
 

 

ON ADREÇAR-SE? 

A la coordinació del pràcticum:  (practicumpdg@ub.edu). 

 

QUÈ ENTENEM PER OFERTA GENERAL DE PLACES DE PRÀCTIQUES? 

Són les places que des de la coordinació del Pràcticum s’oferten a l’alumnat prèviament validades. 

 

QUÈ HE DE FER PER OBTENIR UNA PLAÇA DE PRÀCTIQUES  DE L’OFERTA 
GENERAL? 

El procediment és el següent: 

1. Omplir les dades del formulari de sol·licitud online, on es recullen les preferències de l’alumnat quant 
a àmbits d’actuació,  torn matí o tarda, i zona geogràfica. 

2. Fer arribar, en el termini fixat i a la bústia de la coordinació del pràcticum, una còpia en paper i CV 
amb foto inclosa (una pàgina). 

3. Matricular-te de l’assignatura de Pràctiques Externes en el període que correspon. 

4. Consultar al campus virtual l’assignació de plaça atorgada i la data de la primera reunió amb el teu 
tutor de la universitat.  

5. Assistir a la reunió per planificar les pràctiques. 

 

HI HA ALGUN TERMINI PER AQUEST PROCEDIMENT? 

Sí, el termini es publica a la web. Consultar al campus virtual. Aquest termini és important per poder 
incorporar a l’alumnat en el circuit de l’oferta general.  
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QUINS CRITERIS ES TENEN EN CONSIDERACIÓ PER L’ASSIGNACIÓ DE LES PLACES 
D’OFERTA GENERAL A L’ALUMNAT? 

La coordinació del pràcticum de l’Ensenyament de  Pedagogia considera els següents criteris per  a 
l’assignació de les places d’oferta general a l’alumnat: 

- Seguir el procediment definit en aquest document. 

- Ajust entre l’àmbit d’actuació, l’horari, zona geogràfica preferent i perfil de la plaça. 

- Altra informació rellevant que es pugui tenir en compte per l’assignació de l’alumnat a una plaça 
específica. 

 

PUC CANVIAR-ME DE CENTRE DE PRÀCTIQUES? 

Una vegada realitzada l’assignació, el canvi de centre de pràctiques és molt excepcional i serà gestionat a 
través del tutor de la Universitat assignat, analitzant acuradament els motius que han provocat aquest canvi. 
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