INFORMACIÓ PER ALS ESTUDIANTS SOBRE LES PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES A L’ETSEIB CURS 2019-20
1.- CONDICIÓ I DURADA

En general, les condicions acadèmiques per poder fer pràctiques acadèmiques
externes són:

1.1.- Pràctiques Extracurriculars
Per titulacions de Grau: en la data d'inici del conveni heu de tenir aprovats el 50%
dels crèdits.
Per titulacions de Màster: heu d’haver superat com a mínim 15 ECTS del màster (*),
exclosos els crèdits dels complements de formació.
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:
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
Doble Màster en funció del nombre de crèdits de la titulació (s’ha de multiplicar
per 10).

En cap cas podeu reconèixer pràctiques extracurriculars per curriculars. Heu de prendre
la decisió sobre quin tipus de pràctiques voleu fer en el moment de sol·licitar-les i
formalitzar el conveni.

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

Els estudiants del GETI que feu crèdits optatius de pràctiques externes heu de
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

fer 360 hores (12 ECTS) de pràctiques curriculars, un cop superats 180 ECTS del
pla d’estudis.
Els estudiants del MUEI que feu crèdits optatius de pràctiques externes heu de fer
360 o 540 hores (12 o 18 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS
del màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).
Els estudiants del MUEA (pla 2012) que feu crèdits optatius de pràctiques externes
heu de fer 540 hores (18 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS
del màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).
Els estudiants del MUEA (pla 2019) que feu crèdits optatius de pràctiques externes
heu de fer 360 hores (12 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS
del màster (sense comptar els complements de formació).
Els estudiants del MUAR que feu crèdits optatius de pràctiques externes heu de fer
540 hores (18 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del màster
(sense comptar els crèdits dels complements de formació).
Els estudiants del MUEE que feu crèdits optatius de pràctiques externes heu
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).
Els estudiants del MSCTM, que feu crèdits optatius de pràctiques externes
heu de fer 450 hores (15 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 90
ECTS del màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).
Els estudiants del MUEO que feu crèdits optatius de pràctiques externes heu de
fer 360 o 540 hores (12 o 18 ECTS) de pràctiques curriculars, un cop superats 60
ECTS del màster (sense comptar els crèdits dels complements de formació).
Els estudiants del MUEN heu de fer 450 hores (15 ECTS obligatoris) de pràctiques
curriculars, un cop superats 60 ECTS del màster (sense comptar els crèdits dels
complements de formació).
En el cas del dobles Màster de l’Escola amb el MUEI, atesos els itineraris previstos
en la memòria de dobles màster aprovada pel Consell de Govern, s’han de fer 450
hores (15 ECTS) de pràctiques curriculars obligatòries en el doble Màster MUEIMUEN un cop superats 90 ECTS (sense comptar els complements de formació).
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Quadre resum pràctiques curriculars per titulació
ECTS
12
12
18

360
360
540

Optatives Q4

18

540

60 ECTS

Optatives Q4

12

360

60 ECTS

TITULACIÓ

TIPUS

GETI

Optatives Q8

MUEI

Optatives Q4

MUEA
(2012)
MUEA
(2019)
MUAR
MUEE
MSCTM

QUAN?
UN COP
APROVATS...
180 ECTS

DEDICACIÓ
HORES

OBSERVACIO
NS

60 ECTS

Optatives Q4
Optatives Q2-Q3
Optatives Q4

18
540
60 ECTS
15
450
30 ECTS
15
450
90 ECTS
12
360
MUEO
Optatives Q4
60 ECTS
18
540
MUEN
Obligatòries Q3
15
450
60 ECTS
DMUEN
Obligatòries Q4
15
450
90 ECTS
*En cap dels màsters universitaris es tenen en compte els complements de formació
en el recompte de crèdits aprovats prèviament.

2.- ASSEGURANÇA
Cal disposar de l’assegurança escolar obligatòria i estar afiliat a la Seguretat Social (cal
sol·licitar el número d’afiliat si no el teníeu anteriorment). Els estudiants que sou
majors de 28 anys o estrangers heu de subscriure una assegurança privada d’accidents
com ara la que ofereix la UPC o les que ofereixen altres entitats privades. En el cas que
les pràctiques siguin a l’estranger, cal que cobreixi també el viatge i l’assistència en el
país on es realitzen.

3.- SOL·LICITUD, TRÀMIT DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA I
DOCUMENTACIÓ
Per formalitzar el conveni de cooperació educativa, heu de seguir el passos següents:

3.1.- Pràctiques curriculars
Sol·licitud: Heu d'emplenar la Sol·licitud de pràctiques curriculars per part de
3

l’empresa i l’heu d’introduir a l'aplicació de Pràctiques curriculars. Una vegada les
pràctiques siguin acceptades pel responsable acadèmic, rebreu un correu electrònic
avisant-vos per tal que lliureu la documentació al SIAE. En el cas que us siguin de
denegades, en funció del motiu podeu penjar una nova sol·licitud degudament
modificada.
Tramitar el conveni: Una vegada acceptades les pràctiques curriculars heu de lliurar
al SIAE el Conveni de Cooperació Educativa junt amb la sol·licitud de pràctiques
curriculars degudament signats i segellats tots el documents.
Registre d’acte d’acollida de l’entitat col·laboradora a l’estudiant en pràctiques: Per a
garantir la vostra seguretat durant les pràctiques, junt amb el conveni de cooperació
educativa, heu de presentar el document Registre d’acte d’acollida de l’entitat
col·laboradora a l’estudiant en pràctiques signat pel tutor de l’entitat col·laboradora i
vosaltres.
Aquest document el podeu penjar a l’aplicació de pràctiques curriculars, com a màxim,
abans de l’entrevista inicial amb el tutor acadèmic de les pràctiques curriculars. Si no
lliureu aquest document en el període assenyalat es rescindirà el conveni de
cooperació educativa.
El termini per a realitzar tot el procediment i poder iniciar les pràctiques és de 15
dies.
Recollida del conveni: Heu de recollir el conveni signat al SIAE abans de començar les
pràctiques i lliurar un exemplar a l’empresa a l’inici de les mateixes.
Atenció: tots els documents han d’estar degudament emplenats en ordinador. No
s’acceptarà cap documentació escrita a mà. A més, per als convenis, només
s’acceptaran els originals (el paper que es lliura és directament sobre el que s’ha
segellat i signat, i no un escanejat).

