
Sol·licitud de realització de pràctiques en període no ordinari 
Solicitud de realización de prácticas en periodo no ordinario 

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos NIF 

Adreça 
Dirección 

Població 
Población 

E-mail

Alumne/a matriculat/da als estudis de Grau de Mestre/a d'Educació 
Alumno/a matriculado/a en los estudiós de Grado de Maestro/a de  Educación 

@alumni.uv.es Telèfon
Teléfono 

sol·licita realitzar les pràctiques de 
solicita realizar las prácticas de 

curs en unes dates diferents a les ordinàries, 
curso en unas fechas diferentes a las ordinarias, 

Motius que es poden al·legar  d'acord amb el Reglament de pràctiques dels Graus de Mestre/a de la Universitat de València 
(cal marcar el que corresponga): Motivos que se pueden alegar de acuerdo con el Reglamento de prácticas de los Grados de 
Maestro/a de la Universidad de Valencia (ha de marcar el que  corresponda): 

 Alumne/a de pràctiques de tercer, matriculat/da majoritàriament d'assignatures de quart i que té el segon 
quadrimestre lliure. 
Alumno/a de prácticas de tercero, matriculado/a mayoritáriamente de asignaturas de cuarto y que tiene el segundo cuatrimestre 

libre. 

  Situacions convenientement justificades documentalment que mai no suposaran un avançament/retardament de la estada 
major del 20% 
Situaciones, convenientemente justificadas documentalmente, que nunca supondrán un avance/retraso de la estancia mayor del 20 %. 

Observacions 
Observaciones 

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per 
a la gestió del Registre d'entrada i d'eixida de documents. Els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició podrán exercir-s'hi davant qualsevol 
Oficinade registrede laUniversitat. (art.5 L.O.15/1999) 

Los datos personales suministrados serán tratados por la Universitat para la 
gestión del Registro de entrada y de salida de documentos. Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante cualquier 
Oficina de registro de la Universitat (art. 5 L.O. 15/1999) 

La sol·licitud envia-la emprant el teu compte de correu de la Universitat a practicumagisteri@uv.es.
La solicitud envíela utilizando tu cuenta de correo de la Universidad a practicumagisteri@uv.es. 

València, a      de              202           Signatura/Firma 

     DEGANAT DE LA FACULTAT DE MAGISTERI 
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