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1. INTRODUCCIÓN  

El objeto de este documento es regular las prácticas curriculares del alumnado de los 

Grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación, según 

lo dispuesto tanto en la normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad 

de Alicante (BOUA 27/032013) como en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 

el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes universitarios. En el Artículo 

4 del Real Decreto 592/2014 se especifica que las prácticas curriculares se configuran 

como actividades académicas integrantes del Plan de estudios de que se trate.  

El ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Maestro en Educación Infantil establece lo siguiente en el Apartado 5. El 

Practicum se desarrollará en centros de educación infantil reconocidos como centros de 

formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las 

Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores 

universitarios y maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas. 

El Practicum se podrá realizar en uno o en los dos ciclos de las enseñanzas de 

educación infantil. 

El ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Maestro en Educación Primaria establece lo siguiente en el Apartado 5. 

El Practicum se desarrollará en centros de educación primaria reconocidos como 

centros de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones 

Educativas y las Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por 

profesores universitarios y maestros de educación primaria acreditados como tutores de 

prácticas. El Practicum se realizará en los tres ciclos de las enseñanzas de educación 

primaria. 

Según el Libro Blanco de la Aneca (Vol 1) “el Practicum (Complemento para la 

adquisición de las competencias de conocimiento del centro escolar y de los anteriores 

bloques de materias) tendrá un carácter integrado e integrador” (p.200). Asimismo, “el 

Practicum permita alcanzar tanto competencias docentes comunes, como específicas 

del itinerario. Ha de garantizarse que al menos 12 de los créditos de Practicum sean de 

prácticas docentes en el itinerario elegido por el estudiante” (p. 201). 
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1.1  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

El Practicum es una materia obligatoria de 48 créditos en el plan de estudios de la 

Facultad de Educación en la Universidad de Alicante distribuida en tres períodos: 

Practicum I (18 créditos), Practicum II (18 créditos) y Practicum III (12 créditos). El 

Practicum I se cursa en tercero durante el primer semestre, mientras que el Practicum 

II y III se desarrollan en cuarto curso durante el primer y el segundo semestre 

respectivamente. 

Los objetivos y las competencias de los Practicum I, II y III tanto del Grado en Educación 

Primaria como del Grado en Educación Infantil se recogen en las memorias de 

verificación de los títulos. Se pueden consultar en las respectivas guías docentes que 

se encuentran en la ficha de la asignatura en la página web de la Facultad de Educación, 

Universidad de Alicante:  https://educacio.ua.es/, 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html 

1.2 CALENDARIO 

El periodo de realización de los Practicum en los centros se establece por la Facultad 

de Educación cada año académico en cumplimiento de la Memoria Verifica de las 

asignaturas del Practicum en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil. 

2.  OFERTA Y ASIGNACIÓN A CENTROS 

a) La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en la encargada tanto de la 

configuración de la oferta de centros para prácticas como de la asignación de dichos 

centros a sus alumnos y alumnas. La Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante es el único organismo con potestad de asignar prácticas a su alumnado. 

b) La configuración de la oferta se realizara en los plazos y condiciones que la Facultad 

determine en colaboración con las entidades colaboradoras. 

c) La asignación de centros al alumnado para la realización de las prácticas se realizarán 

por la Facultad de Educación en los plazos y condiciones que está determine y siempre 

de una forma equitativa y ordenada. 

2.1 OFERTA DE CENTROS DE PRÁCTICAS 

a) La oferta de centros para la realización de las prácticas curriculares (en adelante 

colegios) se confeccionará por la Facultad de Educación previa solicitud a los centros 

https://educacio.ua.es/
https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html
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colaboradores (o a las entidades que los agrupen) la oferta de plazas completa para 

cada curso académico. 

b) La Facultad dará a dichos centros o entidades el plazo y los medios necesarios para 

que comuniquen a la Facultad su oferta de plazas o su adhesión al convenio 

correspondiente. 

c) La Facultad de Educación solamente ofertará centros con los que se haya establecido 

previamente el correspondiente convenio de prácticas o en su caso centros que estén 

adheridos al convenio marco de la asociación que los agrupe. Una vez finalizados dichos 

plazos la Facultad no estará obligada a aceptar ningún tipo de oferta. 

d) La Facultad de Educación solamente oferta plazas para prácticas curriculares dentro 

de la provincia de Alicante, exceptuando los centros que estén dentro de los programas 

de movilidad propios de la Facultad. 

