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 INFORME FINAL DE LES PRÀCTIQUES
L’apartat 3 de la Resolució de 13 d’octubre de 2003 (DOGV 29/10/2003)per la qual es

regula la fase de pràctiques estableix que els aspirants elaboraran un INFORME FINAL en el
qual faran constar el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han
trobat i els suports que han rebut.

 GUIÓ DE L’INFORME FINAL

1. INTRODUCCIÓ.
1.1. Presentació del aspirant i del centre o servei on s’han realitzat les pràctiques.

2. TREBALL REALITZAT EN EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES.
2.1. En la programació de l’activitat docent.

Projecte educatiu, Projecte curricular d’etapa, Pla d’activitats...
2.2. En l’aplicació d’estratègies metodològiques.
2.3. En l’aplicació d’estratègies d’avaluació.
2.4. En l’adaptació i disseny de la programació d’aula o de la intervenció

psicopedagògica.
2.5. En la participació en les activitats dels equips de cicle/departament.
2.6. En l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’atenció a la

diversitat.
2.7. En la realització d’activitats complementàries i extraescolars.
2.8. Altres.

3. DIFICULTATS TROBADES EN LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.
3.1. En les descrites en els punts anteriors
3.2. En la integració en el claustre/servei psicopedagògic i en la comunitat

educativa.
3.3. En la relació amb l’alumnat i les seues famílies.
3.4. Altres.

4. SUPORTS REBUTS EN EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES.
4.1. Per part de la professora tutora o professor tutor.
4.2. Per part de la direcció del centre o servei
4.3. Per la resta del professorat
4.4. Altres.

5. ANNEXOS (no són imprescindibles)

IMPORTANT:
L’extensió recomanable d’aquest informe podria ser de 15-20 pàgines.

SUGGERIMENT
Us suggerim que aquest INFORME FINAL es presente a la direcció del centre on s’han

realitzat les pràctiques, per tal que el remeta amb el seu informe i el del professor/a tutor/a. Les
direccions dels centres tenen deu dies a partir del 15 de març del 2004 per a enviar-los a la
Comissió Qualificadora de la Direcció Territorial de Cultura i Educació. Aquest termini s’ampliarà en
funció de situacions individualitzades (baixes, permisos...), que la Comissió Qualificadora estudiarà cas a
cas. També es podrà presentar personalment en la Direcció Territorial de Cultura i Educació adreçat a la
Comissió Qualificadora de la fase de pràctiques del Cos que corresponga a l’aspirant.

En els ambdós casos es convenient acompanyar-lo d’una instància per al seu corresponent
registre d’entrada. (US ADJUNTEM MODEL)
.................................. talla per ací ......................................................................................................................
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MODEL D’INSTÀNCIA

Nom i cognoms  _______________________________________________________________

DNI_____________________________ Telèfon_______________ Codi postal____________

Adreça________________________________________________    nº______ porta _______

Localitat________________________________________________Província_____________

EXPOSE:

PRIMER.- Que sóc funcionària/funcionari en pràctiques de l’Oposició de l’any 2003 del Cos de
___________________________ segons la Resolució de 22 de setembre de 2003, del director general
de Personal Docent.

SEGON.- Que he finalitzat el període de pràctiques establert en la Resolució de 13 d’octubre de 2003 de
la Direcció General de Personal Docent (DOGV 29/10/2003) en el CENTRE/SERVEI
___________________________________________________________________________de la
localitat de/d’ _____________________________________.

TERCER.- Que d’acord amb l’apartat 3  de la Resolució de 13 d’octubre he elaborat un INFORME
FINAL sobre el treball realitzat durant el període de pràctiques que s’acompanya com a document
Annex a la present.

SOL.LICITE:
Es tinga per presentat l’INFORME FINAL de la fase de pràctiques i siga tramès i valorat adequadament
per la corresponent comissió qualificadora de la Direcció Territorial de Cultura i Educació
de/d’______________.

En ________________  a_ ____de/d’_______________de 2004
Signatura

Document que s’adjunta: INFORME FINAL DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

COMISSIÓ QUALIFICADORA DEL FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA I EDUCACIÓ DE/D’ _______________________


