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Resolució de 12 d’abril de 2019, de la
Secretaria
Autonòmica
d’Educació
i
Investigació, per la qual es dicten
instruccions per a la sol·licitud del
reconeixement de centres de pràctiques del
màster que habilita per a l'exercici de les
professions de professor d'Educació
Secundària
Obligatòria
i
Batxillerat,
Formació Professional i ensenyances
d'idiomes durant el curs 2019-2020.

Resolución de 12 de abril de 2019 de la
Secretaría Autonómica de Educación e
Investigación, por la que se dictan
instrucciones para la solicitud del
reconocimiento de centros de prácticas
del máster que habilita para el ejercicio de
las profesiones de profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y enseñanzas de
idiomas durante el curso 2019-2020.

L'Ordre de 30 de setembre de 2009, de la
Conselleria d'Educació, regula la convocatòria
i el procediment per a la selecció de centres de
pràctiques i estableix orientacions per al
desenvolupament del Pràcticum dels títols
oficials de màster que habiliten per a l'exercici
de les professions de professor d'Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i ensenyaments d'idiomes.
Aquesta ordre, en l'article 5, fa referència a la
sol·licitud per al reconeixement de centres de
pràctiques.

La Orden de 30 de septiembre de 2009, de la
Conselleria de Educación, regula la
convocatoria y el procedimiento para la
selección de centros de prácticas y establece
orientaciones para el desarrollo del
Prácticum de los títulos oficiales de máster
que habilitan para el ejercicio de las
profesiones de profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y enseñanzas de
idiomas. Esta orden, en su artículo 5, hace
referencia
a
la
solicitud
para
el
reconocimiento de centros de prácticas.

A fi de facilitar el procediment de gestió de
sol·licituds, s'ha posat en marxa la aplicació
informàtica OVICE a través de la web perquè
els centres interessats a ser reconeguts com a
centres de pràctiques durant el curs 20192020, o aquells que ja ho foren i desitgen
renovar la seua condició, puguen realitzar la
tramitació telemàtica de la seua sol·licitud de
forma més eficient. Aquest procediment de
sol·licitud introdueix algunes consideracions
que han de ser tingudes en compte a més de
les previstes en l'article 5 de l'Ordre de 30 de
setembre del 2009.

Con objeto de facilitar el procedimiento de
gestión de solicitudes, se ha puesto en
marcha la aplicación informática OVICE a
través de la web para que los centros
interesados en ser reconocidos como centros
de prácticas durante el curso 2019-2020, o
aquellos que ya lo fueran y deseen renovar
su condición, puedan realizar la tramitación
telemática de su solicitud de forma más
eficiente. Este procedimiento de solicitud
introduce algunas consideraciones que
deben ser tenidas en cuenta además de las
contempladas en el artículo 5 de la Orden de
30 de septiembre de 2009.

Per tot això, en virtut de les atribucions que em
confereix el Decret 186/2017, de 24 de
novembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport., i facultada per la disposició addicional
primera de l'Ordre de 30 de setembre de 2009,

Por todo esto, en virtud de las atribuciones
que me confiere el Decreto 186/2017, de 24
de noviembre, del Consejo, por el cual se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional
de
la
Consellería
de
Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, y facultada
por la disposición adicional primera de la
Orden de 30 de septiembre de 2009,
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RESOLC

RESUELVO

Primer
L'objecte d'aquesta resolució és dictar
instruccions sobre el procediment de sol·licitud
telemàtica per al reconeixement de centres de
pràctiques per al màster de formació del
professorat de secundària corresponent al curs
2019-2020.

Primero
El objeto de esta resolución es dictar
instrucciones acerca del procedimiento de
solicitud telemática para el reconocimiento
de centros de prácticas para el máster de
profesorado de secundaria correspondiente
al curso 2019-2020.

Segon
Els centres realitzaran la seua sol·licitud
corresponent al curs 2019-2020 a través de
OVICE en la següent pàgina web:
<https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/>

Segundo
Los
centros
realizarán
su
solicitud
correspondiente al curso 2019-2020 a través
de OVICE en la siguiente página web:
<https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/>

1. Utilitzaran l'usuari i codi d'accés a ITACA
de manera que les dades del centre es
recuperaran de forma automàtica.

1. Utilizarán el usuario y código de acceso
a ITACA de forma que los datos del
centro se recuperarán de forma
automática.

2. En la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
<http://www.ceice.gva.es/va/web/formacio
n-profesorado/practicum-del-master-desecundaria>

2. En la página web de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y
Deporte<http://www.ceice.gva.es/es/web/
formacion-profesorado/practicum-delmaster-de-secundaria>

3. Si el centre presenta renovació deurà:

3. Si el centro presenta renovación
deberá:
– Cursar la solicitud de renovación.
– Introducir en el formulario el profesorado
participante en la convocatoria donde se
indiquen los datos de los tutores, el
número máximo de estudiantes que cada
profesor puede tutelar y el horario (habrá
una segunda fase de actualización de
estos datos que se indica en el punto 7
de esta Resolución).
– Certificado acreditativo expedido por la
secretaría del centro y con el visto bueno
de la dirección, de que los profesores
presentados cumplen con los requisitos
contemplados en el artículo 3 de la
Orden de 30 de septiembre de 2009.

