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Instruccions per als Pràcticums dels Graus d’Educació pel curs 2020-21 
 
Les Instruccions per als Pràcticums dels Graus d’Educació que es presenten en aquest document 
són aplicables al curs 2020-21 en el marc de la situació de pandèmia derivat de la Covid-19. En 
aquestes instruccions s’especifiquen les accions a seguir segons 3 situacions que es puguin 
derivar de la situació sanitària actual.  
 
Aquest document és complementari amb els dossiers de pràctiques específics de cada grau i 
modalitat que es troben a la pàgina web de la FEPTS i on s’especifica les tasques i deures 
d’estudiants, tutors/es d’universitat i mentors/es d’escola així com es troben els documents que 
integren el portafoli de pràctiques i els documents d’avaluació. 
 
A banda del document d’Instruccions per als Pràcticums, cal revisar el document de 
“Compromisos amb la comunitat educativa i orientacions pel desenvolupament dels Pràcticums 
dels Graus de Mestre“ aprovat per la DGU i els responsables de Pràcticums de Mestre de les 
universitats catalanes, així com el protocol de seguretat de la FEPTS/UdL.  
  
Dins de l’avaluació, s’introdueix una novetat important:  
Per tal de superar les pràctiques, l’estudiant ha d’haver superat la part d’avaluació del centre 
de pràctiques (50%) i la part d’avaluació del tutor/a d’universitat (50%).  
 
 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DE L’ESTUDIANT 

Situació 1. – L’estudiant de pràctiques presenta símptomes compatibles amb COVID: febre, tos, 
mal de cap i/o mal de coll, diarrea, pèrdua de gust/olfacte, malestar general, dificultats per 
respirar. 
 
L’estudiant s’haura de posar en contacte amb el centre d’atenció primària. Si es confirma la 
malaltia, aquest realitza l’aïllament domiciliari fins el 3r dia del fi del quadre clínic i un mínim de 
10 dies des de l’inici de símptomes. 
 
L’estudiant es posa en contacte amb el mentor/a d’escola així com amb el tutor/a d’universitat 
per informar de la seva situació. 
 

a) Si es produeix baixa segons prescripció mèdica, l’estudiant recupera els dies de 
pràctiques un cop s’hagi recuperat i d’acord amb les indicacions de l’escola.  

 
b) Si l’estudiant és diagnosticat amb COVID-19 però és asimptomàtic i no precisa baixa, 

realitzarà el confinament preventiu a casa i continuarà amb les pràctiques en format de 
teletreball/virtual.   

En aquest cas, l’estudiant: 
- Seguirà el calendari de pràctiques acordat amb el centre, mentor/a i tutor/a 
d’universitat i, per tant, estarà connectat a aquelles activitats que es puguin seguir de 
forma virtual. 
- Amb les indicacions i supervisió el mentor/a del centre, prepararà material de suport 
per aquells grups als que hagi estat assignat/da seguint les indicacions del mentor/a de 
centre. 
- Participarà en les reunions i comissions de treball per invitació del centre de forma 
virtual. 
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En aquest cas, el mentor/a: 
- Continuarà la comunicació amb l’estudiant i, en cas que sigui necessari, redefinirà les 
tasques amb què l’estudiant pot continuar amb les pràctiques de forma virtual durant 
els 14 dies de confinament preventiu, ja sigui amb la participació a activitats virtuals, 
suport a l’entorn virtual del centre, preparació de material de suport per aquells grups 
als que hagi estat assignat/da. 
 
En aquest cas, el tutor/a d’universitat: 
- Mantindrà la comunicació amb l’estudiant. 
- Supervisarà la modificació del pla de treball segons les tasques alternatives que 
s’hagin proposat per l’escola, per tal de tenir-les presents en l’avaluació. 
 

c) Si l’estudiant no és diagnosticat amb COVID-19, continuarà amb normalitat les seves 
pràctiques presencials atenent a les tasques indicades al dossier de pràcticum.  
 

 
Situació 2. – L’estudiant de pràctiques conviu en el mateix domicili amb persones que 
presenten símptomes de la malaltia o ha mantingut un contacte estret amb persones malaltes. 
(contacte estret: persones tant sanitaris com familiars, convivents i laborals que han tingut 
contacte amb persones malaltes o amb sospita de malaltia des de 48 hores abans de l’inici de 
símptomes (o del diagnòstic en el cas de asimptomàtics). Aquest contacte serà algunes de les 
següents situacions: 1) haver estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior de 2m, 
sense mascareta i durant més de 15 minuts; 2) haver proporcionat cures a un cas sense les 
mesures de protecció adequades; 3) haver viatjat en un avió, tren o un altre mitjà de transport 
terrestre de llarg recorregut en un radi de 2 seients al voltant del cas, així com la tripulació que 
hagi tingut contacte amb ell.) 
 
L’estudiant realitzarà l’aïllament domiciliari preventiu durant 14 dies, encara que obtingui un 
diagnòstic negatiu. 
 
L’estudiant es posarà en contacte amb el mentor/a d’escola així com amb el tutor/a d’universitat 
per informar de la seva situació.  
 
En aquest cas, l’estudiant continuarà amb les pràctiques en format de teletreball/virtual: 
- Seguirà el calendari de pràctiques acordat amb el centre, mentor/a i tutor/a d’universitat i, per 
tant, estarà connectat a aquelles activitats que es puguin seguir de forma virtual. 
- Prepararà material de suport per aquells grups als que hagi estat assignat/da seguint les 
indicacions del mentor/a de centre. 
- Seguirà les reunions i comissions de treball del centre de forma virtual. 
 
