Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
El Pràcticum és l’espai curricular idoni per descobrir la funcionalitat dels aprenentatges i conèixer
l’aplicabilitat de les competències desenvolupades en els diferents mòduls. Implica una dimensió
formativa en dos àmbits: l’estada en un centre de pràctiques amb un tutor professional i
l’assistència i participació al Seminari de pràctiques amb el guiatge d’un tutor de la FPCEE.

3r curs de Grau
MÒDUL: Pràcticum I (6 ECTS).
Caràcter obligatori. Semestral.

4t curs de Grau
MÒDUL: Pràcticum II (6 ECTS).
Caràcter obligatori. Semestral.

3r curs

MÒDUL: Pràcticum I (6 ECTS)

Característiques
•

•

•

•

Pràcticum. Pràctiques externes basades
en el concepte de professió, l’organització
i planificació de l’actuació professional en
els diversos àmbits d’intervenció.
Treball presencial a l’aula. Seminari de
pràctiques.
Treball dirigit fora de l’aula i
tutoritzacions. Individual i grupal. Tutor
extern en el centre de pràctiques;
professor-tutor acadèmic a la Facultat.
Treball autònom de l’estudiant. Individual
i en grup, amb lectura i estudi de
documents de treball i bibliografia bàsica.

Estada als centres
• Pràcticum I.
2n semestre.
- Període intensiu: dues
setmanes intensives.
- Període extensiu: un dia a
la setmana, de febrer a
maig.
Durada de les pràctiques:
120 hores.

4t curs

MÒDUL: Pràcticum II (6 ECTS)

Característiques
•

•
•

•

Pràcticum. Pràctiques externes basades en
l’anàlisi del desenvolupament de la professió,
la seva rellevància social i la seva inalienable
dimensió ètica. Per això, en aquest Pràcticum
es compta amb un escenari d’ensenyamentaprenentatge de classe que incorpora el
desenvolupament de temes relacionats amb
la deontologia i l’ètica professional.
Treball presencial a l’aula. Seminari de
pràctiques.
Treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions.
Individual i grupal. Tutor extern en el centre
de pràctiques; professor-tutor acadèmic a la
Facultat.
Treball autònom de l’estudiant. Individual i
en grup, amb lectura i estudi de documents
de treball i bibliografia bàsica.

Estada als centres
• Pràcticum II.
2n semestre.
- Període intensiu: dues
setmanes intensives.
- Període extensiu: un dia a
la setmana, de febrer a
maig.
Durada de les pràctiques:
90 hores.