2.2  ASIGNACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS 

a) La Facultad de Educación es la encargada de organizar y realizar el proceso de 

asignación de centros de prácticas a su alumnado. 

b) La Facultad de Educación realizará un único proceso de asignación de centros por 

curso. 

c) En el proceso de asignación de centro de prácticas deberá participar todo el alumnado 

que no tenga centro asignado de curso anterior ya que la Facultad de Educación asigna 

el mimo colegio y la misma lengua vehicular (valenciano o castellano) para los tres 

periodos de prácticas. 

d) El alumnado realizará su petición de centro dentro del periodo establecido por la 

Facultad y con los medios que la Facultad establezca. 

e) El alumnado que no realice la petición dentro del plazo establecido para tal fin o con 

los medios establecidos por la Facultad tendrá derecho a la asignación de un centro 

entre la oferta sobrante de plazas libres una vez acabada la asignación principal. 

f) El alumnado no podrá solicitar centros de prácticas ni plazas fuera de la oferta de la 

Facultad de Educación ya que esta es el único organismo con capacidad para configurar 

la oferta y asignar las plazas.  

g) La Facultad asignará los centros de prácticas siguiendo el criterio de la nota media 

del expediente de cada estudiante además de considerar los condicionantes a causa de 

situaciones de discapacidad. 
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h) El alumnado contará con un periodo de reclamación una vez finalizada la asignación, 

para poder subsanar posibles errores de asignación. 

i) La asignación de centros ofertados dentro de los programas de movilidad propios de 

la Facultad se realizará con criterios propios de estos programas siempre atendiendo a 

criterios de igualdad y publicidad. 

3. NORMAS BÁSICAS DEL PRACTICUM PARA EL ALUMNADO 

a) El alumnado no podrá realizar cambios de centro o de idioma, una vez elegido el 

centro para el Practicum I y el idioma (castellano o valenciano), en los siguientes 

Practicums.  

b) Las faltas de asistencia injustificadas al centro de prácticas (nunca más de tres) 

pueden ser motivo de penalización en la nota. En el caso de faltas médicas justificadas 

documentalmente (parte de ingresos hospitalarios, por ejemplo), hay que entregar la 

documentación a la dirección del centro. 

c) El alumnado no podrá realizar el Practicum con docentes con los que tengan vínculos 

familiares, asimismo, no podrá realizar el Practicum en colegios donde tengan familia 

(hijos) matriculados. 

d) El alumnado no podrá realizar el Practicum en colegios dónde exista un vínculo 

contractual entre el alumno y el centro (profesor de apoyo, etc.) sin previamente solicitar 

autorización al Vicerrectorado de Estudiantes con informe de la Facultad de Educación 

y con al menos 15 días de antelación del inicio del Practicum. 

e) El alumnado deberá cumplir con los horarios establecidos en el centro y las fechas 

estipuladas del Practicum. 

f) El alumnado no podrá tomar ninguna iniciativa en los centros por su cuenta, ni 

presentar reclamación alguna sobre calificaciones ni sobre ninguna otra cuestión, dado 

el carácter interinstitucional del acuerdo (convenio) entre los centros y la Facultad de 

Educación. Todas las reclamaciones de notas se gestionan con el Tutor/a UA. 

g) El alumnado debe respetar el Reglamento del Centro y sus normas. Debe solicitar 

permiso para cualquier cosa. 

h) Existe una Ley de Protección de Datos Personales y de la imagen (Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre). Está prohibido realizar fotografías sin permiso (los 

alumnos son menores de edad y sus padres son sus representantes legales). Tampoco 

se puede divulgar información del centro y/o de la comunidad educativa.  
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i) El alumnado debe aprobar las dos partes del Practicum para aprobar la asignatura. 

