Informacions importants sobre Practicum
(modificades per la CAT de 19-06-2015)
Requisits per a matricular-se de les assignatures del Practicum1
•
•
•

•

Pràctiques Escolars I: no tenen requisits d’accés.
Pràctiques Escolars II: com a requisit previ cal haver superat un total de 100 crèdits
que incloguen l’assignatura Pràctiques Escolars I.
Pràctiques Escolars III: haver superat l’assignatura Pràctiques Escolars II.
Els estudiants d’Educació Primària que volen aconseguir una menció al Títol d’una
especialitat reconeguda en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación
Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hauran
de fer la meitat de les Pràctiques de 4t curs amb un especialista i l’altra meitat
amb un generalista2.
Treball de Fi de Grau: com a requisit d’accés l’estudiant haurà d’haver-se
matriculat de totes les assignatures de Grau, com a mínim una vegada, i haver
superat l’assignatura Pràctiques Escolars II.
A més, per a efectuar el dipòsit del Treball de Fi de Grau, l’estudiant haurà d’haver
superat prèviament totes les altres assignatures necessàries per a l’obtenció del
Grau, i també haver acreditat estar en possessió dels nivells lingüístics descrits en
l’Ordre ECI/3857/2007 (BOE nº 312, dissabte 29 de desembre, pàg. 53747-53750).
És a dir, demostrar estar en possessió dels nivells de llengua B1 per a una llengua
estrangera i C1 per a les llengües oficials3.
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Les restriccions de matrícula estan aprovades en els documents Verifica dels títols de Graduat/da en
Mestre/a en Educació Infantil i en Educació Primària per la Universitat de València (expedients núm.
1738/2009 i núm. 1746/2009, modificats en data 19/04/2012)
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Tal i com es pot llegir a les fitxes tècniques de totes les mencions quan diu:
A los 30 créditos de la materia de la mención hay que añadir 6 créditos del módulo Practicum que se
corresponde con la formación de especialista recibida.
O, com es diu a les pàg 31-32 dels documents Verifica dels títols de Graduat/da en Mestre/a en Educació
Infantil i en Educació Primària per la Universitat de València (expedients núm. 1738/2009 i núm. 1746/2009,
modificats en data 19/04/2012):
La organización de los itinerarios formativos en esta propuesta de plan de estudios dispone sus
asignaturas en los dos últimos cursos: cinco asignaturas de 6 créditos ECTS, tres en el tercer curso y dos
en el cuarto, o bien cuatro asignaturas de 4,5 créditos ECTS, o dos de 9 créditos ECTS en el tercer curso
y dos de 6 créditos ECTS en el cuarto. Como ya se ha indicado anteriormente, la mención al título de la
correspondiente especialización incluirá, además del itinerario correspondiente, los 6 créditos ECTS
procedentes de parte del Practicum que se correspondan con la formación de especialista.
3
Per a més informació, mireu el document sobre reconeixements dels nivells lingüístics publicat a la web de
Magisteri (http://www.uv.es/magisteri).
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Períodes de Pràctiques escolars
 Pràctiques escolars I: dues setmanes del segon quadrimestre.
 Pràctiques escolars II: durant la segona part del primer quadrimestre.
Quan algun estudiant que haja de realitzar les Pràctiques escolars II tinga la resta
d’assignatures matriculades de Quart curs, podrà realitzar les pràctiques durant el
segon quadrimestre. En aquest cas, caldrà presentar una instància4 a la Unitat de
Pràctiques de la Facultat sol·licitant-ho en el termini establert per a fer-ho.


Pràctiques escolars III i Treball de fi de Grau: al llarg del segon quadrimestre.
Si a algun estudiant li queden només aquestes dues assignatures per a acabar el
Grau, pot sol·licitar el canvi de quadrimestre de les Pràctiques escolars III
mitjançant una instància que haurà de presentar a la Unitat de Pràctiques de la
Facultat en el termini establert.

Horari durant el període de Pràctiques escolars
L'horari de les pràctiques és el mateix que el del Centre escolar (de 9:00 a 17:00
habitualment). L’assistència a les pràctiques és obligatòria durant totes les hores del
període que comprén5: Pràctiques escolars I: 10 dies = 60 hores; Pràctiques escolars II: 37
dies = 222 hores; Pràctiques escolars III: 56 dies = 336hores.
Abans de cada període de pràctiques, el tutor o tutora de la Universitat convocarà els
seus estudiants a una reunió prèvia per a informar-los dels requisits, documents,
reunions, etc. relacionats amb l’estada als Centres de pràctiques. En aquesta reunió
prèvia s’establirà un calendari de reunions, l’assistència a les quals també és obligatòria.
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Sol·licitud d’estada no ordinària
A l’article 5 del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE núm 297, dissabte 10 de desembre de 2011) es
pot llegir que:
1. La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
2. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las
mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, serán compatibles
con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante
en la universidad.
5
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Assistència obligatòria a les Pràctiques escolars
El tipus d’ensenyament dels Graus de Mestre/a, tant d’Educació Infantil com d’Educació
Primària és presencial, tal i com s’assenyala als documents Verifica dels títols de
Graduat/da en Mestre/a en Educació Infantil i en Educació Primària per la Universitat de
València (expedient núm. 1738/2009 i 1746/2009, modificats en data 19/04/2012):
Los estudios de este título tienen un carácter práctico de gran importancia debido a su
objetivo de formación profesional; dadas las exigencias de presencia continuada de la
materia Practicum no se contempla la posibilidad de ofrecer una organización especial para
aquellos estudiantes que deseen cursar estos estudios con una dedicación parcial. (pàg. 1)
Además de estos perfiles descritos, es también conveniente señalar que la naturaleza ya
comentada de estos estudios en el apartado 1 exige de los que accedan a ellos tanto
presencia como dedicación a tiempo completo, ya que esta propuesta de grado no incluye,
especialmente debido a la naturaleza de la materia Practicum, ninguna organización
específica de los estudios para cursarlos con una dedicación a tiempo parcial. (pàg 18)

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 CAT6. No es podrà demanar, però, una
exempció per al Treball de Fi de Grau.
Per raons justificades, i amb el consentiment dels tutors o tutores respectius, tant de la
Universitat com del CEIP, es podrà avançar o retardar el període de pràctiques, però no
més d’un 20%. Si és el cas, cal presentar un document de sol·licitud7 i una vegada
aprovada l’estància definitiva un document8 de conformitat on apareguin les dates
acordades.
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Sol·licitud d’exempció de pràctiques
Sol·licitud d’ampliació del període ordinari de pràctiques
8
Aquest document s'enviarà junt amb la resolució a la sol·licitud d'ampliació
7

3

