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T’animem a presentar-
te a un programa únic de 

desenvolupament professional 
per a joves docents!

Si estàs buscant unes pràctiques que  t’aportin:

> una experiència intensa de desenvolupament pro-
fessional i personal,

> en un entorn educatiu innovador i diferent d’allò que
coneixes,

> i compartint amb altres estudiants una comunitat ac-
tiva d’aprenentatge

> que sumi a l’assessorament i acompanyament del
teu tutor universitari el de mestres i professors univer-
sitaris d’altres contextos territorials...

...aquesta és la teva convocatòria! Aprofita l’oportunitat 
i presenta la teva sol·licitud per formar part de la 
promoció 2022  de «Generació docents».

Et convidem a llegir detingudament aquesta informació. Si 
tens dubtes, estarem encantats d’atendre’t:

 generaciondocentes@fpdgi.org
 972 410 248

Des de la seva missió preferencial pels joves i la seva ex-
periència en formació de docents, la Fundació Princesa 
de Girona ofereix des del 2020 aquest programa, orientat 
al desenvolupament professional dels futurs docents.

«Generació docents» brinda cada any a 30 joves l’opor-
tunitat de fer les pràctiques en una escola rural de re-
ferència, per tal que esdevinguin docents transforma-
dors, amb capacitat per innovar i per generar solucions 
als grans reptes educatius.

Perquè els estudiants puguin desenvolupar-se perso-
nalment i professionalment al màxim a través de l’ex-
periència, el programa també els ofereix:

> Una formació preparatòria que atén d’una manera
singular, motivadora i eficaç el desenvolupament d’un
seguit de competències clau per als futurs docents
del segle xxi.

> Un acompanyament enriquit amb l’aportació de
diferents actors: tutors universitaris, mestres de les
escoles d’acollida, docents assessors d’universitats
del lloc de destinació i, per descomptat, la comunitat
d’aprenentatge formada per tots els estudiants parti-
cipants.

Les pràctiques es desenvolupen en centres rurals de les 
comunitats autònomes d’Aragó, Extremadura i Galícia.

El programa finança la mobilitat dels seleccionats en-
tre comunitats autònomes i col·labora amb universitats 
de tot el país en el reconeixement acadèmic d’aques-
tes pràctiques curriculars, que compten, a més, amb 
l’acompanyament de diversos tutors especialitzats

Vols saber més de
«Generació docents»?

Coneix els protagonistes de 
les promocions 2020-2021

i 2021-2022 

http://www.instagram.com/generaciondocentes
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Què ofereix?
 > Una estada de quatre mesos en una escola 
rural de referència, per aprendre d’una manera 
activa, significativa i transversal en un entorn en 
què la baixa ràtio afavoreix l’experimentació i la 
pedagogia activa.

 > Conèixer la realitat socioeducativa d’un territori 
diferent a la comunitat autònoma d’origen.

 > Participar en un procés formatiu i experiencial 
previ al pràcticum que permet a l’estudiant inte-
grar-se en una comunitat activa d’aprenentatge 
amb altres joves seleccionats.

 > Suport per desenvolupar el treball de fi de grau 
(TFG) o de recerca (en cas de menció) a través 
del programa.

 > Aportació a l’acompanyament tutoritzat de la 
universitat per part de dos actors: mestres men-
tors de les escoles rurals i professors universitaris 
del territori de destinació.

 > Una ajuda econòmica de fins a 3.000 euros 
per sufragar les despeses de desplaçament i 
d’allotjament en una comunitat autònoma diferent 
de la de residència.

Què requereix?
 > Tenir o ser menor de 27 anys en el moment de 
tancar la convocatòria.

 > Residir a Espanya.

 > Disposar de la nacionalitat espanyola o d’un 
permís de residència i treball que permeti, en 
un futur, exercir de docent a Espanya.

 > Ser estudiant, en una universitat espanyola, 
d’alguna de les titulacions que permeten exercir 
com a docent en les etapes d’educació infantil 
i primària.*

 > Estar cursant actualment crèdits de 3r o 4t 
curs del grau.

