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PRESENTACIÓ
Les pràctiques acadèmiques són activitats de naturalesa formativa que ha de permetre a
l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació
acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici
d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat
innovadora.
Les pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:
 Normativa de pràctiques acadèmiques externes de l’ETSEIB. Aprovada per la Junta
d’Escola el 13 de desembre de 2018 i modificada en l’acord 2019/03/03, de 12 de
desembre de 2019.
 Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC. Acord
CG/2020/05 de 2 de juliol de 2020.
 Reial decret 592/2014, d’11 de juliol (BOE núm. 184, de 30/7/2014)
 Memòries verificades dels estudis de l’ETSEIB
D’acord amb les directrius de les autoritats sanitàries, governamentals o universitàries,
amb motiu de la pandèmia per coronavirus, el desenvolupament de les pràctiques i dels
procediments presentats en aquest document es poden veure modificats.
Podreu consultar tota la informació actualitzada sobre la COVID-19 en l’apartat web:


https://etseib.upc.edu/ca/estudis/notificacions/informacions-i-comunicats-enrelacio-amb-el-covid-19

1. MODALITAT DE PRÀCTIQUES
Pràctiques curriculars:
Són activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tenen la mateixa consideració
que qualsevol altra assignatura de la universitat i poden ser obligatòries o optatives. Això
suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen.
Pràctiques extracurriculars:
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus
estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient
acadèmic.

En cap cas podeu reconèixer pràctiques extracurriculars per curriculars. L’estudiant ha
de prendre la decisió sobre quin tipus de pràctiques vol fer en el moment de sol·licitarles i formalitzar el conveni.
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1.2. Tipologia de pràctiques


Pràctiques en entitats col·laboradores, en empreses, institucions i entitats
públiques i privades, d'àmbit nacional. Aquestes pràctiques poden ser tant
curriculars com extracurriculars.



Pràctiques a la pròpia Universitat, a les quals s'haurà de garantir que la formació
rebuda i les tasques que es desenvolupin estiguin plenament relacionades amb els
coneixements a adquirir en els estudis cursats. Aquests casos específics es recullen
a un annex a la Normativa de pràctiques de la UPC. Sols es poden realitzar
pràctiques curriculars. En cap cas, les tasques de suport administratiu i de suport a
la docència es podran considerar pràctiques externes.



Pràctiques internacionals, són aquelles pràctiques acadèmiques externes que es
realitzen en empreses o institucions a l’estranger. Aquestes pràctiques poden ser
tant curriculars com extracurriculars.
Les pràctiques en entitats col·laboradores estrangeres poden ser bàsicament de
tres tipus:
1. Pràctiques realitzades dins el programa Erasmus +.
2. Pràctiques que l’estudiant fa a través de beques d’altres entitats, i
en les que no hi ha una universitat estrangera com a soci i que
es basen en normatives i protocols de l’entitat convocant, com
pot ser el Programa UNITECH, CERN...
3. Modalitat UPC-Empresa: Pràctiques en les que una empresa a
l’estranger i l’estudiant es posen d’acord per realitzar unes
pràctiques, en les que no hi ha una universitat estrangera com a
soci.

2. REQUISITS GENERALS DE LES PRÀCTIQUES
2.1. Condicions acadèmiques i durada de les pràctiques

Les condicions acadèmiques per poder fer pràctiques acadèmiques externes són:
Pel que fa a la durada per curs i titulació:


El màxim d'hores de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) que podeu
realitzar durant un curs acadèmic és de 900 (considerant aquest com el període
comprès entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de
setembre de l'any següent).



Al llarg dels estudis, podeu dedicar a les pràctiques externes (curriculars i
extracurriculars) un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis que
curseu:
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o
o
o
o
o

Grau de 240 ECTS: màxim 1.800h
Màster de 90 ECTS: màxim de 900h
Màster de 120 ECTS màxim de 1.200h
Màster de 60 ECTS màxim de 600h
Doble Màster en funció del nombre de crèdits de la titulació (s’ha de multiplicar
el nombre de crèdits de l’itinerari per 10h).