Hay que tener en cuenta que no se pueden recuperar las prácticas en el centro. 

j) Las entidades que colaboran con la UA en el Practicum podrán solicitar a los 

alumnos/as un certificado negativo del registro Central de Delitos sexuales en caso de 

que el alumnado vaya a realizar sus tareas con menores (colegios, centros de 

enseñanza, asociaciones, centros de salud, etc.). Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

4. FUNCIONES DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS  

4.1. PROFESOR/A –TUTOR/A EXTERNO/A DE PRÁCTICAS - 

DERECHOS 

a) El tutor/a externo/a tendrá derecho al reconocimiento de su actividad colaboradora, 

por parte de la Universidad de Alicante. Para tal fin, se emite un certificado a través de 

la aplicación de UA Cloud.  

b) El centro de prácticas será informado acerca de la normativa que regula las prácticas 

curriculares, así como las guías académicas de los Practicum. 

c) El tutor/a externo/a tendrá acceso a la Universidad y en concreto a la Facultad de 

Educación para obtener la información y el apoyo necesario para el cumplimiento de los 

fines propios de su función.  

PROFESOR/A –TUTOR/A  EXTERNO/A DE PRÁCTICAS - 

DEBERES 

a) Acoger a un alumno y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido 

en el Practicum supervisando sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la 

práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el 

aprendizaje. No se aconseja que se asigne más de un alumno a un tutor externo. 

b) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la 

normativa de interés (por ejemplo: PEC, PGA,…). 

c) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia, para la resolución de 

aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de 

las actividades que realiza en la misma. 
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d) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora e iniciativa por 

parte del estudiante. 

e) Emitir la nota del Practicum a través de la plataforma de la Universidad de Alicante. 

f) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del 

estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. 

g) Notificar las incidencias a los coordinadores de Practicum del centro y, en su caso, al 

Tutor del Practicum en la Universidad.  

4.2. PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EN LA UA - 

DERECHOS 

a) El tutor de Practicum en la UA tiene derecho al reconocimiento efectivo de su actividad 

académica en los términos que establezca la Universidad de Alicante. 

b) El tutor de Practicum en la UA tiene derecho a ser informado acerca de la normativa 

que regula las prácticas externas, así como de las guías académicas de los Practicum, 

y de las condiciones bajo las que se desarrollará las prácticas del estudiante a tutelar. 

PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EN LA UA - DEBERES 

a) Impartir seminarios dónde se favorece el debate y la reflexión en pequeño grupo al 

hilo de los contenidos tratados en los seminarios, etc. guiando las reflexiones de los 

estudiantes, propiciando el debate y el intercambio de experiencias sobre las 

intervenciones educativas realizadas en el centro. 

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor/a 

externo/a. Para tal fin el tutor/a de la UA se pondrá en contacto con el tutor/a externo/a 

por email tres veces: al inicio, a mediados y al final del Practicum I y II. En el caso del 

Practicum III será dos veces, al inicio y al final. Los mensajes servirán para presentarse, 

hacer un seguimiento de las prácticas y realizar las observaciones necesarias entre 

tutores al final de las prácticas. Se utilizará la herramienta “mensajes” de UA Cloud en 

el Campus Virtual (véase guía). 

c) Realizar la evaluación del desarrollo del alumnado de prácticas en Practicum (I, II, III), 

siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Guías Académicas del 

Practicum de los Grados. 

d) Comunicar a los coordinadores del Practicum las posibles incidencias en el desarrollo 

del Practicum.  
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1. INTRODUCCIÓ  

L'objecte d'aquest document és regular les pràctiques curriculars de l'alumnat dels 

Graus d'Educació Infantil i Educació Primària de la Facultat d'Educació, segons el que 

es disposa tant en la normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat 

d'Alacant (BOUA 27/032013) com en el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es 

regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. En l'Article 4 del Reial 

decret 592/2014 s'especifica que les pràctiques curriculars es configuren com a activitats 

acadèmiques integrants del Pla d'estudis que es tracte.  

L'ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per 

a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió 

de Mestre en Educació Infantil estableix el següent contingut en l'Apartat 5. El Pràcticum 

es desenvoluparà en centres d'educació infantil reconeguts com a centres de formació 

en pràctiques mitjançant convenis entre les Administracions Educatives i les 

Universitats. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i 

mestres d'educació infantil acreditats com a tutors de pràctiques. El Pràcticum es podrà 

realitzar en un o en els dos cicles dels ensenyaments d'educació infantil. 

