
 
 

Criteris per l’obertura de noves places de pràctiques curriculars a petició dels i les 
estudiants dels graus en Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social 

 

L’estudiant pot proposar obrir una plaça de pràctiques nova, que no estigui a la llista que ofereix 
el seu grau. Aquesta plaça ha de complir els criteris de temporalitat, és a dir, el període de 
pràctiques que estableix el grau no es pot variar, com tampoc les hores i les funcions que consten 
a les respectives guies de pràctiques dels graus. Un altre aspecte necessari és que, a la nova 
plaça de pràctiques, l’estudiant tingui l’orientació d’una persona tutora que tingui la titulació 
del grau en el qual s’emmarquen les pràctiques1. En tot cas, sempre haurà d’haver el vist-i-plau 
de coordinació. 

A partir d’aquí cal aclarir alguns criteris pel que fa a l’assignació de les places: 

1. Si es tracta d’una plaça de pràctiques en un centre o servei nou, que no està en el llistat de 
les places del grau, la plaça serà assignada a l’estudiant que l’ha promogut, directament o 
indirectament. Entren en aquest supòsit també aquelles places que potser ja s’ofereixen en 
un altre grau o aquelles amb les quals tinguem conveni amb la seva organització per altres 
serveis. 

2. Si dues persones demanen el mateix "centre nou", la tècnica de pràctiques i la coordinació 
d’estudis revisaran el procés realitzat per acordar a qui se li assigna la plaça. 

No entraran en aquest supòsit: 

1. Centres que ens solien donar plaça en anys anteriors i que enguany no han contestat si 
l’oferien o no. En cas que, a petició d’un estudiant, se’ls recordi que encara poden oferir-la, 
la plaça passarà a formar part de la llista de l’oferta de places del grau i podrà ser assignada 
a qualsevol estudiant. 

2. Centres que han contestat explícitament que no ofereixen la plaça (malgrat ho haguessin 
fet en anys anteriors) i després, a petició d’un estudiant concret, l’ofereixen només per 
aquell estudiant. Aquesta plaça no es contempla i no serà inclosa a la llista ni serà 
assignada. El criteri és que els centres no poden triar als estudiants. És diferent que no hagin 
contestat, a que hagin dit explícitament que no oferien la plaça. 
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1 En el cas del grau en Pedagogia i també de les pràctiques a l’estranger, aquesta tutoria podrà ser 
realitzada per una persona que desenvolupi tasques relacionades directament amb el grau, encara que 
no tingui explícitament la titulació. 


