
 
 
 
 

Aprobado na Xunta de Centro do 04.07.2019 

Grao de Traballo Social,   CURSO 2019 / 2020 
CALENDARIO DO PRACTICUM (4º curso) 

SEMINARIO INFORMATIVO 
Alumnado de Terceiro: 11 de abril de 2019, ás 9.30 h., na aula Multiusos 

DATAS TRÁMITES 

Do 11 de abril ao 02 de maio 
 

 
Cubrir, a través da Secretaría Virtual, o formulario “Procedemento 
de xestión do practicum (2019-20) – Grao en Traballo Social”. Nel 

indicaranse as entidades preferentes para a realización do 
Practicum. 

 

Do 03 de maio ao 18 de xullo 
 
 

Contacto coas institucións e cos titores externos por parte da 
coordinación do practicum e elaboración da oferta de prazas 

2019-2020 

19 de xullo 
 

Publicación da oferta de prazas definitivas 2019-2020 
(no taboleiro e na WEB, ás 14:00 h.) 

Do 20 ao 30 de agosto 
 

(coincidindo co prazo oficial de matrícula) 
 

 
Solicitude de praza por parte do alumnado 

 
Na SECRETARÍA VIRTUAL 

1. Cubrir os datos solicitados (datos persoais, así como os 
destinos solicitados de xeito definitivo e por orde de 
preferencia). 

2. Unha vez que se finalice de cubrir o formulario e se pecha 
de xeito definitivo, a aplicación permite descargar un 
xustificante. 

3. Cada alumno/a debe conservar o dito documento como 
xustificante de ter realizado o proceso nas datas indicadas. 
 

Día 06 de setembro Publicación listaxe provisoria de destinos e titores 
académicos asignados. Ás 14:00 h (WEB e Taboleiro) 

Día 9 de setembro 2019 Reunión da coordinación co alumnado e os titores 
académicos, ás 12.00 horas no Salón de Graos do Edif. de Ferro 

Día 12 de setembro 2019 Publicación listaxe definitiva de destinos e titores 
académicos asignados. Ás 14:00 h (WEB e Taboleiro) 

Do 9 ao 26 de setembro 2019 

Seminarios introdutorios ao Practicum (Grupos B)  
en grupo mediano coa Profª. Carmen Verde-Diego 

Clases Grupo B1: 09 de setembro de 17.30 a 20.30 h   
   16 de setembro de 17.30 a 20.30 h   
                                               23 de setembro de 17.30 a 20.30 h   
 

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN DE OURENSE 
PLANO DE ACCIÓN TITORIAL E INFORMACIÓN CONTINUADA 

 



Clases Grupo B2:  10 de setembro de 17.30 a 20.30 h  
   17 de setembro de 17.30 a 20.30 h 
                                               24 de setembro de 17.30 a 20.30 h     
Clases Grupo B3:  11 de setembro de 10.30 a 13.30 h 
   18 de setembro de 10.30 a 13.30 h 
                                               25 de setembro de 17.30 a 20.30 h     
Clases Grupo B4             12 de setembro de 10.30 a 13.30 h 
                                               19 de setembro de 10.30 a 13.30 h 
                                               26 de setembro de 17.30 a 20.30 h     

23 de setembro  Incorporación ás institucións externas  

Do 23 de setembro de 2019  ao 10 de xaneiro 
de 2020 

Permanencia nas institucións.  
(Agás 21 decembro-7 xaneiro, ambos os dous incluídos por 

vacacións de Nadal) 

Do 7 de outubro 2019 ao 16 xaneiro 2020 

Supervisións grupais cos titores académicos na universidade e 
entrega de tarefas intermedias  

 
Horarios grupos pequenos C: 

 
Profª. Celsa Perdiz 
Grupo C1:          14 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
                            04 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
  09 de decembro de 16.00 a 20.00 h. 
  13 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
Grupo C2:  15  outubro de 16.00 a 20.00 h. 
  05 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                             10 de decembro de  16.00 a 20.00 h. 
  14 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
Grupo C3:  16 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
                             06 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                             11 de decembro  de 16.00 a 20.00 h. 
  15 de xaneiro de  16 a 20 h. 
Grupo C4:  17 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
  07 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                            12 de decembro de 16.00 a 20.00 h. 
  16 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
 
Profª. Carmen Verde-Diego 
Grupo C5:           07 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
                             04 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                             09 de decembro de 16.00 a 20.00 h. 
                             13 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
Grupo C6:            
                            10 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
                            07 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                            12 de decembro de 16.00 a 20.00 h. 
                            14 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
 
Profª. Raquel Vázquez 
Grupo C7:         08 de outubro de 16.00 a 20.00 h. 
                           05 de novembro de 16.00 a 20.00 h. 
                           10 de decembro de 16.00 a 20.00 h. 
                           13 de xaneiro de 16.00 a 20.00 h. 
                            
Ademais dos Seminarios introdutorios (Grupos B) e das 
Supervisións grupais (Grupos C), cada estudante terá asignado 
un/unha titor/a académico/a individual durante o período de 
prácticas que tutelará ao alumnado na institución correspondente 
e será quen manteña o contacto de seguimento co profesional 
externo. Asemade, será quen avalíe a Memoria de prácticas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorado que asume a titorización académica individual: 
- González Rodríguez, Rubén 
- Méndez Fernández, Ana Belén 
- Verde Diego, Carmen 

O alumnado disporá de supervisións individuais co seu titor/a 
académico, para o desenvolvemento e asesoramento do Practicum 
de cara acadar un resultado final positivo. De xeito orientativo, o 
alumnado terá 3 supervisións individuais: 3 por discente (1ª en 
outubro-novembro; 2ª en novembro-decembro; 3ª decembro-
xaneiro). 

CERTIF ICADO do ALUMNADO  (D8)  So lic i tude por  part e do alumnado, no  mes de xaneiro 
(20 20) ,  a  través  de  SECRETARIA VIRTUAL.  In for marase do 

procedemen to a  t ravé s do Fa it ic .  Ver  ca lend ar io  
documentos D.  

ENTREGA DA MEMORI A DO PR ÁCTICUM .   Data s in a lad a par a o  examen  en cad a con vocator ia:   

1ª  oportun idad e:  17 xa neiro  20 20,  no d esp ach o de cada t i tor/a ind ividual .  Pav.  2 ,  2ª  p lan ta:  De spach o  
30 (Ana Méndez)  /  Desp acho 3 (Rub én González)  /  Despacho  2 (Carmen Verde ).   

REVIS IÓ N:  03.0 2.2 02 0.  HOR A: 11 :00.   

2º oportun idad e:  1 de  xul lo  de  2 020,  no desp acho de  cada t itor/a  individual .  Pav.  2 ,  2ª  p lanta:  De sp acho  
30 (Ana Méndez)  /  Desp acho 3 (Rub én González)  /  Despacho  2 (Carmen Verde ).   

REVIS IÓ N:  13.0 7.2 02 0.  HOR A: 11 :00.  

REUNIÓ N COM ISIÓN DO  PRACTICUM  

1ª  Ses ión :  21 .01.20 20 

2ª  Ses ión :   13.0 7.2 020  
 


