1. Quan podré triar el centre on realitzar les pràctiques?
2. On puc realitzar les pràctiques? Puc proposar algun centre?
3. Conec un centre que estaria dins d’algun d’aquests tres convenis i
acceptaria alumnes en pràctiques, què hauria de fer per sol•licitar-ne?
4. Quan i com sabré quins són els centres on puc realitzar les pràctiques
aquest curs?
5. Vaig contactar amb un centre que m’interessava, em van confirmar
que havien ofertat mestres però no apareix al llistat. Com pot ser?
6. Puc triar realitzar les pràctiques en un centre on les classes
s´imparteixen en anglès?
7. Puc triar el mateix centre més d’una vegada?
8. Com es realitza el tràmit d’adjudicació de centre?
9. Què puc fer si no puc acudir a la cita?
10. Quan i com m’informaran de quin tutor de pràctiques tindré?
11. Puc sol•licitar realitzar les pràctiques en unes dates distintes de les
oficials?
12. En què consisteix l’exempció de pràctiques? Pot ser total?
13. Quan i com puc sol•licitar el reconeixement de les pràctiques?
1. Quan podré triar el centre on realitzar les pràctiques?
El calendari amb les dates es publica en aquesta mateixa pàgina web, en
l´apartat “Calendari general de pràctiques” cada curs. Al voltant de 3
dies abans que s´inicie el termini d´adjudicació de centres, haureu de
consultar a la Secretaria Virtual, apartat “Cita d´adjudicació”, en quin dia
i hora esteu citats.
Calendari del pràcticum

2. On puc realitzar les pràctiques? Puc proposar algun
centre?
Els centres on es poden realitzar les pràctiques són els que s´inclouen
als tres convenis que té signats la Universitat. El primer el té signat amb
Conselleria, i permet que els alumnes de la Facultat realitzeu les
pràctiques en qualsevol centre públic de la província de València que
oferisca mestres tutors, en els terminis establerts per fer-ho. El segon
inclou els centres escolars que s’oferisquen (en idèntics terminis que els
públics) de FEVECTA, federació valenciana de cooperatives de treball, que
inclou alguns centres concertats de la província de València. El tercer
està signat amb el Centre Integrat Unió Musical de Llíria. No s’accepten
centres que no s’incloguen en aquests tres convenis i els centres
escolars no poden oferir places fora dels terminis establerts per a fer-ho.
A continuació adjuntem enllaç amb el document que conté informació
sobre com es trien els centres que podeu veure també a l’apartat
Informació d’aquesta mateixa web.
Adjudicació de centres
3. Conec un centre que estaria dins d’algun d’aquests tres
convenis i acceptaria alumnes en pràctiques, què hauria de
fer per sol•licitar-ne?
Els centres reben al voltant d’abril-maig del curs anterior una circular de
Conselleria/ FEVECTA/Facultat de Magisteri on s’indica que s’obri un
termini per oferir mestres tutors. És en aquest moment, i segons els
terminis establerts per les tres institucions, on els centres ofereixen
mestres tutors per als alumnes de pràctiques de tercer i quart curs. El
termini finalitza a juliol i a setembre l’oferta ja està tancada.
4. Quan i com sabré quins són els centres on puc realitzar
les pràctiques aquest curs?

