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Annex II. Procediment per a l’organització de la gestió 

administrativa i acadèmica de les pràctiques externes 

extracurriculars 

 (Aprovat pel Consell de Govern núm. 27 de 27 de setembre de 2012) 

 

 

 

Article 1. Procediment de sol·licitud per part de l’entitat cooperadora 

L’empresa ha d’emplenar el formulari de la pàgina web per a incloure l’oferta d’estada 

en pràctiques durant tot el curs acadèmic. 

 

Article 2. Procediment d’adjudicació i realització de pràctiques externes  

 

1. Les ofertes de pràctiques externes s’han de presentar a l’estudiantat, preferentment 

mitjançant l’aplicació informàtica, durant el curs acadèmic. En les ofertes de pràctiques 

externes han de quedar reflectides, en el cas que siga possible, com a mínim, les 

dades següents: 

a) Nom o raó social i CIF de l’entitat que ofereix les pràctiques externes. 

b) Centre, localitat i adreça on s’han de realitzar les pràctiques externes. 

c) Data de començament i finalització i la duració total en hores. 

d) Horari i dedicació setmanal. 

e) Projecte formatiu, activitats i competències que s’han de desenvolupar. 

f) Titulació o titulacions a les quals va dirigida l’oferta. 

g) Nom i càrrec del supervisor o supervisora de l’empresa, entitat o institució 

cooperadora. 

h) Requisits exigits per l’empresa, entitat o institució a l’estudiantat. 

i) Quantia de la borsa d’ajuda a l’estudi, si escau. 

 

2. La entitat amb gestió delegada o contractista farà una preselecció de l’estudiantat  
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amb el coneixement del tutor o tutora. 

 

3. La selecció definitiva la podrà realitzar l’empresa amb el coneixement del tutor o 

tutora. 

 

4. L’estudiantat pot proposar al tutor una empresa que siga del seu interès, si no hi ha 

una oferta pública prèvia per part de la dita empresa. 

 

Article 3. El projecte formatiu 

 

1. El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats que s’han 

de desenvolupar. Els objectius s’han d’establir considerant les competències bàsiques, 

genèriques i/o específiques que ha d’adquirir l’estudiantat. Així mateix, els continguts 

de la pràctica s’han de definir de manera que asseguren la relació directa de les 

competències que s’han d’adquirir amb els estudis cursats.  

 

2. En tot cas, s’ha de procurar que el projecte formatiu és conforme i segueix els 

principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 

 

3. El tutor o tutora es responsabilitzarà d’elaborar el projecte formatiu definitiu, escoltat 

el supervisor o supervisora i l’estudiantat, que serà signat per les tres parts (estudiant 

o estudianta, supervisor o supervisora i tutor o tutora), així com de custodiar-lo i de 

publicar-lo segons procediment establert. 

 

Article 4. Duració de les pràctiques  

Les pràctiques externes extracurriculars tenen la duració que establisquen les parts, 

sense que en cap cas la duració total de pràctiques externes extracurriculars 

realitzades supere el cinquanta per cent del temps que constitueix un curs acadèmic, 

la qual cosa representa un màxim per curs acadèmic de 750 hores, procurant 

assegurar el correcte desenvolupament i seguiment de les activitats acadèmiques de 

l’estudiantat.  
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Article 5. Temporalització i dedicació de les pràctiques  

 

1. Quan el supervisor o supervisora estiga absent per vacances de l’entitat, aquesta ha 

d’assegurar una supervisió de l’estudiantat per un altre professional de l’entitat. Es 

poden realitzar pràctiques externes en el període vacacional del professorat tutor, amb 

el coneixement d’aquest. 

 

2. Els horaris de realització de les pràctiques s’han d’establir d’acord amb les 

característiques d’aquelles i les disponibilitats de l’entitat cooperadora. Els horaris, en 

tot cas, han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació 

i participació desenvolupada per l’estudiantat a la Universitat.  

 

Article 6. Lloc de realització i situacions especials 

 

1. Preferentment, les pràctiques externes s’han de desenvolupar en les dependències 

o locals dels ens cooperadors. En tot cas, la ubicació de les pràctiques ha de constar 

en el projecte formatiu annex al conveni. 

