CALENDARI PRÀCTICUM 2
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

Febrer / març 2022

Estudiants de la matèria Pràctiques 2
 Presentació de la matèria Pràctiques 2.
 Assignació de centres educatius.
Estudiants de la matèria Pràctiques II
 La direcció del centre de pràctiques comunicarà per correu electrònic el dia i
l’hora en la qual rebrà els practicants assignats al centre.
1a reunió de tutoria

 Abans de començar les pràctiques planificar el treball i aclarir dubtes dels
estudiants.

 Establir calendari de tutories.
Coordinadores i coordinadors dels centres formadors


Sessió de treball a la FEPTS: Presentació Pràctiques 2021-22

Març 2022

Contacte del tutor o tutora de Facultat amb el coordinador o coordinadora del centre
i amb el tutor/a centre formador

4 abril

Inici de les pràctiques en el centre formador assignat

Abril 2022

2a reunió de tutoria
Reunió dels estudiants amb la tutora o tutor de Facultat:
L’estudiant portarà el Pla de pràctiques signat pel tutor del centre i per
l’estudiant.

Maig 2022

Coordinació entre tutors i visita al centre
Visita a l’estudiant en el centre de pràctiques quan estigui implementant les
seqüències didàctiques dissenyades
3a reunió de tutoria

10 juny

Finalització del període de pràctiques

3a setmana de juny

Entrega de la síntesi final o memòria (document de 15 a 20 pàgines) al centre
formador.

4a setmana de juny

La síntesi final o memòria amb el vist-i-plau del centre s’entregarà a la tutora o tutor
de Facultat.

Juny 2022

Avaluació

Abril / maig 2022

El tutor del centre i el tutor de la Facultat avaluen conjuntament les pràctiques de
l’estudiant. Tenint en compte que el tutor de la facultat farà una visita al centre per a
fer un seguiment individualitzat de l’estudiant, es proposa de fer l’avaluació utilitzant
els suport tecnològics a l’abast (correu electrònic, telèfon, vídeo trucades, etc.).
Excepcionalment, l’avaluació es podrà fer presencialment quan el tutor del centre i
de l’escola ho considerin necessari.
El tutor de la FEPTS comunica la qualificació als seus estudiants.
Avaluació del Pla de Pràcticum amb les tutores i tutors de la Facultat
Reunió dels equips de tutors de Primària amb l’Equip de coordinació de pràctiques.
Juny 2022

Qualificacions i actes
 Les tutores i tutors de la facultat introdueixen les qualificacions en l’acta de la
matèria. El coordinador de titulació supervisa i tanca l’acta.