–
–

–

Cursar la sol·licitud de renovació.
Introduir en el formulari el professorat
participant en la convocatòria on
s'indiquen les dades dels tutors, el nombre
màxim d'estudiants que cada professor pot
tutelar i l'horari (hi haurà una segona fase
d'actualització d'aquestes dades que
s'indica en el punt 7 d'aquesta Resolució).
Certificat acreditatiu expedit per la
secretaria del centre i amb el vistiplau de
la direcció, que els professors presentats
compleixen amb els requisits contemplats
en l'article 3 de l'Ordre de 30 de setembre
de 2009.
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4. Si el centre és de nova sol·licitud, deurà:
–
–

–

–

–
–

Cursar la sol·licitud de nova incorporació.
Adjuntar un projecte de treball.
(El nom de l'arxiu pdf s'indicarà per codi de
centre, nom del centre i província).
Introduir en el formulari el professorat
participant en la convocatòria on
s'indiquen les dades dels tutors, el nombre
màxim d'estudiants que cada professor pot
tutelar i l'horari (hi haurà una segona fase
d'actualització d'aquestes dades que
s'indica en el punt 7 d'aquesta Resolució).
Certificat acreditatiu expedit per la
secretaria del centre i amb el vistiplau de
la direcció, que els professors presentats
compleixen amb els requisits contemplats
en l'article 3 de l'Ordre de 30 de setembre
de 2009.
Aprovació del claustre de professors del
centre.
Aprovació del consell escolar del centre.
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4. Si el centro presenta nueva solicitud,
deberá:
– Cursar
la
solicitud
de
nueva
incorporación.
– Adjuntar un proyecto de trabajo.
(El nombre del archivo pdf se indicará
por código de centro, nombre del centro
y provincia).
– Introducir en el formulario el profesorado
participante en la convocatoria donde se
indiquen los datos de los tutores, el
número máximo de estudiantes que cada
profesor puede tutelar y el horario (habrá
una segunda fase de actualización de
estos datos que se indica en el punto 7
de esta Resolución).
– Certificado acreditativo expedido por la
secretaría del centro y con el visto bueno
de la dirección, de que los profesores
presentados cumplen con los requisitos
contemplados en el artículo 3 de la
Orden de 30 de septiembre de 2009.
– Aprobación del claustro de profesores
del centro.
– Aprobación del consejo escolar del
centro.

5. Una vegada introduïda la sol·licitud en
l'aplicació telemàtica, el centre haurà
d’imprimir el comprovant de l'enviament
d’aquesta.

5. Una vez introducida la solicitud en la
aplicación telemática, el centro deberá
imprimir el comprobante del envío de la
misma.

6. El termini per a la presentació de
sol·licituds comença el dia 1 i finalitza el
dia 31 de maig de 2019. Finalitzat aquest
període se seguirà el procediment selectiu
indicat en l'esmentada ordre.

6. El plazo de presentación de solicitudes
comienza el día 1 y finaliza el día 31 de
mayo de 2019. Finalizado este periodo
se seguirá el procedimiento selectivo
indicado en la mencionada orden.

7. Està previst que en el període comprés del
15 de setembre al 15 d'octubre del 2019
s'habilite aplicació telemàtica OVICE
perquè
els
centres
seleccionats
actualitzen la informació incorporada:

7. Está previsto que en el periodo
comprendido del 15 de septiembre al 15
de octubre de 2019 se habilite aplicación
telemática OVICE para que los centros
seleccionados actualicen la información
incorporada:
– Datos de los tutores indicando el número
máximo de estudiantes que cada
profesor puede tutelar.

–

Dades dels tutors indicant el nombre
màxim d'estudiants que cada professor pot
tutelar.
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–

Certificat acreditatiu expedit per la
secretaria del centre i amb el vistiplau de
la direcció que els professors incorporats
compleixen amb els requisits previstos en
l'article 3 de l'Orde de 30 de setembre del
2009.

8. Qualsevol centre educatiu que desitge
postular-se com a centre de pràctiques
haurà d'acollir-se a les indicacions
establides en aquesta Resolució, en cas
contrari, no podran acollir alumnat en
pràctiques del màster citat en aquesta
Resolució.

–
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Certificado acreditativo expedido por la
secretaría del centro y con el visto bueno
de la dirección que los profesores
incorporados cumplen con los requisitos
contemplados en el artículo 3 de la
Orden de 30 de septiembre de 2009.

8. Cualquier centro educativo que desee
postularse como centro de prácticas
deberá acogerse a las indicaciones
establecidas en esta Resolución, en caso
contrario, no podrán acoger alumnado en
prácticas del máster citado en esta
Resolución.

