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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas: Practicum
Materia Prácticas

externas:
Practicum

     

Código V51G110V01981      
Titulacion Grao en

Educación Infantil
     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
 48   OB 4 An
Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Departamento da E.U. de Formación de Profesorado de E.X.B. (Vigo)
Coordinador/a Muñoz Prieto, María del Mar
Profesorado Muñoz Prieto, María del Mar
Correo-e mmunoz@ceu.es
Web http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/
Descrición
xeral

A Reforma dos plans de estudo universitarios recolle a necesidade e obrigatoriedade, de que os alumnos de
titulacións superiores realicen prácticas relacionadas coa súa futura profesión. Esta formación denomínase
*Prácticum.
As Prácticas de Ensino, dentro dos Centros de Formación do Profesorado, constitúen un compoñente esencial
do *curriculum, xa que serven para garantir unha efectiva actualización entre a preparación teórica que
ofrecen os centros de formación do profesorado e a realidade práctica dos centros escolares.

Competencias
Código 
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da

educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.

CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil.
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das

diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva.
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades

educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos.
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar

sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles.
CG5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a

singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira
infancia.

CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión.

CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.

CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia.
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CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida.

CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias.

CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes.

CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos.

CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a
experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico

CE9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
CE11 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar.
CE14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto

familiar.
CE15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como

na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de
xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.

CE26 Saber analizar os datos obtidos, comprender críticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
CE36 Coñecer a metodoloxía científica e promover o pensamento científico e a experimentación.
CE38 Coñecer os momentos máis sobresalientes da historia das ciencias e as técnicas e a súa transcendencia.
CE61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio

de técnicas e estratexias necesarias.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CE67 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo fin de Grado que

compendia a formación adquirida ao longo de todos os ensinos descritos.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
CT22 Sensibilidade por temas ambientais

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
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Asumir que a competencia profesional do mestre ha de ir perfeccionando e adaptándose aos
cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG12

CE5
CE9
CE11
CE14
CE15
CE21
CE26
CE36
CE38
CE64

CT8
CT10
CT14
CT15
CT16
CT17
CT19
CT22

Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino-aprendizaxe, tanto de maneira individual como
*grupal.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE9
CE11
CE14
CE15
CE21
CE26
CE36
CE38
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66
CE67

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

Contidos
Tema  
1. Observación e análise da realidade escolar e
do contexto físico, socioeconómico, cultural e
lingüístico

O contexto de aula nos ámbitos físico, psicolóxico, cultural e lingüístico

2. Interacción e comunicación no ámbito
educativo

Principais formas de interacción. Habilidades de comunicación

3. A planificación educativa: xestión no aula Control na aula
4. A intervención docente do estudante nas
prácticas. Estratexias educativas

Técnicas que fomenten o aprendizaxe

5. Deseño, realización e avaliación de
intervencións educativas en relación co itinerario
de especialización do estudante en prácticas

Itinerarios de especialización

6. Análise e valoración crítica do proceso de
ensino-aprendizaxe na aula desde os marcos
teóricos e metodolóxicos ofrecidos polas outras
materias

Valoracións críticas, puntos de vista da práctica académica

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Seminario 10 20 30
Prácticum, Practicas externas e clínicas 500 600 1100
Actividades introdutorias 4 6 10
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0 60 60
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Seminario Todos os traballos que debe realizar o alumno deben ser supervisados polos titores da Escola de

Maxisterio e polo titor/a responsable do alumno/a no Centro Educativo, coa finalidade de que o
alumno poida sacar o máximo partido do período de prácticas.
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Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Traballo titorizado e autónomo dos estudantes, realizado nos centros educativos, que se achega ás
condutas profesionais relacionadas coa titulación.
O alumno/a realizará as prácticas nunha escola seleccionada por el/ela.

Actividades introdutoriasA través das actividades introductorias, o estudante poderá coñecer qué debe facer durante o seu
período de prácticas, a duración das mesmas, así como os traballos a entregar.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario O alumno/a en prácticas deberá asistir de maneira obrigatoria, ás reunións

quincenais que se celebrarán na Escola de Maxisterio. Os días asignados para as
ditas reunións atópanse no calendario académico do prácticum.

Actividades introdutorias
Probas Descrición
Informe de prácticas, prácticum e
prácticas externas

O alumnado será avaliado tanto polo titor do centro educativo como polo titor que
se lle asigne da Escola de Maxisterio.