L'ORDRE ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per 

a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió 

de Mestre en Educació Primària estableix el següent contingut en l'Apartat 5. El 

Pràcticum es desenvoluparà en centres d'educació primària reconeguts com a centres 

de formació en pràctiques mitjançant convenis entre les Administracions Educatives i 

les Universitats. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i 

mestres d'educació primària acreditats com a tutors de pràctiques. El Pràcticum es 

realitzarà en els tres cicles dels ensenyaments d'educació primària. 

Segons el Llibre Blanc de l'Aneca (Vol 1) “el Pràcticum (Complement per a l'adquisició 

de les competències de coneixement del centre escolar i dels anteriors blocs de 

matèries) tindrà un caràcter integrat i integrador” (p.200). Així mateix, “el Pràcticum 

permet aconseguir tant competències docents comunes, com a específiques de 

l'itinerari. Ha de garantir-se que almenys 12 dels crèdits de Pràcticum siguen de 

pràctiques docents en l'itinerari triat per l'estudiant” (p. 201). 
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1.1 OBJECTIUS I COMPETÈNCIES  

El Pràcticum és una matèria obligatòria de 48 crèdits en el pla d'estudis de la Facultat 

d'Educació en la Universitat d'Alacant distribuïda en tres períodes: Pràcticum I (18 

crèdits), Pràcticum II (18 crèdits) i Pràcticum III (12 crèdits). El Pràcticum I es cursa en 

tercer durant el primer semestre, mentre que el Pràcticum II i III es desenvolupen en 

quart curs durant el primer i el segon semestre respectivament. 

Els objectius i les competències dels Pràcticum I, II i III tant del Grau en Educació 

Primària com del Grau en Educació Infantil s'arrepleguen en les memòries de verificació 

dels títols. Es poden consultar en les respectives guies docents que es troben en la fitxa 

de l'assignatura en la pàgina web de la Facultat d'Educació, Universitat d'Alacant: 

https://educacio.ua.es/, https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html 

1.2 CALENDARI 

El període de realització dels Pràcticum en els centres s'estableix per la Facultat 

d'Educació cada any acadèmic en compliment de la Memòria Verifica de les 

assignatures del Pràcticum en els Graus d'Educació Primària i Educació Infantil. 

2. OFERTA I ASSIGNACIÓ A CENTRES 

a) La Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant és l'encarregada tant de la 

configuració de l'oferta de centres per a pràctiques com de l'assignació d'aquests centres 

als seus alumnes. La Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant és l'únic organisme 

amb potestat d'assignar pràctiques al seu alumnat. 

b) La configuració de l'oferta es realitzarà en els terminis i condicions que la Facultat 

determine en col·laboració amb les entitats col·laboradores. 

c) L'assignació de centres a l'alumnat per a la realització de les pràctiques és realitzat 

per la Facultat d'Educació en els terminis i condicions que aquesta determine i sempre 

d'una forma equitativa i ordenada. 

2.1 OFERTA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES 

a) L'oferta de centres per a la realització de les pràctiques curriculars (d'ara endavant 

col·legis) es confeccionarà per la Facultat d'Educació prèvia sol·licitud als centres 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html
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col·laboradors (o a les entitats que els agrupen) de l'oferta de places completa per a 

cada curs acadèmic. 

b) La Facultat donarà a aquests centres o entitats el termini i els mitjans necessaris 

perquè comuniquen a la Facultat la seua oferta de places o la seua adhesió al conveni 

corresponent. 

c) La Facultat d'Educació solament oferirà centres amb els quals s'haja establert 

prèviament el corresponent conveni de pràctiques, o si escau, centres que estiguen 

adherits al conveni marc de l'associació que els agrupe. Una vegada finalitzats aquests 

terminis la Facultat no estarà obligada a acceptar cap tipus d'oferta. 

d) La Facultat d'Educació solament ofereix places per a pràctiques curriculars en les 

comarques de la província d'Alacant, exceptuant els centres que estiguen dins dels 

programes de mobilitat propis de la Facultat. 