En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, coincidents amb la realització
del Treball final de grau o Treball final de màster, aquests límits es podran superar, per
una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar
els crèdits matriculats de Treball final de grau o de màster per 15.
Els horaris de realització de les pràctiques han de ser compatibles amb l’activitat
acadèmica i formativa realitzada per l’estudiant a l’Escola. Per aquest motiu com a norma
general la dedicació màxima serà de 4 hores diàries. Depenent de la càrrega docent i
rendiment de l’estudiant aquestes hores es podran ampliar d’acord amb els criteris
següents establerts per la direcció del centre:
 Màxim 4 hores/dia: tot l’estudiantat
 Excepció depenent expedient estudiant:
o Estudiantat matriculat d'1 assignatura i TFE poden fer fins a 5 hores / dia
o Estudiantat matriculat de 2 assignatures poden fer fins a 5 hores / dia
o Estudiantat matriculat de TFE i Pràctiques Curriculars poden fer fins a 8
hores / dia
o Estudiantat matriculat de TFE i Pràctiques Extracurriculars poden fer fins a
5 hores /dia
L’Escola pot establir limitacions o denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes
extracurriculars en funció del rendiment dels estudiants.

2.1.1. Pràctiques curriculars

En funció del pla d’estudis de cada titulació, les condicions per poder fer pràctiques
curriculars són:


L’estudiantat del Grau en Enginyeria en Tecnologies Indus t ri al s (d’ara en
endavant GETI) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han de fer 360
hores (12 ECTS) de pràctiques curriculars, un cop superats 180 ECTS del pla d’estudis.



L’estudiantat del Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (d’ara en
endavant GETIAE), d’acord amb el pla d’estudis verificat, no podran realitzar
pràctiques curriculars.



L’estudiantat del Màster universitari en Enginyeria Industrial (d’ara en endavant
MUEI) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han de fer 360 o 540 hores
(12 o 18 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del màster (sense
Página 4 de 18

Curs 2021-2022

comptar els crèdits dels complements de formació).


L’estudiantat del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (d’ara en endavant
MUEA) (pla 2012 en extinció) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han
de fer 540 hores (18 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del
màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del MUEA (pla 2019) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han
de fer 360 hores (12 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del màster
(sense comptar els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica (d’ara en endavant
MUAR) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han de fer 540 hores (18
ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del màster (sense comptar
els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (d’ara en endavant
MUEE) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han de fer de 450
hores (15 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 30 ECTS del màster
(sense comptar els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat (
MSCTM), que faci crèdits optatius de pràctiques externes han de fer 450
hores (15 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 90 ECTS del màster
(sense comptar els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (d’ara en endavant
MUEO) que facin crèdits optatius de pràctiques externes han de fer 360 o 540 hores
(12 o 18 ECTS respectivament) de pràctiques curriculars, un cop superats 60 ECTS
del màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).



L’estudiantat del Màster Universitari en Enginyeria Nuclear (d’ara en endavant MUEN),
han de fer 450 hores (15 ECTS obligatoris) de pràctiques curriculars obligatòries, un
cop superats 60 ECTS del màster (sense comptar els crèdits dels complements de
formació).

 L’estudiantat del Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (amb UAB)
(d’ara en endavant MUNR), han de fer 540 hores (18 ECTS obligatoris) de pràctiques
curriculars obligatòries, un en el Q3 del màster.


L’estudiantat del Master's degree in Thermal Engineering (d’ara en endavant Md T E )
d’acord amb el pla d’estudis verificat, no podran realitzar pràctiques curriculars
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L’estudiantat del Master's degree in Electric Power Systems and Drives (d’ara en
endavant Md E P SD ) d’acord amb el pla d’estudis verificat, no podran realitzar
pràctiques curriculars.



En el cas de doble Màster de l’Escola amb el MUEI-MUEN , han de fer 450 hores (15
ECTS obligatoris) de pràctiques curriculars obligatòries, un cop superats 90 ECTS del
màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).
La resta de dobles Màsters, d’acord amb cada itinerari formatiu verificat, no poden
realitzar pràctiques curriculars.

