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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTICUM III (GENERALISTA)

Codi 100846

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Infantil i Grau en Educació
Primària

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Educació Primària 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

20

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

20

Nombre de
grups

1

Coordinació CUTILLAS ALBERICH, LAIA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i espanyol

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

COIDURAS RODRIGUEZ, JORDI
LLUIS

jordi.coiduras@udl.cat 0

CUTILLAS ALBERICH, LAIA laia.cutillas@udl.cat 0

FALGUERA GARCIA, ENRIC
ANTONI

enric.falguera@udl.cat 0

SALA GÜELL, TERESA teresa.sala@udl.cat ,25

Informació complementària de l'assignatura

REQUISITS PREVIS

Pràctiques III (generalistes)

·      Haver superat 97 crèdits de matèries didacticodisciplinars

·      Pràctiques II (100845)

Pràctiques III (menció en Necessitats educatives especials i educació en la diversitat)

·      Haver superat 97 crèdits de matèries didacticodisciplinars

·      Pràctiques II (100845)

·      Educació en la Diversitat I (100824)

·      Educació en la Diversitat II (100825)

Pràctiques III (menció en Llengües estrangeres)

·      Haver superat 97 crèdits de matèries didacticodisciplinars

·      Pràctiques II (100845)

·      Didàctica i Disseny Curricular de la Llengua Estrangera (100826)

·      Llengua Anglesa/Francesa i les seves Cultures (100827)

Pràctiques III (menció en Educació física)

·      Haver superat 97 crèdits de matèries didacticodisciplinars

·      Pràctiques II (100845)
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·      Continguts Propis de l’Educació Física I (100828)

·      Continguts Propis de l’Educació Física II (100829)

Pràctiques III (menció en Educació musical)

·      Haver superat 97 crèdits de matèries didacticodisciplinars

·      Pràctiques II (100845)

·      Educació Musical I (100830)

·      Educació Musical II (100831)
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Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Aprofundir en l’observació i la comprensió d’entorns educatius.
2. Planificar i dur a terme seqüències didàctiques.
3. Actuar amb responsabilitat davant del grup classe, fent-ne el seguiment i l’avaluació i prenent les decisions

que correspongui per tal de gestionar l’aula.
4. Integrar-se en els treballs en equip, coordinacions, projectes de centre i en activitats dels equips de cicle.
5. Acompanyar el professor en les tasques pròpies d’un tutor (tutories individuals, tutories en família,

coordinacions, comissions d’atenció a la diversitat, etc.), sempre que les persones implicades hi estiguin
d’acord.

6. Reflexionar sobre la pròpia pràctica i proposar millores.
7. Aprendre els coneixements necessaris per desenvolupar la professió docent.

Competències

Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i la seva gestió.
Relacionar teoria i pràctica en la realitat de l’aula i del centre.
Participar en l’activitat docent aprenent a fer, actuant i reflexionant sobre la pràctica.
Conèixer i aplicar formes de col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa i amb l’entorn
social.
Dominar les TIC.
Gestionar la informació adequadament.
Comunicar-se correctament de forma oral, escrita o a través d’ altres mitjans.
Resoldre problemes en el desenvolupament i en relació a la pràctica.
Organitzar i planificar les pròpies actuacions així com i les actuacions conjuntes.
Treballar en equip.
Demostrar compromís ètic en l’acció docent.

Continguts fonamentals de l'assignatura

·      Observació

·      Suport a l’aula

·      Intervenció i gestió del aula

·      Disseny i desenvolupament curricular

·      Ús de mitjans i recursos tecnològics

·      Metodologies d’ensenyament–aprenentatge

·      Utilització de recursos

·      Treball en equip

·      Tractament i comunicació de la informació

·      Identitat professional i compromís ètic

Eixos metodològics de l'assignatura

Presencial: 84%
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Pràctiques externes en centre educatiu? (individual, 80%)
Jornades, seminaris i tutoria (grupal, 4%)

No presencial: 16%

Portafoli (15%)
Informe d’autoavaluació (1%)

Informació sobre la transmissió i l'enregistrament de dades personals dels docents i dels estudiants de la
Universitat de Lleida arran de la impartició de docència en instal·lacions de la UdL i a distància
La Universitat de Lleida informa que, en funció dels canvis a què es vegi obligada d’acord amb les instruccions de
les autoritats sanitàries, les disposicions de la UdL o l’assegurament de la qualitat de la docència, pot transmetre,
enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu
d’impartir la docència en instal·lacions de la UdL o a distància.
Al seu torn, encoratja les persones afectades perquè, en el cas de la docència a distància, triïn els espais que
menys incidència tinguin en la seua intimitat.
I, en general, es recomana optar preferentment per les interaccions en el xat o sense activar la càmera, quan no es
duguin a terme activitats docents que per les seues característiques exigeixin una interacció oral o visual.
El responsable de l'enregistrament i l'ús d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida –UdL– (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura.
En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents:
• Oferir la possibilitat d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona.
• Garantir l'accés als continguts als estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre d'altres, no
hi hagin pogut participar.
• Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació.
Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments per a altres finalitats, o en àmbits
aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial
de tots els continguts inclosos en webs propietat de la UdL.