 

2. En determinades situacions especials les pràctiques es poden portar a terme quan 

la naturalesa de les pràctiques ho permeta, les circumstàncies ho aconsellen i es 

garantisca el compliment dels objectius bàsics del règim: 

a) Pràctiques a les dependències de la Universitat, segons l’article 2 del RD 

1707/2011, de 18 de novembre. 

b) Pràctiques a distància, sense perjudici del suport i seguiment que igualment ha 

d’efectuar el supervisor o supervisora designat per l’entitat cooperadora. En aquest cas 

s’ha de fer constar expressament en el conveni i s’ha d’establir en el projecte formatiu 

de manera detallada la metodologia que s’utilitzarà per a realitzar el seguiment de 

l’estudiantat. 

c) Pràctiques en més d’una entitat cooperadora. 

 

3. L’estudiantat no ha de realitzar pràctiques externes en empreses, institucions, 

entitats o a la mateixa universitat amb què mantinga relació contractual o funcionarial, 

excepte informe motivat del tutor/a i autorització expressa del Rectorat. 
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Article 7. Tutorització i avaluació de les pràctiques  

 

1. L’estudiantat ha d’elaborar i lliurar a la tutoria acadèmica de la Universitat una 

memòria final, a la conclusió de les pràctiques externes. En aquesta memòria han de 

figurar, com a mínim, els aspectes següents: 

a) Dades personals. 

b) Entitat cooperadora on ha realitzat les pràctiques externes i ubicació. 

c) Descripció concreta i detallada de les tasques desenvolupades i departaments 

de l’entitat a què ha estat assignat. 

d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències 

adquirits en relació amb els estudis universitaris. 

e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la resolució. 

f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han comportat 

les pràctiques externes. 

g) Avaluació de les pràctiques externes i suggeriments de millora. 

 

2. Avaluació per part de l’entitat cooperadora. El supervisor o supervisora de l’entitat 

cooperadora ha d’elaborar i remetre a la tutoria acadèmica de la Universitat un informe 

final, a la conclusió de les pràctiques externes, en què s’ha de recollir el nombre 

d’hores realitzades per l’estudiantat i en el qual ha de valorar l’adquisició de 

competències genèriques i específiques, previstes en el projecte formatiu.  

 

3. Avaluació del professorat tutor. El tutor o tutora acadèmic ha d’emetre una valoració 

de les pràctiques externes desenvolupades. Per a fer l’avaluació ha de tenir en compte 

la memòria final elaborada per l’estudiantat.  

 

Article 8. Certificació per part de l’empresa, institució i entitat cooperadora 

Els convenis de cooperació educativa han de preveure l’expedició de certificats per 

part de les entitats cooperadores relatius a l’activitat desenvolupada per l’estudiantat i 

al seu grau d’aprofitament. El model de document acreditatiu de pràctiques externes 

estarà disponible en la web de la entitat contractista o amb gestió delegada.  
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Article 9. Reconeixement, transferència i acreditació 

 

1. El suplement europeu al títol ha de recollir les pràctiques externes realitzades, cal 

que les haja avaluades positivament la tutoria acadèmica. 

 

2. Acreditació. Finalitzades les pràctiques externes, la entitat contractista o amb gestió 

delegada emetrà un document acreditatiu de les pràctiques procurant que facilite la 

comunicació amb les entitats cooperadores i afavorisca la mobilitat internacional de 

l’estudiantat mitjançant l’adopció d’un format semblant a l’utilitzat per als programes de 

mobilitat europeus. El model de document acreditatiu de pràctiques externes estarà 

disponible en la web de la entitat contractista o amb gestió delegada.  

 

Article 10. Règim d’ajudes de les pràctiques 

Els convenis poden establir l’aportació de quantitats per part de les empreses, 

institucions o entitats cooperadores en concepte de borses o ajudes a l’estudi, la gestió 

de les quals ha de redundar en benefici de l’estudiantat. Aquesta ajuda econòmica 

s’ha de satisfer en la forma que determine el mateix conveni. Si es considera, la 

quantia d’aquesta ajuda ha de fer-se constar en el projecte formatiu annex al conveni i, 

en cap cas, té la consideració de remuneració o nòmina per l’activitat exercida, atès 

que no hi ha relació contractual.  

 

Article 11. Cobertura d’assegurança 

 

1. L’estudiantat no cobert per l’assegurança escolar segons la legislació vigent podrà 

subscriure una pòlissa d’assegurances facilitada per la Universitat o entitat contractista 

o amb gestió delegada. 

 

2. Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, l’empresa, institució o 

entitat cooperadora pot contractar una assegurança de caràcter específic, per 

estudiant o estudianta, per a la cobertura dels riscos derivats del desplegament i 

execució de la pràctica. La cobertura d’aquesta assegurança no s’ha d’estendre més 

allà del període de la corresponent pràctica. 
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