2.1.2. Pràctiques extracurriculars
Per titulacions de Grau: en la data d'inici del conveni han de tenir aprovats el 50% dels
crèdits (120 ECTS).
Pels estudis de Màster, la normativa de la UPC no especifica cap crèdit mínim per poder
realitzar pràctiques extracurriculars, amb tot es recomana haver superat com a mínim 15
ECTS del màster, exclosos els crèdits dels complements de formació.
L’Escola pot establir limitacions o denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes
extracurriculars en funció del rendiment dels estudiants.
En cap cas podeu reconèixer pràctiques extracurriculars per curriculars. L’estudiant ha
de prendre la decisió sobre quin tipus de pràctiques vol fer en el moment de sol·licitarles i formalitzar el conveni.

Quadre resum Pràctiques acadèmiques externes per titulació
TITULACIÓ

TIPUS
CRÈDITS

Curriculars

Bloc
Optatiu Q8

12

360

180 ECTS

Extracurriculars

---

0

---

120 ECTS

GETI
GRAUS

Curriculars

DEDICACIÓ
ECTS
HORES

Pla d’estudis
sense pràctiques curriculars

GTIAE

UNIVERSITARI
MÀSTERS

MUEI

HORES
QUAN? UN
TFE
MÀXIMES
COP
(excreix
PER
SUPERATS...
hores)
TITULACIÓ

MODALITAT
PRÀCTIQUES

Extracurriculars

---

Curriculars

Bloc optatiu
Q4

0

---

12

360

1800 h.
120 ECTS per
titulació
60 ECTS*

18

540

900h.
per curs
1800 h. 180 h.
per
titulació
900h.
per curs 180 h.

900h.
per curs 180 h.
1200 h.
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TITULACIÓ

MUEA
(2012 en
extinció)

MUEA
(2019)

MODALITAT
PRÀCTIQUES

TIPUS
CRÈDITS

Extracurriculars

---

Curriculars
Extracurriculars
Curriculars
Extracurriculars
Curriculars

MUAR
Extracurriculars
Curriculars
MUEE
Extracurriculars
Curriculars
MSCTM

---

Extracurriculars
Curriculars

540

60 ECTS*

---

0 ECTS

360

60 ECTS*

---

0 ECTS

540

60 ECTS*

---

0 ECTS

450

30 ECTS*

---

0 ECTS

450

60 ECTS*

0

---

0 ECTS

12

360

0

0

0

Bloc optatiu
15
Q2-Q3
---

0

Bloc optatiu
15
Q4

Curriculars

MUEN

0 ECTS

Bloc optatiu
18
Q4
---

---

60 ECTS*
18

540

0

---

0 ECTS

450

60 ECTS*

---

0 ECTS

540

60 ECTS*

Obligatòries
15
Q3
---

HORES
QUAN? UN
TFE
MÀXIMES
COP
(excreix
PER
SUPERATS...
hores)
TITULACIÓ

---

Bloc optatiu
12
Q4

Optatives
Q4

Curriculars

MUNR

---

---

Extracurriculars

0

Bloc optatiu
18
Q4

Extracurriculars

MUEO

DEDICACIÓ
ECTS
HORES

0

Obligatòries
18
Q3

per
titulació
900h.
per curs
1200 h. 180 h.
per
titulació
900h.
per curs
1200 h. 180 h.
per
titulació
900h.
per curs
1200 h. 180 h.
per
titulació
900h.
per curs
900 h. 450 h.
per
titulació
900h.
per curs
900 h. 225 h.
per
titulació
900h.
per curs
1200 h. 180 h.
per
titulació
900h.
per curs
900 h. 225 h.
per
titulació
900h.
225 h.
per curs
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TITULACIÓ

