Resolució del director general d'Innovació i Formació del Professorat per la
qual es dicten instruccions referents al procediment a seguir per a la realització
de pràctiques en centres docents depenents de la Conselleria d'Educació i
Cultura d'alumnes d'universitats amb les quals no es compta amb un conveni
específic
Correspon a la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat
facilitar a l’alumnat l’accés al coneixement professionalitzador en el context
educatiu de centres docents públics depenents de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
La dispersió de l'alumnat per les universitats de l'Estat amb intenció de
realitzar les pràctiques en centres docents depenents de la Conselleria
d'Educació i Cultura ha determinat la necessitat d'establir les pautes per
donar-hi cobertura formal i autoritzar-les.
La llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix, al seu article 21.2, que
tenen la consideració d'instruccions aquelles regles internes adreçades a
establir pautes o criteris d'actuació, per les quals s'han de regir, en general, els
òrgans i les unitats administratives dependents, o aquells que les han d'aplicar
per raó de la matèria o les tasques que desenvolupen.
L'article 21.1 del mateix cos legal estableix que correspon als òrgans superiors i
directius dictar les instruccions i, per l'article 15.1, es qualifica els directors
generals d'òrgans directius encarregats de la gestió d'una o de diverses àrees
funcionalment homogènies de cada conselleria.
Atès això, fent ús de les atribucions que em confereixen les normes vigents, dict
les següents
INSTRUCCIONS
1.

Correspon a la universitat cercar el centre docent adient i sol·licitar
formalment i per escrit al director o directora del centre docent, amb el
document Sol·licitud d'admissió d'alumne en pràctiques (annex 1), la seva
conformitat que l’alumne faci les pràctiques en el centre. S'hauran d'haver
acordat les funcions encomanades al centre docent i al tutor o tutora de
pràctiques, tot proporcionant-li tota la informació relativa i, expressament,
l'existència d'una assegurança contractada per la universitat que rescabali
en cas d'accidents o danys l'alumne durant el seu període de pràctiques al
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centre. La direcció del centre docent haurà d'informar el claustre de
l'admissió d'alumnes en pràctiques.
2.

Una vegada rebuda i analitzada la proposta, el director o directora del
centre educatiu signarà el document Conformitat del centre (annex 2), en què
accepta participar en la formació de l’alumne i el remetrà al director
general d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació
i Cultura de les Illes Balears i a la universitat sol·licitant.

3.

La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, una vegada
rebut el document de conformitat del centre, autoritzarà mitjançant el
document Autorització de la conselleria (annex 3) el centre docent perquè
admeti l’estudiant en període de pràctiques i n’informarà per escrit al propi
centre, al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears i a la universitat sol·licitant.

4.

En acabar el període de pràctiques i abans del 30 de juny, el centre
comunicarà amb el document Informe de realització de les pràctiques (annex 4)
si l’alumne ha realitzat les pràctiques amb normalitat, segons la forma
acordada i en els terminis prevists, al Servei de Formació del Professorat de
la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, que certificarà
el professorat tutor per tal que aquest rebi 30 hores de reconeixement de
formació del professorat, computables a efectes de sexenni, corresponent a
aquesta activitat, segons estableix la normativa vigent.

Palma, 8 de febrer de 2010
El director general d'Innovació i Formació del Professorat

Miquel Perelló i Oliver
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ANNEX 1
Sol·licitud d'admissió d'alumne en pràctiques feta per la
universitat adreçada al centre docent públic de les Illes Balears
Dades del centre docent al qual s'adreça la sol·licitud
Nom:

Codi:

Dades de la universitat
Nom de la universitat:
Adreça postal:
Adreça de correu electrònic:
Telèfons:
Nom del professor tutor:
Adreça de correu electrònic:
Telèfon:
Especialitat:
Compensació al centre per la realització de les pràtiques

Dades de l’alumne
Nom i llinatges:
DNI:
Estudis/especialitat:
Curs:
Telèfon:
Adreça de correu electrònic:
Dades de les pràctiques:
________________, _____ de ________________ de 20___
signatura per part de la universitat

signatura de l'alumne

nom i llinatges:_____________________
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ANNEX 2
Conformitat del centre i sol·licitud d'autorització de la
conselleria per participar en la realització de les pràctiques
Dades del centre docent
Nom del centre:
Codi del centre:
Adreça postal:
Adreça de correu electrònic:
Telèfons:
Nom del director/a:
Dades de l’alumne
Nom i llinatges:
DNI:
Estudis/especialitat:
Curs:
Telèfons:
Adreça de correu electrònic:
Dades de les pràctiques:
Dades del tutor de pràctiques
Nom i Llinatges:
DNI:
Especialitat:
Telèfons:
Adreça de correu electrònica:
Funcionari de carrera:
________________, _____ de ________________ de 20___
signatura del director/a

signatura del/la tutor/a
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ANNEX III
Autorització de la conselleria al centre docent
per a admetre l'alumne universitari en pràctiques
Dades del centre docent
Nom del centre:
Codi del centre:
Dades de l’alumne
Nom i llinatges:
DNI:
Dades del tutor de pràctiques del centre docent
Nom i llinatges:
DNI:
Dades dels estudis per als quals es realitzen les pràctiques
Nom de la universitat:
estudis/especialitat:
Atès que s'ha seguit el procediment establert a les instruccions del director general
d'Innovació i Formació del Professorat de dia 8 de febrer de 2010, que la universitat
ha al·legat disposar d'una assegurança que dóna cobertura a eventuals accidents
durant el període de pràctiques i que la direcció del centre docent i el tutor de les
pràctiques han acceptat les tasques que els corresponen
Resolc
Autoritzar la realització de les pràctiques les dades de les quals es detallen més
amunt.
Palma, _____ de __________________ de 20____
El Director General d'Innovació i Formació del Professorat

Miquel Perelló i Oliver
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ANNEX 4

Informe de realització de les pràctiques

_________________________, secretari/ària del centre ____________________________
CERTIFIC:
Que les persones relacionades tot seguit han realitzat les funcions de tutors/es i han
estat alumnes de l'especialitat que es detalla d'acord amb l'autorització del director
general d'Innovació i Formació del Professorat de dia ___ de/d’ _________ de 2010.
Tutor/a
Nom i llinatges

DNI

Alumne/a
Departament
o cicle

Nom i llinatges

DNI

_____________________, _____ de __________________ de 20____

El/la secretari/ària

Vist i Plau
El/la director/a
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