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Aspectes generals

Període de pràctiques:

-Tots els dilluns des del 12 de novembre fins l'11 de març.

- Els dijous 7 i 14 de març.

- Del 18 al 29 de març (de dilluns a divendres).

●Entre 140 i 150 hores de presencialitat obligatòria al 
centre.
●Dos tutors:

●tutor de la universitat
●tutor del centre de pràctiques



On es poden fer les pràctiques?

●Centres acreditats per la Generalitat de Catalunya 
com a centres formadors d’estudiants en pràctiques 
(ser centre formador no garanteix que hi hagi places 
disponibles) 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/

●L’especialitat de les pràctiques ha de coincidir amb 
l’especialitat matriculada.

●No es poden desenvolupar les pràctiques al mateix 
lloc on es treballa

●No pot haver-hi relació de parentiu entre el tutor o 
tutora del centre educatiu i l'estudiant

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/


Procés de sol·licitud de places

●Podeu consultar el llistat de places disponibles ara mateix per a 
cada especialitat a: http://www.fcep.urv.cat/tauler-anuncis/7/260918-sessio-dacollida-per-als-
estudiants-del-master-de-formacio-del-professorat-deso-i-bat-fp-i-ei

●A partir dels vostres interessos, podeu demanar a un determinat 
centre educatiu (formador) que ofereixi una nova plaça amb un 
perfil concret (no és nominal). El centre l'ha de reservar a la URV! 
Cal que m'ho comuniqueu: nom del centre, població, persona de 
contacte (e-mail) i especialitat  Termini: 5 d'octubre.

●Cal que consulteu diàriament el vostre correu electrònic (com 
a estudiant URV). El mes d'octubre publicarem la llista definitiva 
de places disponibles i us informarem del procediment i termini per 
poder fer les vostres sol·licituds (s'assignaran tenint en compte la 
nota d’accés al màster).



Tasques del tutor o tutora de la 
universitat
●Orientar a l'alumnat, per mitjà de tutories tutories

Reunir-se abans i durant el període de pràctiques amb 
l'alumnat
●Coordinar-se amb el tutor o tutora del centre docent

Consensuar el pla de treball de l'estudiant en pràctiques
●Avaluar l’estudiant

Usar la rúbrica

 



Tasques del tutor o tutora de la 
universitat

●Mínim 2 visites al centre educatiu  

Primera visita: a l'inici de les pràctiques

Consensuar pla de treball

Segona visita: part final del període de pràctiques

Presenciar una intervenció a l'aula de l'estudiant 
(Avaluació)



Tasques de l’estudiant

●Contactar amb el centre docent assignat i concretar el pla de treball.

●Observar i analitzar el centre educatiu: context sociocultural, 
organització, serveis, activitats,  característiques dels estudiants, 
relacions centre-famílies, metodologies d'ensenyament i 
aprenentatge, etc.

●Integrar-se dins la dinàmica del centre i intervenir a l'aula, d'acord 
amb les indicacions del tutor o tutora del centre.

●Preparar i portar a la pràctica una unitat didàctica amb el suport dels 
dos tutors.

●Lliurar al tutor o tutora de la URV un document amb la unitat 
aplicada, precedida d'una contextualització del centre i amb un 
apartat final de reflexió.



Avaluació

●45% avaluació tutor o tutora del centre
●45% avaluació tutor o tutora de la universitat
●10% autoavaluació

●Rúbriques:
●Una per a cada un dels agents implicats



Criteris d'avaluació

Principals aspectes que s'avaluaran

●Planificació de les pràctiques
●Planificació de l’activitat docent
●Desenvolupament de l'activitat docent
●Gestió de l'aula



Contacte

Josep Maria Pons i Altés

josepmaria.pons@urv.cat

Despatx núm. 11, cinquena planta, de 
l'Edifici Ventura Gassol (Facultat de 
Ciències de l'Educació i Psicologia)
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