MODALITAT
PRÀCTIQUES

TIPUS
CRÈDITS

Extracurriculars

---

Curriculars

DEDICACIÓ
ECTS
HORES

0

---

HORES
QUAN? UN
TFE
MÀXIMES
COP
(excreix
PER
SUPERATS...
hores)
TITULACIÓ

0 ECTS

Pla d'estudis
sense pràctiques curriculars

MdTE
Extracurriculars
Curriculars

Optatives

0

---

0 ECTS

Pla d'estudis
sense pràctiques curriculars

MdEPSD
Extracurriculars

---

0

---

0 ECTS

Curriculars

Bloc
Optatiu Q5

15

450

90 ECTS*

0

---

0 ECTS

DMUEIMUEN
Extracurriculars

DOBLES MÀSTERS / MÀSTERS TEMÀTICS

D MUEIMUEO

Modificació
2019

Curriculars

Extracurriculars

Curriculars
D MUEIMUEA 2019

Itinerari
sense pràctiques curriculars

Optatives

0

---

0 ECTS

Pla d’estudis
sense pràctiques curriculars

Electromobilitat

Extracurriculars
D MUEIMUEA 2019
Motors
mecànica

Curriculars

Optatives

0

---

0 ECTS

Itinerari
sense pràctiques curriculars

900 h.
per
titulació
600 h.
per curs
600 h.
per
titulació
600h.
per curs 225 h.
600 h.
per
titulació
900h.
per curs
1830 h. 360 h.
per
titulació
900h.
per curs 360 h.
1620 h.
per
titulació
900h.
per curs 360 h.
1905 h.
per
titulació
900h.
per curs 360 h.
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TITULACIÓ

MODALITAT
PRÀCTIQUES

TIPUS
CRÈDITS

Extracurriculars

Optatives

Curriculars

DEDICACIÓ
ECTS
HORES

0

---

HORES
QUAN? UN
TFE
MÀXIMES
COP
(excreix
PER
SUPERATS...
hores)
TITULACIÓ

0 ECTS

Pla d’estudis
sense pràctiques curriculars

D MUEIMUAR
Extracurriculars

Curriculars

Optatives

0

---

0 ECTS

Itinerari
sense pràctiques curriculars

D MUEIMUEE
Extracurriculars

Curriculars
D MUEIMUEE

Optatives

0

---

0 ECTS

Pla d’estudis
sense pràctiques curriculars

Elèctrica

Extracurriculars

Optatives

0

---

0 ECTS

1905 h.
per
titulació
900h.
per curs 450 h.
1755 h.
per
titulació
900h.
per curs 450 h.
1820 h.
per
titulació
900h.
450 h.
per curs
1870 h.
per
titulació

(*) En cap dels màsters universitaris es tenen en compte els complements de formació
en el recompte de crèdits aprovats prèviament.

2.2. Requisits dels estudiants
Per poder realitzar pràctiques els estudiants han de complir els requisits següents:


Estar matriculat al grau o màster durant el període de les pràctiques. Els convenis
es rescindeixen automàticament un cop superats tots el crèdits dels estudis. o bé
si l'estudiant es desvincula de la universitat per qualsevol motiu.



Disposar de l’assegurança escolar obligatòria mentre el conveni sigui vigent. Més
informació a l’apartat 6 d’aquest document.
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Estar afiliat a la Seguretat Social. Caldrà sol·licitar el número d’afiliat si no es tenia
anteriorment. Per més informació de com obtenir-lo consulteu a la web de la
seguretat social (https://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084)



En el cas de persones estrangeres hauran d’haver tramitat prèviament el NIE.



Complir amb els requisits acadèmics per a realitzar les pràctiques així com la
durada de les pràctiques pel que fa al nombre màxim d’hores per curs acadèmics i
per titulació, establerts en l’apartat 2.1 d’aquest document.



L’estudiant no pot mantenir una relació contractual amb l’empresa en què es fan
les pràctiques.

3. FORMALITZACIÓ CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA
Les pràctiques acadèmiques externes es formalitzen mitjançant un convenis de cooperació
educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.
Procediment:
La gestió del conveni de cooperació educativa es gestiona informàticament amb la
intervenció electrònica de l’estudiant, la empresa i l’Escola. Podeu consultar tota la
informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per tramitar la modificació
conveni de cooperació educativa a l’apartat de Pràctiques a la web de l’ETSEIB:


https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiques-externes/practiquesacademiques-externes

Cal tenir en compte que:
 No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data
de presentació.


Els convenis es gestionen per cursos, considerant la data d'inici de curs el 16 de
setembre i la data de finalització màxima serà el 15 de setembre de l'any següent.



La data límit per sol·licitar pràctiques al SIAE serà a finals de juny pels convenis de
juliol, agost i primers 15 dies de setembre. Podeu comprovar les dates exactes al
calendari de tramis acadèmics del curs vigent, al web de l’ETSEIB.



Els estudiants no poden fer més d'un conveni alhora.