 > Realitzar els quatre mesos de pràctiques curricu-
lars entre 1 de gener i 30 de juny de 2023 en 
una comunitat autònoma diferent a la d’origen i 
residència.

 > Comptar amb el suport de la universitat espa-
nyola en què es cursi el grau, amb el consegüent 
reconeixement com a pràctiques curriculars.

 > Enfocar el treball de fi de grau (TFG) o de 
recerca (en cas de menció) en àmbits d’innova-
ció educativa relacionats amb l’experiència de 
l’escola rural.

 > Participar de manera contínua i activa en la 
formació i les activitats previstes en la comunitat 
d’aprenentatge del programa.

* Queden exclosos els graus de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, 
que habiliten especialment per desenvolupar funcions d’orientació edu-
cativa o per exercir en altres etapes educatives i que, en conseqüència, 
no són actualment el focus de formació i suport del programa «Generació 
docents».
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Com es presenta la sol·licitud?
1. La sol·licitud consisteix a formalitzar online el formu-

lari disponible en aquest enllaç .

Et recomanem que, abans de completar la informació 
online, et descarreguis el formulari i llegeixis amb dete-
niment els apartats que has d’omplir.

Pots guardar i modificar la informació tantes vegades 
com vulguis abans de confirmar la finalització i l’envia-
ment del formulari. Per fer-ho, només cal que t’identi-
fiquis al lloc web amb la clau que et proporcionem en 
el primer accés.

2. A la sol·licitud cal adjuntar-hi els documents següents:

a. Document d’identitat: DNI, NIE o passaport.
b. Certificat d’expedient acadèmic.
c. Currículum o enllaç al perfil de LinkedIn, per com-

pletar la informació sobre la teva formació i experi-
ència.

En cas que siguis preseleccionat, si no l’has enviat prè-
viament amb el formulari, caldrà que trametis la docu-
mentació següent:

d. Si no tens la nacionalitat espanyola, l’acreditació 
d’estar en possessió d’un permís de residència i 
treball que permeti, en un futur, exercir de docent 
a Espanya.

En cas que siguis seleccionat, a més, se’t requerirà:

e. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

3. Al formulari també hi has de fer constar:

 > les dades del coordinador de pràctiques univer-
sitàries de la teva facultat, que ha d’estar al cor-
rent de la teva sol·licitud i enviar-nos un missatge en 
què confirmi l’autorització de la universitat per fer i 
reconèixer les pràctiques que portaràs a terme en el 
marc de «Generació docents», en cas que siguis 
seleccionat;

 > les dades d’un docent de la teva facultat que tin-
gui referències directes teves i que ens enviï un 
missatge per avalar la teva candidatura (referint-se 
a les teves capacitats o interès, o al tema sobre el 
qual desenvoluparàs el teu projecte de treball de fi de 
grau). Pot ser el mateix coordinador de pràctiques, el 
teu tutor de pràctiques actual o un docent del grau 
amb qui hagis fet alguna matèria.

Per tal que el coordinador de pràctiques i el docent que et 
donen suport tinguin coneixement de la iniciativa, et reco-
manem que, a més d’explicar-los la teva sol·licitud, els pro-
porcionis aquesta Guia sobre «Generació docents» .

El procediment perquè ens facin arribar el seu suport i 
recomanació és molt senzill. Tan sols hauràs d’enviar-los 
un enllaç que et proporcionarem al formulari. A través 
d’aquest enllaç podran trametre directament a l’organit-
zació, en format digital, el comunicat que estimin oportú.

Si la durada estàndard de les pràctiques curriculars de la 
teva universitat no s’ajusta al període i la durada que mar-
ca «Generació docents», o si hi ha alguna dificultat pel 
que fa al reconeixement com a pràctiques curriculars, ens 
posem a la teva disposició i a la del teu coordinador de 
pràctiques per resoldre totes les qüestions necessàries:

 generaciondocentes@fpdgi.org
 972 410 248

Data límit de presentació de candidatures: 
31 de març del 2022

https://ca.fpdgi.org/form/213/
https://www.fpdgi.org/wp-content/uploads/2022/01/Gui%CC%81a-para-tutores-Generacio%CC%81n-Docentes-2022-CA.pdf


BASES «GENERACIÓ DOCENTS»4

Com és el procés
de la convocatòria?

