
  

 

Grau de Pedagogia 
Pràctiques Externes 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LES 
PRÀCTIQUES EXTERNES 

 

QUÈ ÉS EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS ? 

Quan  l’alumnat està exempt de cursar l’assignatura de Pràctiques Externes 
(PEX) perquè pot evidenciar tenir experiència professional de 2 anys o 450h, 
desenvolupant tasques de pedagog/a.  

Superat el procediment corresponent i havent estat acceptat, haurà de pagar 
només el 15% del preu dels crèdits corresponents a l’assignatura, i li figurarà al 
seu expedient la denominació de “reconegut”.  

 

ON ET POTS ADREÇAR? 

A l’equip de coordinació del Pràcticum (practicumpdg@ub.edu) especificant 
que sol·licita el “Reconeixement de les PEX”. 

 

QUIN PROCEDIMENT PEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES? 

1. En la data prevista per l’equip de coordinació del Pràcticum cal presentar en 
paper a l’oficina del Pràcticum (edifici Migdia-1, 4ª planta) les evidències 
sobre els 2 anys o les 450h d’experiència professional desenvolupant funcions 
de pedagog/a.  

2. La coordinació pot demanar documentació addicional, si ho considera 
necessari. 

3. La coordinació del Pràcticum revisarà la documentació i comunicarà a 
l’alumnat la resolució, tant si és favorable com desfavorable. 

4. La coordinació comunicarà a la Secretaria d’Estudiants la relació de 
l’alumnat que ha obtingut resolució favorable.  

5. L’alumnat amb resolució favorable ha de formalitzar la sol·licitud de 
convalidació a través de l’aplicatiu de la Facultat d’Educació (Món UB, 
tràmits administratius). 

6. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud i presentar-la en paper a la 
Secretaria d’Estudiants. 

7. La Cap d’estudis aprova definitivament el reconeixement d’aquesta 
assignatura.   
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8. En la propera matriculació l’alumnat ha de pagar només el 15% dels crèdits 
perquè ja tindrà l’assignatura reconeguda. 

 

QUINS CRITERIS ES TENEN EN CONSIDERACIÓ PER 
VALORAR EL RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES 
EXTERNES? 

L’equip de Coordinació del Pràcticum del grau de Pedagogia s’acull als 
següents criteris per a valorar el Reconeixement de les Pràctiques Externes a 
l’alumnat que així ho sol·liciti: 

- Seguir el procediment normatiu definit en aquest document. 

- Demostrar una experiència professional de tres anys o 450h com a 
mínim, en un o més centres laborals. 

- Aportar una carta de les persones responsables dels centres laborals, on 
s’especifiquin tasques realitzades per part de l’alumne, relacionades amb 
les tasques de pràctiques del pedagog/a. 

- Presentar evidències de les competències desenvolupades per part de 
l’alumne/a al llarg de la seva experiència professional en el Balanç de 

Competències coherents amb les competències de les pràctiques del 
pedagog/a. 