Qualsevol modificació respecte al conveni inicial (horari, dates, número d'hores...),
s'ha de notificar i caldrà tramitar una modificació del conveni
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3.1. Modificació d’un conveni

En cas d'haver de modificar les condicions d'un conveni ja tramitat (horari, dates, número
d'hores...), es pot realitzar una modificació del conveni inicial, sempre i quant es segueixin
complint amb el requisits i condicions acadèmiques per a realitzar pràctiques.
Procediment:
La gestió del conveni de cooperació educativa es gestiona informàticament amb la
intervenció electrònica de l’estudiant, la empresa i l’Escola. Podeu consultar tota la
informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per tramitar la modificació
conveni de cooperació educativa a l’apartat de Pràctiques a la web de l’ETSEIB:
 https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiques-externes/practiquesacademiques-externes
Cal tenir en compte que:
 El conveni es modificar per iniciativa de qualsevol de les dues parts, empresa o
estudiant, d'acord amb l'altra part.


No s'acceptaran modificacions o baixes de Conveni de cooperació educativa, de
cursos acadèmics ja finalitzats.



L’empresa ha de fer els tràmits corresponents amb la Seguretat Social.



Si aquesta modificació comporta un augment en l'import retribuït a l'estudiant, ha
de fer-se un nou ingrés a la UPC en concepte de despeses de gestió.

Atenció: es recomana no modificar les condicions inicials dels convenis de cooperació
educativa que corresponen a una pràctica curricular, ja que poden implicar que la
pràctica sigui avaluada amb un NP.

3.2.- Pròrroga d’un conveni
En cas que una empresa i un estudiant que ja han signat un conveni de cooperació
educativa vulguin prorrogar-lo hauran de formalitzar un nou conveni seguint el
procediment i terminis establers en l’apartat 3, sempre i quan l’estudiant segueixi complint
amb els requisits acadèmics per realitzar les pràctiques.
Procediment:
La gestió del conveni de cooperació educativa es gestiona informàticament amb la
intervenció electrònica de l’estudiant, la empresa i l’Escola. Podeu consultar tota la
informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per tramitar la modificació
conveni de cooperació educativa a l’apartat de Pràctiques a la web de l’ETSEIB:
 https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiques-externes/practiquesacademiques-externes
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3.3.- Baixa del Conveni

Els convenis de pràctiques es poden rescindir per iniciativa de les dues parts; tant si és
per incompliment de les obligacions pactades com per mutu acord.
Procediment:
Per donar de baixa un conveni, s’ha de lliurar el document de "diligència de baixa" signat
per l’estudiant i l'empresa al SIAE per la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una instància
a la direcció de l’ETSEIB
La gestió del conveni de cooperació educativa es gestiona informàticament amb la
intervenció electrònica de l’estudiant, la empresa i l’Escola. Podeu consultar tota la
informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per tramitar la modificació
conveni de cooperació educativa a l’apartat de Pràctiques a la web de l’ETSEIB:
 https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiques-externes/practiquesacademiques-externes
Cal tenir en compte que:


En el cas de les pràctiques curriculars, la rescissió del conveni abans de la
finalització de les hores/crèdits pactats implicarà una modificació de la matrícula
i la pèrdua dels crèdits en proporció a les hores no realitzades sense dret a
devolució.



Un cop l’estudiant hagi obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis que estigui
cursant, es considera que l’estudiant està titulat i per aquest motiu s’ha de tramitar
la diligència de baixa del conveni. En cap cas es poden fer pràctiques externes si
heu superat tots els crèdits d'una titulació.

4. FORMALITZACIÓ PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
La sol·licitud de les pràctiques internacionals s’ha de realitzar a l’aplicació Pràctiques
externes i Treballs dirigits de l’ETSEIB.
Per realitzar les practiques internacionals cal gestionar tant el tràmits relacionats amb la
sol·licitud, seguiment i avaluació de les pràctiques com la gestió de l’estada de mobilitat i
tota la documentació associada.
Procediment:
Podeu consultar tota la informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per
tramitar les pràctiques internacionals a l’apartat de Pràctiques de la web de l’ETSEIB:


https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiques-externes/practiquesacademiques-externes
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Cal tenir en compte que:
 No s'acceptaran en cap cas pràctiques amb data d’inici anterior a la data de
presentació de la sol·licitud de pràctiques .