2.2 ASSIGNACIÓ DE CENTRES DE PRÀCTIQUES 

a) La Facultat d'Educació és l'encarregada d'organitzar i realitzar el procés d'assignació 

de centres de pràctiques al seu alumnat. 

b) La Facultat d'Educació realitzarà un únic procés d'assignació de centres per curs. 

c) En el procés d'assignació de centre de pràctiques haurà de participar tot l'alumnat 

que no tinga centre assignat de curs anterior, ja que la Facultat d'Educació assigna el 

mateix col·legi i la mateixa llengua vehicular (valencià o castellà) per als tres períodes 

de practiques. 

d) L'alumnat realitzarà la seua petició de centre dins del període establert per la Facultat 

i amb els mitjans que la Facultat establisca. 

e) L'alumnat que no realitze la petició dins del termini establert per a tal fi o amb els 

mitjans establerts per la Facultat tindrà dret a l'assignació d'un centre entre l'oferta 

sobrant de places lliures una vegada acabada l'assignació principal. 

f) L'alumnat no podrà sol·licitar centres de pràctiques ni places fora de l'oferta de la 

Facultat d'Educació, ja que aquesta és l'únic organisme amb capacitat per a configurar 

l'oferta i assignar-hi les places.  

g) La Facultat assignarà els centres de pràctiques seguint el criteri de la nota mitjana de 

l'expedient de cada estudiant, a més de considerar els condicionants a causa de 

situacions de discapacitat. 
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h) L'alumnat comptarà amb un període de reclamació una vegada finalitzada 

l'assignació, per a poder esmenar possibles errors d'assignació. 

i) L'assignació de centres oferits dins dels programes de mobilitat propis de la Facultat 

es realitzarà amb criteris propis d'aquests programes sempre atenent a criteris d'igualtat 

i publicitat. 

3. NORMES BÀSIQUES DEL PRACTICUM PER A l'ALUMNAT 

a) Una vegada triats el centre per al Pràcticum I i l'idioma (castellà o valencià), l'alumne 

no podrà realitzar canvis de centre o d'idioma en els següents Pràcticums.  

b) Les faltes d'assistència injustificades al centre de pràctiques (mai més de tres) poden 

ser motiu de penalització en la nota. En el cas de faltes mèdiques justificades 

documentalment (part d'ingressos hospitalaris, per exemple), cal lliurar la documentació 

a l'adreça del centre. 

c) L'alumnat no podrà realitzar el Pràcticum amb docents amb els quals tinga vincles 

familiars, així mateix, no podrà realitzar el Pràcticum en col·legis on tinga família (fills) 

matriculada. 

d) L'alumnat no podrà realitzar el Pràcticum en col·legis on existisca un vincle contractual 

entre l'alumne i el centre (professor de suport, etc.) sense prèviament sol·licitar 

autorització al Vicerectorat d'Estudiants amb informe de la Facultat d'Educació i amb 

almenys 15 dies d'antelació de l'inici del Pràcticum. 

e) L'alumnat haurà de complir amb els horaris establerts en el centre i les dates 

estipulades del Pràcticum. 

f) L'alumnat no podrà prendre cap iniciativa en els centres pel seu compte, ni presentar 

reclamació alguna sobre qualificacions ni sobre cap altra qüestió atès el caràcter 

interinstitucional de l'acord (conveni) entre els centres i la Facultat d'Educació. Totes les 

reclamacions de notes es gestionen amb el Tutor/a UA. 

g) L'alumnat haurà respectar el Reglament del Centre i les seues normes. Preguntar 

quan es tinguen dubtes i sol·licitar permís per a qualsevol cosa. 

h) Existeix una Llei de Protecció de Dades Personals i de la imatge (Llei Orgànica 

15/1999 de 13 de desembre). Està prohibit realitzar fotografies sense permís (els 

alumnes són menors d'edat i els seus pares són els seus representants legals). Tampoc 

es pot divulgar informació del centre i/o de la comunitat educativa.  