Al voltant de 10 dies abans que s’inicie el termini d’adjudicació
de centres, rebreu un e-mail amb un arxiu on figura l´oferta de
centres. També podreu consultar l’oferta a través de la vostra
Secretaria Virtual. L’oferta només serà vàlida, però, als alumnes que
trien centre el primer dia a primera hora. A mesura que els
alumnes vagen triant centre per estricte ordre de citació (matrícula al
cas de les pràctiques de primer i nota d’expedient al de tercer i quart),
l’oferta anirà disminuint i, en el moment que accediu a l’aplicació, només
podreu veure l’oferta que queda, és a dir, la llista dels centres que no
ha estat triada pels estudiants que han triat centre abans que vosaltres.
El servei d’Informàtica va incloure com a novetat el curs 2015-16
la possibilitat de que els alumnes puguen accedir a l’oferta a través
de la Secretaria Virtual. Les dades que figuren són orientatives,
s’intenten actualitzar cada mig hora i poden no ser reals per aquest
motiu. L’oferta real només la coneixereu quan accediu a l’aplicació el
dia i l’hora de la vostra cita
Tutorial per saber les característiques dels centres
5. Vaig contactar amb un centre que m’interessava, em
van confirmar que havien ofertat mestres però no
apareix al llistat. Com pot ser?
Tal i com indica la pregunta tres, els centres oferten Mestres tutors per
a tercer i/o quart curs no necessàriament per als dos cursos, caldria
que t’ho confirmaren. Si ets alumne de primer, l’oferta per a vosaltres
s’elabora a partir de l’adjudicació dels alumnes de tercer i/o quart.
S’oferten places de primer només als centres que han estat triats pels
alumnes de tercer i/o quart curs d’Infantil i Primària. Potser el centre va
ofertar Mestres, però al no haver acollit alumnes de tercer i/o quart no
acollirà alumnes de primer
6. Puc triar realitzar les pràctiques en un centre on les
classes s’imparteixen en anglès?

Sí, sempre que s’estiga en possessió del nivell requerit d’anglès i
el centre forme part del programa lingüístic Anglès-Experimental.
El missatge que us envie el llistat de centre també inclourà un tutorial
que explica com accedir a les característiques dels centres
(inclosos els programes lingüístics als qual cada centre està adscrit) a
través de la pàgina web de Conselleria.
Actualment hi ha dos centres pilots públics (El CEIP Glòria
Fuertes d´Alzira i el CEIP Vil•la romana de Catarroja) que tenen
línies que imparteixen classes en anglès tant en Primària com
Infantil. La Facultat no fa cap prova de nivell d’anglès, però el centre
pot requerir cert nivell per a acceptar l’estudiant en pràctiques. Pareu
atenció perquè si algú s’enganya de centre, per desconeixement o per
la raó que siga, després pot tindre problemes per a triar-ne un altre.
Tutorial per saber les característiques dels centres
7. Puc triar el mateix centre més d’una vegada?
Des de la Facultat de Magisteri recomanem que els estudiants trien
Centres diferents, per a realitzar les seues pràctiques en els diferents
períodes, perquè això els permetrà veure i viure situacions escolars
diverses i els serà molt beneficiós en el seu aprenentatge. Malgrat
aquesta recomanació, no està prohibit repetir centre.
8. Com es realitza el tràmit d’adjudicació de centre?
A partir del dia i hora de la vostra cita, podreu entrar, bé acudint a
l’Aula de la Facultat indicada a la cita, bé mitjançant qualsevol
ordinador amb connexió a internet, a l’aplicació que us
permetrà triar centre. Simplement haureu d’entrar amb el vostre
usuari i contrasenya de la Universitat (el del correu) i seguir els
passos que us indica l’aplicació. Excepcionalment, podreu rebre un
correu de la Unitat de Pràctiques, que us cita a l’Aula perque per
problemes tècnics no podeu realizar l’adjudicació a través del
vostre
ordinador.
Rebríeu,
amb
temps suficient,
un
missatge personal a la vostra direcció electrònica de la Universitat.

Abans que s’inicie el termini d’adjudicació de centres, rebreu un tutorial
on s’explica com funciona l’aplicació.
Tutorial del procediment d'adjudicació de centres

