
GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL E GRAO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA - PROCEDEMENTO DE

XESTIÓN DO PRÁCTICUM 2021/2022

D.3 COMPROMISO DO ESTUDANTE - D.4 -
SOLICITUDE DE INSTITUCIÓN E FORMALIZACIÓN

DO PRÁCTICUM

I - DATOS BÁSICOS

Datos persoais
Estes datos obtense da súa conta da secretaría virtual, pódeos cambiar premendo na opción "A miña conta"

Nome: NIF/NIE:

Data Nac.: Sexo: Email: Móbil:

DATOS DO/A SOLICITANTE
Titulación:

Mención do Grao que está a cursar:

Enderezo postal:

Código postal:

Localidade:

Datas concretas de realización do practicum::

DECLARA QUE:

1. Se compromete a realizar as prácticas neste Centro Educativo, ao amparo do Convenio de Cooperación Educativa asinado  e segundo a
normativa da Universidade e do calendario establecido na Facultade.

2. Calquera modificación será notificada por escrito ao coordinador/a do practicum da Facultade e ao Centro Educativo coa antelación
suficiente.

3. Non mantén relación laboral algunha, neste momento, nin durante a realización das prácticas na empresa/institución.
4. Comprométese a cumprir tódalas obrigas estipuladas no Real Decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas

externas dos/as estudantes universitarios, elaborar un informe final da práctica, de acordo coas orientacións indicadas polos/as docentes
responsables (titores/as académicos/as) do practicum na Facultade e respectar as normas das autoridades sanitarias en vigor..

5. De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal a/o estudante en
prácticas que por razón das actividades formativas teña acceso a datos de carácter persoal deberá gardar o deber de segredo, obriga que
subsistirá aínda despois de rematadas as mesmas. Así mesmo, poderá asinar coa empresa/institución un documento no que se abrigue a cumprir
co dito deber.

Sinatura (con certificado electrónico ou manuscrito) do/a estudante:___________________________

E SOLICITA A SÚA ADMISIÓN para realiza-lo PRACTICUM , no curso 2021/2022 .

DATOS DO CENTRO EDUCATIVO
Nome do Centro educativo:

CIF do Centro:

Responsable do Centro:

Enderezo Postal:

Localidade:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Titor/a 1 D./Dna.:

Especialidade:

E-mail:

Titor/a 2 D./Dna.:



Especialidade:

E-mail:

Asinado pola persoal representante do centro (ou DIXITALMENTE con certificado electrónico ou EN PAPEL co selo do centro e a sinatura
manuscrita)

CONFORME A DIRECCIÓN DO CENTRO

Asinado pola persoal representante do centro (ou
DIXITALMENTE con certificado electrónico ou EN PAPEL co selo do centro e a sinatura manuscrita)

Ourense, _____ de __________________________ de 2021

Unha vez asinado subirase a MOOVI. O orixinal deberá ser custodiado polo/a solicitante.

PROXECTO FORMATIVO

Obxectivos educativos

Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.

Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para
fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.

Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e, en particular de ensmanza aprendizaxe, mediante o dominio de técnicas e estratexias
necesarias.

Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.

Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando, dende a práctica.

Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poda establecer nun centro.

Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e do entorno social.

Actividades a desenvolver

Participación no proceso de ensinanza e aprendizaxe da aula (xeneralista e de especialidade se é o caso).

Participación en reunións docentes.

Observacións sistemáticas.

Deseño de actividades e/ou recursos.

 Elaboración da Memoria do Prácticum, respectando o disposto na Leí Orgánica 15/ 1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de
carácter persoal.

A COORDINADORA DO PRACTICUM A COORDINADORA DO PRACTICUM
DO GRAO DE EDUCACIÓN INFANTIL DO GRAO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Manuela Raposo Rivas María del Mar García Señorán

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Información básica sobre a protección dos seus datos

Responsable: Universidade de Vigo.
Finalidade: Xestionar o prácticum, materia obrigatoria do plano de estudos, co obxeto de preparar ao estudante para o seu futuro exercicio profesional.
Lexitimación: Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Cesións: Non se prevén cesións excepto á entidade na que o alumno realizará as prácticas.
Dereitos: As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu
caso, portabilidade dos datos.
Procedencia da información: Da propia persoa interesada.



Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
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