácter general,

estiguen en possessió d'aiguna titulació de.Técnic Superior de Ia famítia professional o famí-

lies"professionals per a lei titulacions de les quais tinga aftibució ilocent I'especialitat per la

quj.r cohcursa.-Els títols declaráts equivalents a'Iécnic Superior a efectes académics i
professionals, seran també equivalents a I'efecte de docéncia.

Cos de Professors de Música ¡Arts Escéniques

per a l;iigrés en el Cos de professors de Música i Arts Escéniques, podran ser admesos els qui,

fins i tot irancant de la titulació exigida amb carácter general, estiguen en possessió d'alguna de

les titulacions que figuren en la següent relació:

Música.

Títol de Professor, expedit a |'empara del Decret 2618/1-966, de I0 de setembre'

Diploma de Cantant d'Ópera, expedit a l'empara del Decret 313/1970, de 29 de gener.

Dansa.

Documents acréditatius de la completa superació d'estudis oficials de Dansa expedits de con-

formitat amb eI que es disposa en ei Reial decret 600/l-999, de 16 d'abril'

Cos de Professors d'Arts Plástiques i Disseny

per a I'ingrés en el CoS de professors d'Arts Plástiques i Disseny, per.a les gspecialitats que es

ildlb; ó Ia segtient relació, podran ser admesos els qrri, fins i tgtyancant de la titulació exigida

amb carácter general, estiguen en possessió d'alguna de les titulacions qúe, per a cadascuna dra-

questes, es relacionen:

Conservació i restauració de materials'arqueológics.
iñ;iérÑéiO. Conrur.uació i Restauracié de Béns Culturals, especialitat d'Arqueologia.

Títols rdcollits en l,article 2 del Real decret 440/1gg4,d'11 de maq, corresponents a la secció dlArqueo-

logia.



Conservaéió i restauració d'obres escultóriques.
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat d'Escultura.
Títols recollits en I'article 2 del Real decret 440/10994,d'11 de marg, corresponents a la secció d'Escul-
tura.

Conservació i restauració d'obres pictó¡iques.
Títol Superior de Conservació i Resiaurac¡'ó de Béns Culturals, especialitat de Pintura.
Iítols recollits en l'article 2 del Real decret 440/10994, d '11 de marg, corresponents a la secció de Pin-
tura.

Conservació i restauració de Téxtils.

Títol Superior de Conse¡vació i RestaUració de Béns Culturals, especialitat de Téxtils.

Conservació i Restauració del document gráfic.

Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat de Doiument Gráfic.

Cerámica.

Títol Superior de Cerámica

Disseny d'interiors.

TÍtol de Disseny, especialitat Disseny d'interiors.

Disseny de moda.

Títol de Disseny, especialitat Disseny de moda.

Disseny de producte

Títol de Disseny, espeóialitat. Disseny db productes. i

Disseny gráfic.

Títol de Disseny, especialitat Disseny gráfic.

Vidre.
:

Títol Superior del Vidre.
.

Gos de Mestres de Taller d'Arts Plástiques i Disseny

Per a I'ingrés en el Cos de Mestres de Taller d'Arts Plástiques i Disseny; per a les especialitats
que es detallen en la següent relació, podran ser admesos els qui, fins i tot mancant de la titulació
exigida amb carácter general, estiguen en possessió del Títol de Técnic Superior d'Arts Plásti-
.ques i de Disseny i Títol declarat eQuivalent conforrne al Reial decret 44011994, d'1-L de.marg i
a I'Ordre de L4 de maig de 1-999, d'alguna de les titulacions que, per a cadascuna d'aquestes, es .



t-_.

Artesania.i ornámenlació amb' elements vegetals,;
Art Floral.
Art Téxtil.

Brodats.i encaixos.
Encaixos artfstics.
Brodats irebosters

Complemenls i accessoris.
Arts Aplicades de la fusta.
Estilisme i indumentária.

Daurat i Policromia.

Arts ap,licades de la fustai

Ebenisteria Artística.
Árt. ápi¡caoes de la.fusta.
Mobiliari.

Enquadernació Artística.

Enqüadernació artístical

Esmalts.

Esmalt artístic alfoc sobre metalls

Fotografia i Prqcessós de reproducció.
Gráfica publicitáiia,
ll;lu$tració.
Fotografia artística. 

' 
'.

Mo-delisme i Maquetisme.
Moblament.

. Arquitectura efímera.
'Apar:adorisme.

' ,Elements de jardí.
Projectes i direcció d'obres de decoració.

Mobiliari.
Modelisme industrial.. M.odelisme i Maquetisme.

Moltes i reproduccions.
Arts aplicades a l'escultura.
Arts aplicades' del metall.
Modelisme i matriceria cerámica;

Musivária.
Mosaics. '

Talla en pedra i fusta.
Arts aplicades de l'escultura.
Arts áplicades de la fusta:
Arts aplicades de la pedra.



Técniques cerám¡ques.'
Cerámica artística.
Paviments i revestiments cerámics.
Modelismé i matriceria cerámica.

Técniques de gravat ióstampaciO.
Edició d'art.
Gravat i.técniques d'estampacÍó.
ll.lústració.

Técniques de joieria ibijuteria.
Bijuteria artística.
Joieria artística.

Técniques de orfebreria i argenteria.

Orfebreria i argenteria artístiques.

Técniques de. patronatge i confecció.
Estilisme d'indumentária.
Modelísme d'indumentária.

Técniques delmetall.
Arts aplicades de l'escultura
Arts aplicades del metall.

Técniques murals.

Arts aplicades al mur.

Técniques téxtils.
Art téxtil.
Colorit de col.leccions.
Estampacions i tintats artístics.
Estilisme de teixits de calada.
Teixits en baix llig.

Técniques vidrieres.
Arts del.vidre.
Arts aplicades al mur.
Vidrieres artístiques.