Fase 1
Presentació de candidatures

Presentació de la candidatura a través del formulari 
online.

Data límit: 31 de març del 2021.

Fase 2
Procés de selecció

1 Valoració de les candidatures a càrrec d’una comis-
sió tècnica d’experts. La comunicació als preseleccio-
nats serà a la fi del mes d’abril de 2022.

2. Tallers dinàmics d’avaluació per als estudiants 
preseleccionats. Aquests tallers constituiran, en si 
mateixos, tota una experiència d’aprenentatge col·lec-
tiu. Està previst que se celebrin durant la primera quin-
zena de maig del 2021.

3. Després d’aquests tallers, es durà a terme una sego-
na preselecció de candidats i se’ls convocarà a una 
entrevista personal que es farà durant les setmanes 
posteriors. 

4. Un cop acabades les entrevistes, finalment, se selec-
cionarà 30 estudiants per al programa de pràcti-
ques i 10 estudiants més que quedaran en llista 
d’espera. Els 10 estudiants en llista d’espera podran 
participar en la formació preparatòria i en altres activi-
tats organitzades per la Fundació Princesa de Girona. 
Es comunicarà aquesta selecció al començament del 
mes de juny de 2022. Així mateix, en les setmanes 
següents es comunicarà a cada candidat l’escola rural 
assignada.

Tot aquest procés de selecció serà online. 

Les dates concretes dels tallers i les entrevistes 
es comunicaran als candidats amb antelació.

Fase 3
Formació prèvia a les pràctiques

Els joves seleccionats participaran conjuntament en una 
formació preparatòria (des de setembre a desembre de 
2022), de la mà de diferents experts, que els permetrà de-
senvolupar eines personals i professionals per a les seves 
futures pràctiques en l’àmbit de l’educació rural i definir el 
seu treball de fi de grau.

En aquesta formació hi participaran tant els 30 candidats 
amb plaça assignada per fer les pràctiques com els 10 
estudiants en llista d’espera.

Així mateix, en aquesta fase ja s’activarà una co-
munitat d’aprenentatge en què tota la promoció 
d’estudiants seleccionats podrà documentar, refle-
xionar i compartir els aprenentatges durant l’experi-
ència de pràctiques a l’escola.

Fase 4
Període de pràctiques al centre educatiu

El programa «Generació docents» oferirà a cada candi-
dat l’oportunitat de fer quatre mesos de pràctiques cur-
riculars en un centre rural entre l’1 de gener i el 30 
de juny de 2023. Aquest centre rural serà determinat 
per l’organització atenent a diferents variables del perfil 
de l’estudiant i de les característiques de l’escola rural, 
amb l’objectiu d’aconseguir el millor encaix possible per 
a ambdues parts.

Durant aquest període, a més del tutor de la seva univer-
sitat, l’estudiant comptarà en tot moment amb l’acompa-
nyament de mestres mentors de l’escola de destinació i 
amb l’assessorament de docents universitaris del territori.



BASES «GENERACIÓ DOCENTS»5

Fase 5
Trobada final

Els estudiants participants i els altres actors implicats po-
dran celebrar el seu aprenentatge compartint l’experiència 
i presentant les conclusions més rellevants del seu pas 
pel programa.

Comença a preparar la teva sol·licitud!

Pots consultar les preguntes freqüents en aquest 
enllaç. 
 
Si tens qualsevol dubte o si vols ampliar la informa-
ció, contacta amb nosaltres:

 generaciondocentes@fpdgi.org
 972 410 248

www.generaciondocentes.org

https://www.fpdgi.org/wp-content/uploads/2022/01/Faqs-Generacio%CC%81n-Docentes-2022-CA.pdf

