
 

 
 

 
Es convoca concurs per a cobrir les places de pràctiques 
extra curriculars del conveni específic de col·laboració 
entre el Consorci d'Educació de Barcelona i la FPCEE 
(Fundació Blanquerna) per al curs 2018-2019. 
 
 
Descripció i  requeriments generals: 
 

 Podrà fer les pràctiques extra curriculars de suport a 
alumnes amb NEE de les Escoles Públiques de 
Barcelona, l'estudiant de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna que, 
compleixi els següents requisits: 

o Ser diplomat o graduat en Magisteri, Pedagogia o 
Psicologia. 

o Estar matriculat en el Mòdul de Pràctiques del 
Màster universitari en atenció a la diversitat i 
educació inclusiva. 

o Es valorarà l’experiència en tasques similars o las 
habilitats mostrades en anteriors períodes de 
pràctiques o experiència laboral. 

 

 Els estudiants es comprometran a realitzar les 
pràctiques curriculars dels seus estudis al centre 
assignat per a les pràctiques extra curriculars. 
 

1. Nombre de places: 
 

 10 places de 10 o 15 hores a la setmana. 
 
2. Horari de dedicació:  
 

 2/3 hores per dia laborable, segons calendari 
acadèmic, des de setembre de 2018 fins juny de 2019. 

 

3. Tasques a desenvolupar: 
 

 Les persones que realitzen les pràctiques 
extracurriculars es van comprometre a realitzar les 
següents tasques durant el període especificat: 
 
• Vetllar per l'adquisició per part de l'alumne dels hàbits 
de la vida quotidiana que es duen a terme a l'escola. 

 
 
 
 

 
 
 

 
• Atendre, donin el context de l'aula, a l'alumnat amb 

necessitats educatives especials i necessitats 

específiques de suport de manera més directa, per 

garantir la seva participació en les activitats 

d'aprenentatge. 

• Potenciar la relació afectiva amb els companys, 

afavorint el seu àmbit relacional. 

• Col·laborar, si cal, amb el professorat del centre 

durant les hores d'entrada i sortida de l'alumnat objecte 

de la seva atenció. 

• Ajudar l'alumnat d'especials necessitats motores en 

els seus desplaçaments, fent ús del mitjà de mobilitat 

que disposi, a l'aula i pels espais del centre en general, 

el control i a els canvis posturals d'acord amb les 

necessitats de la seva mobilitat per garantir la seva 

participació en les activitats. 

• Donar suport en els desplaçaments a l'exterior del 

centre, en les sortides escolars i les activitats 

complementàries (piscina, teatre, colònies i sortides en 

general), si cal. 

• Donar suport a aspectes de l'autonomia personal 

(higiene, canvi de bolquers, dutxa, acompanyament al 

WC, alimentació, etc.) de l'alumne. 

• Tenir cura de les pròtesis empleades per l'alumnat: 

vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantingui en 

bones condicions. 

• Oferir suport a l'alumnat al pati durant les hores 

d'esbarjo, si cal. 

• Si cal, aplicar programes de control d'esfínters i fer un 

seguiment d'aquest hàbit. 

• Intervenir amb l'alumnat per preservar el perfecte 
desenvolupament de la dinàmica de l'aula. 
 

4. Ajut econòmic:  
 
 Pendent de determinar.  
 

Les sol·licituds hauran de presentar-se al 
coordinador del màster de la FPCEE Blanquerna 
abans del 14 de juliol de 2018. La adjudicació de 
places es comunicarà el dia 3 de setembre. 
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Sol·licitud pràctiques extra curriculars curs 18-19 Consorci d’Educació BCN/FPCEE 

 
Els estudiants que vulguin optar a una plaça de pràctiques extra curriculars cal que complimentin el següent formulari i el 
lliurin al coordinador del màster abans del 14 de juliol. L’estudiant es fa responsable de les incompatibilitats horàries 
degudes a les pràctiques extra curriculars. 

 
Dades estudiant 

 

Nom i Cognoms:  

Correu electrònic: 

Telèfon mòbil: 

 

Interès pel projecte 
 
 
 
 
 

 

 

Experiència prèvia (menjadors, colònies, cangurs, pràctiques...) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contribució personal a l’experiència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres consideracions que creus que hem de tenir presents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               