Avaliación
 Descrición CualificaciónCompetencias Avaliadas
Seminario Os estudantes deben coñecer a praxe docente para poder

relacionalo con aspectos teóricos adquiridos na súa formación.
Todos os seminarios serán presenciais.
É necesaria a asistencia aos seminarios, xa que se establecerán
dinámicas de grupo para permitir a interacción dos estudantes.
A participación é fundamental, así como a puntualidade.

15

Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Informe dos titores na escola sobre a asistencia e realización
das actividades prácticas.

50 CB1
CB2
CB3
CB4

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11

CE61
CE62
CE64
CE66

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20

Informe de prácticas,
prácticum e prácticas
externas

Elaboración dun informe das actividades desenvolvidas no
período de prácticas, segundo o disposto no artigo 14 do Real
decreto 592/2014, do 11 de xullo.

35 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE9
CE11
CE14
CE15
CE21
CE26
CE36
CE38
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65

CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

Outros comentarios sobre a Avaliación

A titora ou titor académico da Universidade de Vigo avaliará as prácticas desenvolvidas polos estudantes, tendo en conta os
criterios e as fontes sinalados. Para superar a materia do prácticum o alumno deberá alcanzar o aprobado en cada un dos
criterios da avaliación establecidos nos informes, tanto do titor do centro escolar como do titor académico. O titor do centro
escolar, como se indica no artigo 13 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de Novembro, polo que se regulan as prácticas
académicas externas dos estudantes realizarán e remitirán ao titor académico da Universidade a avaliación final. Para
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facilitar o proceso de avaliación antes do inicio das prácticas, o Coordinador do Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla
de avaliación na que se reflicten as diferentes competencias. Particularmente, no relacionado coa memoria de prácticas, é
conveniente sinalar: A memoria de prácticas desenvolverase conforme ao establecido no artigo 14 do Real Decreto
1707/2011, do 18 de Novembro. A través da guía docente, así como con outro tipo de orientacións, estableceranse as
recomendacións pertinentes para unha correcta elaboración da memoria. Para facilitar o proceso de avaliación, cada titor ou
titora contará coa correspondente folla de avaliación. O informe de avaliación realizado polo titor do centro educativo será
un 50% da cualificación final do alumno. Coa devandito porcentaxe farase a media co resto das cualificacións obtidas polo
alumno: memoria das prácticas  (35%), e asistencia e participación nos seminarios quincenais (15%).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Alonso, J., Orientación educativa., Síntesis, 1995
Álvarez, L, La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y tutoría., EOS, 2000
Benavent, J., La orientación psicopedagógica en España., Promolibro, 2000
Bolívar, A., Competencias básicas y currículo., Síntesis, 2010
Gil, R, Manual para tutorías y departamentos de orientación: educar la autoestima, aprender a convivir,
CissPaxis, 2001
Otero-López, J. M, Psicología de la personalidad., Ariel, 1998
Vicente J. Llorent, Planificación e innovación en Educación Primaria, Pirámide, 2019
VV. AA., Cómo innovar en el Prácticum de Magisterio: Aplicación del portafolios a la enseñanza universitaria.,
Septem Ediciones, 2002
Zabalza, M. A., La teoría de las prácticas. Formación práctica de los profesores, Diputación de Pontevedra, 1989

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil/V51G110V01102
Educación: Organización do centro escolar/V51G110V01203
Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación/V51G110V01204
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos/V51G110V01104

Plan de Continxencias
 
Descrición

No curso académico 2020-2021, non hai cambios significativos nas metodoloxías nos tres escenarios docentes previstos. A
única adaptación notable está relacionada co seu modo de execución. No posible escenario de ensino mixto ou a tempo
parcial, as metodoloxías levaríanse a cabo de xeito presencial e virtual. Por outra banda, que no escenario de aprendizaxe a
distancia, as metodoloxías previstas adaptaríanse a unha modalidade de execución virtual.

- Modificacións (se procede) do contido que se vai ensinar:
Non hai cambios no contido que se vai ensinar.
- Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe
Ao longo do desenvolvemento do tema proporcionarase bibliografía adicional para cada tema.

Se hai que interromper as prácticas por motivos de saúde, cando a situación mellora, os estudantes poden retomar as súas
prácticas, sempre seguindo as directrices das autoridades sanitarias e educativas.
Os seminarios poden ser virtuais, se a situación non permite a asistencia ás aulas.