En aquest cas, el mentor/a: 
- Continuarà la comunicació amb l’estudiant i, en cas que sigui necessari, redefinirà les tasques 
amb què l’estudiant pot continuar amb les pràctiques de forma virtual durant els 14 dies de 
confinament preventiu, ja sigui amb la participació a activitats virtuals, suport a l’entorn virtual 
del centre, preparació de material de suport per aquells grups als que hagi estat assignat/da. 
 
En aquest cas, el tutor/a d’universitat: 
- Mantindrà la comunicació amb l’estudiant. 
- Supervisarà la modificació del pla de treball segons les tasques alternatives que s’hagin 
proposat per l’escola, per tal de tenir-les presents per l’avaluació. 
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Situació 3. – Confinen al grup classe on l’estudiant realitza les pràctiques de forma presencial. 
 
En aquest cas, l’estudiant: 
- Seguirà el calendari de pràctiques acordat amb el centre, mentor/a i tutor/a d’universitat i 
participarà en totes les activitats que es duguin a terme de forma virtual durant el temps que duri 
el confinament de grup.  
- Prepararà material de suport per aquells grups als que hagi estat assignat/da seguint les 
indicacions del mentor/a de centre. 
- Seguirà les reunions i comissions de treball del centre de forma virtual. 
 
En aquest cas, el mentor/a: 
- Continuarà la comunicació amb l’estudiant i, en cas que sigui necessari, redefinirà les tasques 
amb què l’estudiant pot continuar amb les pràctiques de forma virtual durant els 14 dies de 
confinament preventiu, ja sigui amb la participació a activitats virtuals, suport a l’entorn virtual 
del centre, preparació de material de suport per aquells grups als que hagi estat assignat/da. 
 
En aquest cas, el tutor/a d’universitat: 
- Mantindrà la comunicació amb l’estudiant. 
- Supervisarà la modificació del pla de treball segons les tasques alternatives que s’hagin 
proposat per l’escola, per tal de tenir-les presents per l’avaluació. 
 
 
Situació 4. L’estudiant és una persona vulnerable/risc.    
L’estudiantat inclòs en el grup de persones vulnerables a la COVID-19, amb caràcter previ a l’inici 
de les pràctiques, ha de consultar amb el seu centre de salut de referència per tal que la seva 
condició de salut no es pugui veure agreujada amb l’assistència presencial al centre. El Ministeri 
de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per COVID-19 les persones amb malaltia 
cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal 
crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, 
obesitat mòrbida (IMC> 40), embaràs i majors de 60 anys.  
 
Si l’estudiant es confirma com a grup vulnerable, aquest haurà de presentar la documentació 
acreditativa mèdica corresponent així com un pla de treball acordat pel tutor/a d’universitat i el 
centre de pràctiques assignat. Una comissió composada pel coordinador/a, cap d’estudis i 
vicedegana de pràctiques valorarà el pla de treball i es prendrà una decisió al respecte.  
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Check-list de tasques adreçades a l’estudiant / mentor-a / tutor-a d’universitat 

Tasques de l’estudiant 
 
- El suport al mentor/a col·laborant en les activitats quotidianes d’aula, així com en les 
activitats virtuals. 
- La participació i la col·laboració en la vida del centre, així com en les reunions, 
trobades de coordinació, trobades amb estudiants que es realitzin de forma presencial 
o virtual, en cas de confinament parcial. 
- Si les pràctiques coincideixen amb èpoques de confinament i virtualitat, l’estudiant 
ha d’estar en constant comunicació amb el centre i disponible en l’horari recollit al pla 
de treball de l’estudiant. 
- L’alumnat ha de conèixer les eines de videoconferència, treball col·laboratiu online i 
comunicació que el centre utilitzi habitualment.  
- En relació a l’accés, mobilitat, espais i participació en reunions, sessions de 
coordinació o activitats formatives, l’estudiant haurà de seguir les indicacions que el 
centre hagi determinat en el seu pla de treball, ja sigui de forma presencial o virtual. 
 
* L’estudiant està exempt de completar les següents tasques només en cas de baixa mèdica. En 
aquest cas, l’estudiant haurà de recuperar les hores de pràctiques amb posterioritat. 

 
 
Funcions del tutor/a de Facultat 

 
- Mantenir una comunicació fluïda amb l’estudiant per tal de fer un seguiment acurat 
de les pràctiques escolars, especialment en el cas de confinament parcial de 
l’estudiant o del grup classe en el que es troba. 
- Supervisar aquells punts del pla de treball de l’estudiant que s’hagin hagut de 
modificar per confinament parcial. 
- En cas de confinament parcial, els terminis de lliurament i avaluació acordats a inici 
de les pràctiques i recollits al contracte de pràctiques es mantindran. 
- Mantenir una comunicació fluïda amb el mentor/a. 
 
 
Funcions del mentor/a 

 
- En cas de confinament parcial de l’estudiant o grup classe, i en cas que sigui 
necessari, redefinir aquelles tasques de l’alumnat que realitzarà en format de 
teletreball i virtual per tal de continuar amb les seves pràctiques. 
- Mantenir una comunicació fluïda amb el tutor/a d’universitat.  

 
 