9. Què puc fer si no puc acudir a la cita?
Tens dos opcions, pots autoritzar algú per tal que acudisca a l’Aula de
la Facultat indicada a la cita o pots realitzar el tràmit des de
qualsevol ordinador amb connexió a internet (excepte si has rebut un
correu de la Unitat de Pràctiques que et cita explícitament a l’Aula).
Recorda que si autoritzes algú, aquesta persona haurà d’acudir amb la
fotocòpia del teu DNI, un escrit signat per tú on indiques que
l’autoritzes a realitzar el tràmit, el seu DNI original i, a més, haurà
de conèixer el teu usuari i contrasenya.
Model d'autorització per a tràmits amb la secretaria de la Facultat
de Magisteri
10. Quan i com m’informaran de qui serà el meu tutor de
pràctiques?
El podreu veure aproximadament 10 dies abans que s’inicien
les pràctiques, a l’Aula Virtual de l´assignatura de pràctiques
corresponent. L’Aula us demanarà que actualitzeu/refresqueu
l’assignatura i, quan ho feu, podreu veure el grup que teniu assignat i el
tutor que us correspon.
11. Puc sol•licitar realitzar les pràctiques en unes dates
distintes de les oficials?
Segons consta al document que podeu veure a l’apartat d
´informacions (que també podeu veure al final d’aqusta resposta), per
raons justificades i amb el consentiment dels tutors o tutores
respectius, tant de la Universitat com del centre escolar, es podrà

avançar o retardar el període de pràctiques, però no més d’un 20%.
Extraordinàriament,
els
alumnes
matriculats
majoritàriament
d’assignatures de quart curs que es matriculen
de les pràctiques de tercer, i les puguen compatibilitzar, poden
sol•licitar realitzar les pràctiques de tercer al segon quadrimestre.
Per a sol•licitar realitzar les pràctiques en un període diferent de
l’oficial, els alumnes hauran d’emplenar una sol•licitud (disponible a
l’apartat Terminis d´aquesta mateixa pàgina web i al final d’aquesta
resposta), i presentar-la durant el mes de setembre exclusivament i a
les dates que consten al calendari de cada curs acadèmic. Els que
obtinguen resolució favorable de la direcció del centre, hauran de
presentar la resolució a la primera reunió del seu grup de pràctiques.
Posteriorment, una vegada acordat amb els dos tutors les dates
definitives,
l’alumne
haurà de
presentar
el
model
de
comunicació de dates (que rebrà junt amb la resolució del Degà en
cas que li ho concedisquen). L’hauran de presentar a la Unitat de
Pràctiques abans que comencen les pràctiques ordinàries o la
seua estada especial (les persones que l’inicien abans).
Excepcionalment, i només aquells alumnes que tenen totes
les assignatures superades, compleixen el requisits lingüístics i
només els queda per cursar les PIII i el TFG, poden avançar les
pràctiques al primer quadrimestre i el TFG al mes de març. El calendari
el teniu penjat també a la web i us adjuntem la sol·licitud, que cal lliurar
la setmana de juliol que indica el calendari.

Informacions importants
Sol·licitud per demanar l'estada de pràctiques fora del termini ordinari
Sol·licitud per demanar realizar les PIII al primer quadrimestre i el TFG
a març
Calendari d’avançament de les PIII al primer quadrimestre i TFG a març

12. En què consisteix l’exempció de pràctiques? Pot ser
total?
Es pot demanar l’exempció d’una part, mai de la totalitat, de les diferents
assignatures de Pràctiques, d’acord amb els criteris aprovats per la CAT
(baix podeu accedir al document).
No s´ha de confondre l´exempció, que com hem dit és parcial, amb el
reconeixement de les pràctiques, que suposa el reconeixement
d’assignatures. Actualment, els alumnes d´Infantil que estan en
possessió del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior
d´Educació Infantil, poden sol•licitar el reconeixement de les pràctiques
del Cicle per les de tercer curs del Grau de mestre/a en Educació
Infantil.
Sol·licitud per demanar l'exempció de pràctiques-Normativa d'exempció
Acord de la CAT sobre excepcions als períodes ordinaris de pràctiques.
13. Quan i com puc sol•licitar el reconeixement de les
pràctiques?
Només es pot sol•licitar el reconeixement de les pràctiques de tercer del
Grau de Mestre/a d´Educació Infantil quan s’està en possessió del títol
de Tècnic Superior d´Educació Infantil. Si és el teu cas, l´hauràs de
sol•licitar durant el període de matrícula, en el termini que s’indica al
Calendari de Gestió del curs que està penjat a la web de la
Facultat, realitzant la sol·licitud a través de la seu electrònica ENTREU.

