GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA - PRÀCTICUM IV-V - DOBLE TITULACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA
CRONOGRAMA DE FORMALITZACIÓ DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES I INSTRUCCIONS PER LA
SOL·LICITUD DEL PRÀCTICUM IV-V DE LA DOBLE TITULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL
CURS 2022-2023

(1) Reunions informatives - Convocades per la coordinadora de la titulació:
Horari Mati: Dilluns 16 de maig de 2022 – 13:00 hores Aula 51 (G5)
Horari Tarda: Dilluns 16 de maig de 2022 – 15:00 Hores Aula 51 (G5)
Adaptacions situacions especials: Del dia 03-05 al 27-05 del 2022 i del 2-09 al 9-09-2022. Es podran
presentar les sol·licituds per a la realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndards habituals. Haureu
d’omplir el següent formulari: https://eformularis.uab.cat/web/gace/adaptaciogep
Al següent enllaç trobareu la normativa relativa a les diferents adaptacions: Procediment i criteris per a les
adaptacions del Pràcticum
(2) Publicació de l’oferta de centres de practiques: : Entre el 7 i el 11 de novembre es farà publica
l’oferta de centres de pràctiques
(3) Sol·licituds de centre de pràctiques: del 28-11-2022 a les 10h al 30-11-2022, a les 23 h. i 59 m. La sol·licitud es
formalitzarà per via telemàtica
(4) Publicació llistat provisional d’assignació de centre de pràctiques: 2-12-2022
Publicació del llistat de centres amb places disponibles: el mateix dia 2-12-2022

(5) Termini de presentació de reclamacions si escau: fins el 7-12-2022
Haureu de presentar un escrit al correu de la Coordinació de Pràctiques.
coordinacio.practiques.educacio@uab.cat des de el vostre correu d’estudiant autònoma.cat / ecampus.uab.cat

L’alumnat que hagi quedat sense plaça assignada podrà tornar a entrar a l’aplicatiu per tornar a fer la seva
selecció, entre els centres disponibles, entre els dies 12, 13 i 14-12-2022 a les 23:59

(6) Publicació llistat definitiu d’assignació de centre de pràctiques: 16-12-2022

(7) Entrega de convenis Pendent de concretar, però al voltant la setmana del 23 de gener

Bellaterra 25-04-2022