 

15 
 

i) L'alumnat haurà aprovar les dues parts del Pràcticum per a aprovar l'assignatura. Cal 

tenir en compte que no es poden recuperar les pràctiques en el centre. 

j) Les entitats que col·laboren amb la UA en el Pràcticum podran sol·licitar als alumnes 

certificat negatiu del registre Central de Delictes sexuals en cas que l'alumnat vaja a 

realitzar les seues tasques amb menors (col·legis, centres d'ensenyament, 

associacions, centres de salut, etc.) Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. 

4. FUNCIONS DELS TUTORS DE PRÀCTIQUES  

4.1. Professor/a-Tutor/a Extern/a de Pràctiques - 

Drets 

a) El tutor/a extern/a tindrà dret al reconeixement de la seua activitat col·laboradora, per 

part de la Universitat d'Alacant. Per a tal fi, s'emet un certificat a través de l'aplicació 

d'UA Cloud.  

b) El centre de pràctiques serà informat sobre la normativa que regula les pràctiques 

curriculars, així com sobre les guies acadèmiques dels Pràcticum. 

c) El tutor/a extern/a tindrà accés a la Universitat i en concret a la Facultat d'Educació 

per a obtenir la informació i el suport necessari per al compliment de les finalitats pròpies 

de la seua funció.  

Professor/a-Tutor/a  Extern/a de Pràctiques - Deures 

a) Acollir un alumne i organitzar l'activitat a desenvolupar d’acord a l'establert en el 

Pràcticum supervisant les seues activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la 

pràctica amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l'aprenentatge. 

No s'aconsella que s'assigne més d'un alumne a un tutor/a extern/a. 

b) Informar l'estudiant de l'organització i funcionament de l'entitat i de la normativa 

d'interès (per exemple: PEC, PGA,…). 

c) Prestar ajuda i assistència a l'estudiant, durant la seua estada, per a la resolució 

d'aquelles qüestions de caràcter professional que puga necessitar per acomplir les 

activitats que hi realitza. 

d) Facilitar i estimular l'aportació de propostes d'innovació, millora i iniciativa per part de 

l'estudiant. 
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e) Emetre la nota del Pràcticum a través de la plataforma de la Universitat d'Alacant. 

f) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conega de l'estudiant 

com a conseqüència de la seua activitat com a tutor/a. 

g) Notificar les incidències als coordinadors de Pràcticum del centre i, si escau, al Tutor/a 

del Pràcticum en la Universitat.  

4.2. Professor/a-Tutor/a de Pràctiques en la UA – Drets 

a) El tutor/a de Pràcticum en la UA té dret al reconeixement efectiu de la seua activitat 

acadèmica en els termes establerts per la Universitat d'Alacant. 

b) El tutor/a de Pràcticum en la UA té dret a ser informat sobre la normativa que regula 

les pràctiques externes així com de les guies acadèmiques dels Pràcticum, i de les 

condicions sota les quals es desenvoluparà les pràctiques de l'estudiant a tutelar. 

Professor/a-Tutor/a de Pràctiques en la UA – Deures 

a) Impartir seminaris on s'afavoreix el debat i la reflexió en petit grup al fil dels continguts 

tractats en els seminaris, etc. guiant les reflexions dels estudiants, propiciant el debat i 

l'intercanvi d'experiències sobre les intervencions educatives realitzades en el centre. 

b) Fer un seguiment efectiu de les pràctiques coordinant-se per a açò amb el tutor del 

centre. Per a tal fi el tutor/a de la UA es posarà en contacte amb el tutor/a del centre per 

correu electrònic tres vegades: a l'inici, a mitjan i al final del Pràcticum I i II. En el cas del 

Pràcticum III seràn dues vegades, a l'inici i al final. Els missatges serviran per a 

presentar-se, i fer observacions o comentaris sobre el seguiment de les pràctiques. 

S'utilitzarà l'eina “missatges”  d'UA Cloud (vegeu guia). 

c) Realitzar l'avaluació del desenvolupament de l'alumnat de pràctiques en Pràcticum (I, 

II, III), seguint els criteris establerts en les corresponents Guies Acadèmiques del 

Pràcticum dels Graus. 

d) Comunicar als coordinadors/es del Pràcticum les possibles incidències en el 

desenvolupament. 


