FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

CRITERIS ESPECÍFICS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
PSICOLGIA PER AL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

(aprovats per la Junta de la FCEP del 25/07/2011)
(modificats per la Junta de la FCEP del 22/10/12)
(modificats per la Junta de la FCEP del 14/07/15)
(modificats per la Junta de la FCEP del 22/05/19

1. Que la persona sol·licitant pugui demostrar el desenvolupament de tasques i assoliment de
competències pròpies als objectius formatius i competències de l’ensenyament 1. Caldrà
adjuntar la documentació relativa a la titulació que ha donat accés a la categoria
professional que ha exercit el sol·licitant.
2. La unitat temporal mínima treballada que permetrà el reconeixement del
Pràcticum/Pràctiques externes serà d'un mínim de 270 dies treballats a temps complert (o
la seva equivalència, resultant de multiplicar els dies treballats pel percentatge de la
jornada treballada). En el cas de reconeixement d’altres assignatures, el temps treballat
haurà de ser proporcional als crèdits d’aquestes. Això ho podrà acreditar mitjançant el
certificat de vida laboral que no pot ser substituït pels contractes laborals que acreditin el
lloc de treball.
3. L'assignatura que es reconeixerà serà el Pràcticum/Pràctiques externes; en cada cas es
valorarà si, a petició de l’estudiant, es pot reconèixer alguna altra assignatura
(preferentment optativa específica).
4. En el casos que es consideri necessari, es farà una entrevista amb la persona sol·licitant.
5. En cada cas es valorarà si cal sol·licitar alguna altra informació i/o documentació addicional

En el cas del Grau d’Educació Infantil, l’haver exercit com a tècnic o tècnica d’Educació Infantil no es
considerarà tenir assolides les competències pròpies als objectius formatius i competències del Grau
d’Educació Infantil.
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Cal consultar a tràmits administratius els criteris generals establerts per la URV,
terminis, cost, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer, etc., en funció si
es tracta d’estudis de Grau o de Màster

