
CALENDARI PRÀCTICUM 1
Grau en Educació Infantil. Curs 2021-22

Els dies festius i de lliure elecció triats per l’escola no s’han de recuperar.

Octubre 2021 Estudiants de la matèria Pràctiques 1

 Presentació de la matèria Pràctiques 1.
 Assignació de centres educatius.

Coordinadores i coordinadors dels centres formadors

Sessió de treball a la FEPTS:

 Presentació de les Pràctiques 2021-22.

Novembre - Desembre 2021 Estudiants de la matèria Pràctiques 1

La direcció del centre educatiu comunicarà per correu electrònic el dia i 
l’hora en la qual rebrà tots els practicants assignats.

Gener 2022 1a Reunió de tutoria

Reunió dels alumnes amb la tutora o tutor de facultat.

1r contacte del tutor o tutora de Facultat amb el coordinador o 
coordinadora del centre i amb el tutor o tutora del centre formador  
(telefono, correu electrònic )

Dilluns 7 de febrer  Inici de les pràctiques en el centre educatiu

Febrer 2022 Coordinació entre tutors (centre i facultat)

La tutora o tutor de facultat visita els centres de pràctiques.

2a Reunió de tutoria

Divendres 4 de març Finalització del període de pràctiques al centre

2a setmana de març Entrega de la síntesi final (document de 4 a 8 pàgines) al centre formador.

3a setmana de març Entrega de la síntesi final  en paper i amb el vist-i-plau del centre a la 
tutora o tutor de Facultat.

Abril-Maig 2022 Avaluació

El tutor del centre i el tutor de la facultat avaluen conjuntament les 
pràctiques de l’estudiant.

El tutor de la FEPTS comunica la qualificació obtinguda a l’estudiant

Avaluació del Pla de Pràcticum amb les tutores i tutors de la facultat

Reunió de l’equip de tutors d’Infantil i de Primària de la FEPTS amb l’equip
de coordinació de pràctiques.

Juny 2022 Qualificacions

Els professors tutors introdueixen les qualificacions a  l’acta.

El coordinador de titulació supervisa i tanca l’acta.


