
   
 

CONVOCATÒRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE SEMINARIS 
TEORICOPRÀCTICS PER AL CURS 2017 - 2018 

XIX CONVOCATÒRIA 
 
OBJECTIU 

Realitzar seminaris teoricopràctics en el marc d’alguna assignatura corresponent als 

graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Social, de Treball Social i de 

Psicologia, convidant a professionals i experts en les matèries dels graus. 

 
SOL·LICITANTS 

Poden demanar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facultat d'Educació, Psicologia i 

Treball Social. 

 
IMPORT 

La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada 

seminari és de 150 euros (participació i despeses de viatges). 

 
PERÍODE D’EXECUCIÓ 

El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2017-18. 

La duració d'un seminari teoricopràctic s'estableix entre una i dues hores. 

L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de 

les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en 

horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas 

que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels 

dimecres de 13h a 15h. 

 

DOCUMENTACIÓ 

S'ha de presentar una sol·licitud normalitzada i signada al registre de la Facultat 

d'Educació, Psicologia i Treball Social. La documentació necessària es troba a la pàgina 

web de la FEPTS.  

 
TERMINIS 

Les sol·licituds s'han d’adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l’imprès 

normalitzat.  

 Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 6 d'octubre 2017. 

 Resolució provisional: 16 d'octubre 2017. 

 Resolució i comunicació dels ajuts: 23 d’octubre de 2017. 

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la pàgina web de la FEPTS 

i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

http://www.fce.udl.cat/Professorat/seminaris/instancia.pdf


   
 
 
AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 

- L'avaluació i la selecció de propostes es farà per una comissió adhoc (tres 

representants de l'equip de deganat i els coordinadors de les titulacions).  

- En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits i la documentació 

prevista es requerirà a la persona sol·licitant per tal que en un termini de cinc dies 

esmeni la mancança. Si no ho fa es considerarà que retira la sol·licitud. 

- Es valorarà positivament la participació del professorat responsables dels seminaris 

teoricopràctics a les reunions de coordinació dels diferents graus i postgraus de la 

FEPTS.  

- El professorat responsable d’aquells seminaris aprovats en la present convocatòria 

però no realitzats durant el curs 2017-2018 serà penalitzat de cara a la convocatòria del 

curs següent si no es presenta una justificació.  

 

 