Les pràctiques i l’estada de mobilitat es gestionen per cursos, considerant la data
d'inici de curs el 16 de setembre i la data de finalització màxima serà el 15 de
setembre de l'any següent.
Els estudiants que vulguin gaudir de Beca Erasmus pràctiques la data de finalització
vindrà marcada pels terminis establerts en les condicions de la beca.



La data límit per presentar sol·licituds de pràctiques internacionals al SIAE serà a
finals de juny pels convenis de juliol, agost i primers 15 dies de setembre. La data
exacta per cada curs acadèmic es pot consultar al calendari de tràmits acadèmics
del curs vigent, a l’apartat d’Estudis de la web de l’ETSEIB.



Qualsevol modificació respecte a la sol·licitud de pràctiques inicial (horari, dates,
número d'hores...), s'ha de comunicar al SIAE i caldrà tramitar una modificació del
“training agreement”.

5.- COMPENSACIÓ ECONÒMICA
Les pràctiques acadèmiques són remunerades, la Junta d’Escola de l’ETSEIB ha establert
una retribució mínima de 8 €/hora com a compensació econòmica dels convenis de
cooperació educativa amb l'objectiu d'homogeneïtzar les remuneracions que reben els
estudiants.
L’empresa haurà d’abonar a la UPC, en concepte de despeses de gestió, el 15,70% sobre
l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest
import s'aplica l'IVA (21%) a la data de facturació.
En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió
amb la UPC, l’empresa no podrà realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball a la
borsa de pràctiques.
D’acord amb la legislació fiscal i laboral vigent cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi
que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF- Consulteu la web de l'Agència
Tributària.


En la modalitat curricular, la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del
100%.



En la modalitat extracurricular la quota de la Seguretat Social no queda bonificada.

5.1.- Pràctiques internes a la UPC
Els convenis de cooperació educativa en la UPC incorporen una borsa o ajut a
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l’estudi, calculant la base a un import de l’ajut equivalent, en termes mensuals, a 8
euros l’hora, i d’acord amb la dedicació setmanal de l’estudiant reflectida a la taula
següent:
Dedicació
5h setmana
10 h setmana
15 h setmana
20 h setmana

Import mensual brutAjut a
l’estudi
175 €
350 €
525 €
700 €

Els centres docents podran, de forma motivada, eximir de l’ajut a l’estudi als
estudiants quan les pràctiques siguin curriculars i obligatòries, sempre que s’acrediti
que no existeix cap oferta externa adient o que aquesta és molt reduïda.
Respecte de les pràctiques curriculars i optatives, els centres docents, previ informe
de la Unitat acadèmica, podran proposar de forma excepcional i justificada al
vicerector o vicerectora responsable de les pràctiques externes l’aplicació d’una
reducció del 50% en el preu de l’ajut a l’estudi, mantenint les dedicacions, o fins i tot,
l’exempció de l’ajut a l’estudi. El vicerector o vicerectora responsable de les
pràctiques externes resoldrà de forma motivada acceptant o denegant la sol·licitud
del centre, en funció de la justificació al·legada, de forma prèvia a la formalització
del conveni de cooperació educativa.
Procediment:
Podeu consultar tota la informació actualitzada del procediment que s’ha de seguir per
tramitar les pràctiques internes a la UPC a l’apartat de Practiques de la web de l’ETSEIB:


https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/practiquesexternes/practiques-academiques-externes

6.- ASSEGURANÇA
L’estudiant ha de disposar d’una assegurança i estar afiliat a la Seguretat Social (cal
sol·licitar el número d’afiliat si l’estudiant no el tenia anteriorment).


Els estudiants menors de 28 anys compten de assegurança escolar amb la
matrícula. Podeu consultar tota la informació sobre l’assegurança escolar a
l’apartat web (https://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/escolar)



L’assegurança escolar té cobertura al territori espanyol i inclouen tots els
desplaçaments que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni que es realitzin
en territori nacional. En cas de visites a l’estranger s’haurà de formalitzar una
assegurança privada, com per exemple l’assegurança de COFIDE
(https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurancescopia/assegurances#assgvoluntaria) o l’assegurança pels estudiants en mobilitat
internacional
(https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitatestudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/assegurancaPágina 14 de 18
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obligatoria/asseguranca-obligatoria).