3.2.- Pràctiques extracurriculars
S'ha de lliurar al SIAE el Conveni de Cooperació Educativa, junt amb el Projecte
Formatiu.
Registre d’acte d’acollida de l’entitat col·laboradora a l’estudiant en pràctiques: Per a
garantir la vostra seguretat durant les pràctiques, junt amb el conveni de cooperació
educativa, heu de presentar el document Registre d’acte d’acollida de l’entitat
col·laboradora a l’estudiant en pràctiques signat pel tutor de l’entitat col·laboradora i
vosaltres. En el cas que no us sigui possible lliurar-lo junt amb el conveni caldrà lliurar4

lo, com a màxim, durant la primera setmana de pràctiques. Si no lliureu aquest
document en el període assenyalat es rescindirà el conveni de cooperació educativa.
El termini per a realitzar tot el procediment i poder iniciar les pràctiques és de 8
dies.
Recollida del conveni: Heu de recollir el conveni signat al SIAE abans de començar les
pràctiques i lliurar un exemplar a l’empresa a l’inici de les mateixes.
Atenció: tots els documents han d’estar degudament emplenats en ordinador. No
s’acceptarà cap documentació escrita a mà. A més, per als convenis, només
s’acceptaran els originals (el paper que es lliura és directament sobre el que s’ha
segellat i signat, i no un escanejat).

4.- MATRÍCULA
Els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars caldrà matricular-los durant el
període de matrícula quadrimestral via e-secretaria. Si la sol·licitud no coincideix amb
aquest període, els responsables de les pràctiques us faran la matrícula
directament una vegada acceptades i assignat el tutor acadèmic de les pràctiques.
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.

5.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ PRÀCTIQUES CURRICULARS
La tutoria de les pràctiques curriculars es realitza a través de la intranet de pràctiques
curriculars. El seguiment consisteix en una entrevista inicial amb el tutor acadèmic de
l’Escola i una entrevista de seguiment durant el desenvolupament de les pràctiques.
L’avaluació de les pràctiques es fa un cop finalitzades. En aquest sentit, haureu
d’emplenar l’enquesta de satisfacció de les pràctiques i penjar la memòria a l’aplicació.
Un cop lliurada la memòria, heu 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 ha d’emplenar i lliurar l’informe d’avaluació
de l’estudiant.
El tutor acadèmic ha de fer un informe de les pràctiques i avaluar-vos prèvia exposició
oral de les mateixes.
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El termini màxim que teniu per lliurar la memòria és de 30 dies després de la
finalització de les pràctiques.

6.- INCORPORACIÓ A L’EXPEDIENT

El reconeixement acadèmic de les pràctiques es fa:
• Per pràctiques curriculars:
o Un cop avaluades les pràctiques, s'introdueix la nota obtinguda i els
crèdits al vostre expedient acadèmic.
• Per pràctiques extracurriculars:
o 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).

7.- BAIXA
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. 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.
•

Per donar de baixa un conveni, heu de lliurar el document de "diligència de
baixa" (Català // Castellà ), signat per vosaltres i l'empresa; el podeu lliurar a
través del correu electrònic: practiques.etseib@upc.edu o presencialment al
Servei d'Atenció a l'Usuari (SIAE).
MOLT IMPORTANT: Un cop obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis que esteu
cursant, es considera que sou titulats i heu 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.

(*) Excepció a la normativa pel que fa a les pràctiques extracurriculars dels estudiants
del GETI que feu el MUEI i no sou de nou ingrés a l’Escola: podeu fer pràctiques
extracurriculars durant el Q1 si us trobeu en algun dels següents casos:
•
•

Si el conveni és continuïtat d'un conveni de pràctiques que realitzàveu
durant el grau.
Si heu fet el grau a l'ETSEIB en el temps previst, és a dir, en 4 anys heu
finalitzat els estudis.
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•

Si heu fet el grau a l'ETSEIB en 4 anys i mig o més i teniu una nota mitjana
de l’expedient de 6,5 o més.

MOLT IMPORTANT: Tot i poder continuar un conveni de grau en el màster,
durant el temps de transició entre que ja s’han superat tots els crèdits del grau i
es matricula el primer quadrimestre del màster NO podeu seguir les pràctiques.
És a dir, les persones que comenceu el màster en el quadrimestre de primavera
(febrer) no podeu fer pràctiques des que heu superat tots els crèdits del grau
(generalment, a finals del quadrimestre) fins que hagueu formalitzat la matrícula
del Màster. Els que comenceu el Màster en el quadrimestre de tardor (setembre)
no podeu fer pràctiques des que supereu tots els crèdits del grau (generalment,
al juliol) fins que hageu formalitzat la matrícula del màster. En ambdós casos
només podeu tramitar el conveni quan tingueu formalitzada la matrícula del
Màster, però no abans.
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