En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran durant el temps que decideixi qui imparteix
l’assignatura, d’acord amb criteris estrictament acadèmics, i, a tot estirar, s’han d’eliminar al final del curs
acadèmic actual, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels
documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

Aquestes dades personals són imprescindibles per impartir la docència en l’assignatura, i la definició dels
procediments de docència, en especial la que es fa a distància, és una potestat de la UdL en el marc del seu dret
d'autonomia universitària, com preveuen l’article 1.1 i l’article 33.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment de les persones afectades per transmetre’n o
enregistrar-ne la veu, la imatge i, si s’escau, l’entorn físic que hagin triat, amb aquesta exclusiva finalitat, d’impartir
la docència en l’assignatura.
La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
Les persones afectades poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat;
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència,
mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no
electrònics.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Període: del 25 de febrer al 24 de maig 2013, 6 h diàries
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ACTIVITAT OBJECTIUS
TASQUES
TUTOR/A TASQUES ESTUDIANT RECOMANACIONS

Pràctiques
externes en
un centre
educatiu
Presencial
350 h

Aprofundir en l’observació i la
comprensió d’entorns
educatius.
Planificar i dur a terme
seqüències didàctiques.
Actuar amb responsabilitat
davant del grup classe, fent-ne
el seguiment i l’avaluació i
prenent les decisions que
correspongui per tal de
gestionar l’aula.
Integrar-se en els treballs en
equip, coordinacions, projectes
de centre i en activitats dels
equips de cicle.
Acompanyar el professor en les
tasques pròpies d’un tutor
(tutories individuals, tutories en
família, coordinacions,
comissions d’atenció a la
diversitat, etc.), sempre que les
persones implicades hi estiguin
d’acord.
Reflexionar sobre la pròpia
pràctica i proposar millorares.
Aprendre els coneixements
necessaris per desenvolupar la
professió docent.

Informació en
relació als
serveis, tasques a
desenvolupar en
el centre, així com
sobre l’estructura
organitzativa.
Seguiment del Pla
de pràctiques de
l’estudiant
assignat.
Desenvolupament
personal i
professional de
l’estudiant.
Proporcionar-li les
competències i
orientacions
pròpies de la
professió.
Orientar-lo en la
presa de
decisions.

Dissenya seqüències
didàctiques amb la supervisió
de la tutora del centre.
Implementa seqüències
didàctiques planificades i
avalua tot el procés. Proposa
millores justificant-les en els
marcs conceptuals de
referència.
Acompanya, comparteix amb
la mestra les tasques de tutora
i aprèn d’ella.
S’integra en els equips de
treball del centre.
Es documenta i aprèn els
coneixements necessaris per
desenvolupar la professió
docent.
Realitza el portafoli amb
evidències.
Elabora una síntesi final
(memòria) integradora de tots
el aprenentatges realitzats
durat els tres mesos de
pràctiques a partir de
l’experiència a l’aula.
Participa en seminaris de
formació i altres jornades
formatives, conferències, etc.
Realitza lectures
complementàries i de
contrastació: bibliografia de
les assignatures, revistes
educatives (Cuadernos de
Pedagogía, Guix, Perspectiva
Escolar, Infància...), diaris,
debats d’actualitat, etc.

Respectar les
normes horàries,
responsabilitat i
desenvolupament
de tasques que
estableixi el centre.
Complir el
Contracte
pedagògic de
l’estudiant en
pràctiques.
Complir el calendari
de tutories.
Seguir les
orientacions i
directrius dels tutors
(centre de
pràctiques i
facultat).

Tutoria amb
la tutora o
tutor
Presencial
Grup petit
(15 h)

Orientar l’alumnat durant el
període de pràctiques.

Seguiment del Pla
de pràctiques de
l’estudiant
assignat.
Orientació de
l’estudiant i fer-ne
el seguiment
durant el procés
de pràctiques.
Treballar
competències
transversals que
enriqueixin el
desenvolupament
formatiu de
l’estudiant.
Orientar en la
realització del
diari.

Complir el pla de pràctiques
assignat.
Complir el calendari de
tutories.

Seguir les
orientacions i
directrius del tutor
de facultat.
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Treball
individual
Redacció
del portafoli
electrònic
N/P
(135 h)

?Elaborar un discurs propi
(oral, escrit, audiovisual i/o
multimèdia) sobre una qüestió
o tema determinat.
Exposar les idees per escrit
amb claredat i de forma
sintetitzada.

 

Participació en seminaris,
jornades de formació,
conferències...
Realització de lectures
complementàries i de
contrastació.
Reflexió sobre la pràctica.
Realitzar el portafoli amb
evidències.

Presentar la
documentació en la
data acordada.

Coordinació
entre tutors
(facultat i
centre)

Mantenir una comunicació
fluïda sobre l’estudiant en
pràctiques.

Seguiment del Pla
de pràcticum de
l’estudiant
assignat.
Avaluació de
l’estudiant en
pràctiques:
Tutora o tutor del
centre educatiu
(50%)
Tutora o tutor de
facultat (50%)

  

ACTIVITAT OBJECTIUS
TASQUES
TUTOR/A TASQUES ESTUDIANT RECOMANACIONS

Sistema d'avaluació

L’avaluació continuada serà realitzada conjuntament per la tutora o tutor de facultat i per la tutora o tutor del centre
educatiu, tenint en compte l’adquisició de les competències i dels objectius establerts en relació amb aquestes.

·      Observació mitjançant registres: 25%

·      Produccions de l’alumne: 20%

·      Entrevistes i intercanvis verbals: 15%

·      Portafoli: 20%

·      Pràctiques d’aula a l’escola: 20%

"S'hauran d'haver APROVAT les dos parts (tutor/a facultat i tutor/a universitat) per tal de fer mitjana."

Bibliografia i recursos d'informació

(Consultar la bibliografia pròpia de cada assignatura.)
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