Els estudiants majors de 28 anys o estrangers han de subscriure una assegurança
privada d’accidents com ara la que ofereix la UPC o les que ofereixen altres
entitats privades. Pots consultar tota la informació sobre l’assegurança privada
concertada amb al UPC:
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurancescopia/assegurances#assgvoluntaria

6.1.- Pràctiques Internacionals
En el cas que les pràctiques siguin a l’estranger, cal que l’assegurança cobreixi també el
viatge i l’assistència en el país on es realitzen.
Aquest efecte a l’hora de fer la matrícula de les pràctiques se li contractar l’assegurança
OnCampus, en el cas que l’estudiant tingui una assegurança pròpia cal que ho comuniqui
al SIAE un cop validades les pràctiques i abans de que se li realitzi la matrícula, mitjançant
el Servei d’atenció en línia DemanaUPC/ETSEIB (https://demana.upc.edu/etseib/). A més
haurà de pujar la còpia de l'assegurança a l’e-secretaria, per tal que la validem des de
l’Escola, i que així no se li cobri l’assegurança quan es formalitzis la matrícula com a
estudiant de mobilitat.
Podeu consultar tota la informació referent a l’assegurança obligatòria per estudiants en
mobilitat a l’apartat web https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitatestudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria/assegurancaobligatoria

7.- MATRÍCULA DE LES PRÀCTIQUES
7.1.- Pràctiques curriculars

Els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars es matricularan un cop signat el
conveni de cooperació educativa. L’estudiant podrà consultar l’estat de la seva matrícula
per l’e-Secretaria
La matrícula de les pràctiques està subjecte als criteris establert a la normativa acadèmica
pel que fa al nombre màxim de crèdits a matricular, així com les directrius establertes al
respecte per la direcció del centre.
Avís: Els estudiants becaris que sol·liciteu les pràctiques una vegada tancat el període de
resolució de les beques, haureu de fer efectiu l’import dels crèdits de les pràctiques
curriculars.
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7.2.- Pràctiques internacionals
Un cop validades les pràctiques, generada l’estada de mobilitat i lliurada la documentació
requerida, des del SIAE es realitzarà la matrícula de les pràctiques en mobilitat.
En les pràctiques curriculars la matrícula incorporarà els crèdits de les pràctiques, les
taxes de matrícula i de gestió de l’expedient i si s’escau l’assegurança internacional,
especificada en el punt 6.1 d’aquest document.
Pel que fa la a les practiques extracurriculars també és procedirà a matricular les
pràctiques en mobilitat de 0 crèdits, les taxes de matrícula i de gestió de l’expedient si
s’escau l’assegurança internacional , especificada en el punt 6.1 d’aquest document.

8.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
El seguiment i avaluació de les pràctiques es realitza a traves de l’aplicació de Pràctiques
externes i Treballs dirigits de l’ETSEIB.

8.1.- Pràctiques curriculars
El seguiment consisteix en una entrevista inicial amb el tutor acadèmic de l’Escola i de
tutories de seguiment durant el desenvolupament de les pràctiques.
L’avaluació de les pràctiques es fa un cop finalitzades. En aquest sentit, l’estudiant/a haurà
d’emplenar l’enquesta de satisfacció de les pràctiques i penjar la memòria a l’aplicació. Un
cop lliurada la memòria, haurà de fer una defensa oral de les pràctiques externes en la
data establerta pel tutor acadèmic.
Prèvia la defensa oral, el tutor de l’empresa rebrà per correu electrònic un enllaç a
l’informe d’avaluació que ha d’emplenar i lliurar l’informe a l’aplicació de Pràctiques de
l’ETSEIB.
El tutor acadèmic ha de fer un informe de les pràctiques i avaluar-les prèvia exposició oral
de les mateixes. Un cop avaluades les pràctiques, s'incorpora la qualificació i els crèdits al
expedient acadèmic.
El termini màxim per lliurar la memòria és de 30 dies després de la finalització de les
pràctiques.

