
Sol·licitud d'avançament de les pràctiques de quart al primer quadrimestre i el TFG a la convocatòria de març 
Solicitud de avance de las prácticas de cuarto al primer cuatrimestre y el TFG a la convocatoria de marzo 
Exclusivament  per a  alumnes de Pràctiques  escolars III i TFG  i que compleixen els requisits lingüístics per  a finalitzar el Grau 
Exclusivamente para alumnos de Prácticas escolares III y que cumplen los requisitos lingüísticos para finalizar el Grado 

NIF 

Població 
Población 

Telèfon 
Teléfono

sol·licita avançar les pràctiques de quart curs al primer quadrimestre del curs acadèmic i el TFG a març
solicita avanzar las prácticas de cuarto curso al primer cuatrimestre del curso académico y el TFG a marzo

Advertiments: 
Advertencias: 

D'acord amb el Reglament de pràctiques escolars dels Graus de Mestre/a de la Universitat de València, com que es 
pretén concentrar els centres escolars on realitzar aquest període avançat de Pràctiques escolars III, els centres disponibles, 
així com els tutors o tutores de Magisteri, li seran comunicats per la Comissió de Pràctiques. En cas d'haver-hi centres per a 
triar, la seua adjudicació es farà segons la nota mitjana d'expedient dels concurrents. 

En el supòsit que l'estudiant tinguera concedit fer pràctiques en el primer quadrimestre i finalment no les realitzara, només li restarà 
la segona convocatòria al juliol, atés que la primera convocatòria serà a gener i no s'acceptarà la renúncia a l'avançament. En aquest 
cas, l'estudiant podrà triar centre en l'adjudicació ordinària per realitzar les pràctiques al segon quadrimestre però només optarà a 
les places que queden vacants una vegada hagen triat els alumnes que no sol·licitaren avançament. 

De acuerdo con el Reglamento de prácticas escolares de los Grados de Maestro/a de la Universidad de Valencia, como se pretende concentrar 
los centros escolares en los que realizar este período avanzado de Prácticas escolares III, los centros disponibles, así como tutores y tutoras de 
Magisterio, le serán comunicados por la Comisión de Prácticas. En caso de haber centros para escoger, su adjudicación se hará según la nota 
media del expediente de los concurrentes. 
En el supuesto que el estudiante tuviese concedido hacer las prácticas en el primer cuatrimestre y finalmente no las realizase, sólo le quedará 
la segunda convocatoria en julio, dado que la primera convocatoria será en enero y no se aceptará renuncia al avance. En este caso, el 
estudiante podrá escoger centro en la adjudicación ordinaria para realizar las prácticas en el segundo cuatrimestre, pero sólo optará a las plazas que 
queden vacantes una vez hayan escogido los estudiantes que no solicitaron avance. 

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 Oficina de registre de la Universitat. (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) 

Signatura Firma 

SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MAGISTERI SR .DECANO DE LA FACULTAT DE MAGISTERI 

@alumni.uv.es

Si ha d'adjuntar documentació original o prefereix lliurar la sol·licitud presencialment, polse aquest botó: 
Si debe adjuntar documentación original o prefiere presentar la solicitud presencialmente pulse este botón para 
imprimir el documento

Si no cal que adjunte cap original i vol lliurar la sol·licitud telemàticament,signe electrònicament la sol·licitud 
i envie-la emprant el seu compte de correu de la Universitat a practicumagisteri@uv.es. Ho pot fer polsant 
aquest botó. Si no hace falta que adjunte ningún original i quiere entregar la solicitud telemátícamente, firme 
electrónicamente la solicitud y envíela utilizando su cuenta de correo de la Universidad a practicumagisteri@uv.es
 Puede hacerlo pulsando este botón para enviar el documento

València a 
Valencia a 

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos

Adreça   
Dirección 

E-mail :

Titulació / Especialitat 
Titulación /Especialidad


	Sol licitud d'avançament de les pràctiques de quart al primer quadrimestre i el TFG a la convocatòria de MARÇ
	En/Na/N'
	València a
	Signatura

	Nom i Cognoms: 
	NIF: 
	Adreça: 
	PoblaciO: 
	e-mail: 
	Telèfon: 
	Data: 
	TitulaciO_MenciO: [ ]
	BotO_Imprimir: 
	Enviar: 