8.2.- Pràctiques extracurriculars
Un cop finalitzades les pràctiques l’estudiant haurà d’emplenar l’enquesta de satisfacció
de les pràctiques a l’aplicació Pràctiques externes i Treballs dirigits de l’ETSEIB.
El tutor de l’empresa rebrà per correu electrònic un enllaç a l’informe d’avaluació que ha
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d’emplenar i lliurar l’informe a l’aplicació de Pràctiques de l’ETSEIB Pràctiques externes i
Treballs dirigits de l’ETSEIB.
Tot i que la finalitat de les pràctiques és la mateixa les pràctiques extracurriculars no
formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així s’incorporen al
Suplement Europeu al Títol (SET).

8.3.- Pràctiques internacionals
L’avaluació de les pràctiques internacionals curriculars es fa un cop finalitzades. En aquest
sentit, l’estudiant/a haurà d’emplenar l’enquesta de satisfacció de les pràctiques i penjar
la memòria a l’aplicació Pràctiques externes i Treballs dirigits de l’ETSEIB. Un cop lliurada
la memòria, haurà de fer una defensa oral de les pràctiques externes en la data establerta
pel tutor acadèmic.
Tant els estudiants com els tutors de l'empresa hauran de realitzar un qüestionari
d'avaluació per l'aplicació de Pràctiques externes i Treballs dirigits de l’ETSEIB, tant per
les pràctiques curriculars com en les extracurriculars.
Un cop generada l’acta des del SIAE s’afegirà la qualificació a l’expedient de l’estudiant,
a les pràctiques curriculars.
Pel que fa a les pràctiques extracurriculars es faran constar en el Suplement Europeu al
Títol (SET)
Per incorporar la qualificació a l’expedient serà imprescindible que s’hagin lliurat tota la
documentació referent a l’estada de mobilitat.

9. FINALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
9.1. Estudiants que fan pràctiques curriculars
Les pràctiques finalitzen com a norma general el dia de la data final pactada en el conveni.
A efectes del conveni de cooperació educativa el curs acadèmic finalitza el 15 de
setembre. Si es vol seguir amb les mateixes pràctiques més enllà d’aquesta data és
necessari formalitzar un conveni del curs següent a partir del 16 de setembre i fins a la
data acordada.
Si hi ha una raó de pes, es podrà sol·licitar la diligència de baixa abans d’esgotar el període
acordat en el conveni de cooperació educativa. Abans de la tramitació d’aquesta baixa es
recomana haver exposat les problemàtiques trobades durant el desenvolupament de la
pràctica al tutor acadèmic i a la sotsdirecció responsable de les pràctiques.

9.2. Estudiants que fan pràctiques extracurriculars

Les pràctiques finalitzen com a norma general el dia de la data final pactada en el conveni,
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però en acabar els estudis l’estudiant ha de presentar la diligència de baixa del conveni.
A efectes del conveni de cooperació educativa el curs acadèmic finalitza el 15 de
setembre. Si es vol seguir amb les mateixes pràctiques més enllà d’aquesta data és
necessari formalitzar un conveni del curs següent a partir del 16 de setembre i fins a la
data acordada.
En cap cas es poden continuar les pràctiques un cop superats tots els crèdits d'una
titulació.
Si hi ha una raó de pes, es podrà sol·licitar la diligència de baixa abans d’esgotar el període
acordat en el conveni de cooperació educativa. Abans de la tramitació d’aquesta baixa es
recomana haver exposat les problemàtiques trobades durant el desenvolupament de la
pràctica al sotsdirector de relacions amb les empreses.

9.3. Estudiants que fan pràctiques internacionals
Les pràctiques finalitzen a la data establerta en el “trainning agreement” o en el conveni
específic.
A efectes de la realització de les pràctiques el curs acadèmic finalitza el 15 de setembre.
Si es vol seguir amb les mateixes pràctiques més enllà d’aquesta data és necessari
formalitzar una nova sol·licitud de pràctiques i d’estada de mobilitat i del curs següent a
partir del 16 de setembre i fins a la data acordada.
En el cas dels estudiants/es que participen en el programa Erasmus Pràctiques, la data
màxima de finalització vindrà establerta per la convocatòria Erasmus.
Si hi ha una raó de pes, es podrà sol·licitar la diligència de baixa abans d’esgotar el període
acordat en el conveni de cooperació educativa. Abans de la tramitació d’aquesta baixa es
recomana haver exposat les problemàtiques trobades durant el desenvolupament de la
pràctica al sotsdirector de d’Intenacionalització.
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