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INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
A L’ETSEIB  

 
DOCUMENT AMB LES INDICACIONS I MODIFICACIONS INCORPORADES DURANT EL 
PERÍODE EXCEPCIONAL PER L’ALERTA SANITÀRIA PER CORONAVIRUS ( COVID‐19)  
Actualització en Fase 2 de desescalada (3/6/2020) 
 
Les pràctiques acadèmiques son activitats de naturalesa formativa que ha de permetre 
als estudiants 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. 
 
D’acord amb les directrius de les autoritats sanitàries, la UPC ha dictat la suspensió de 
les activitats lectives presencials amb efectes de 13 de març de 2020. 
Les  pràctiques  acadèmiques  externes  són  activitats  formatives,  però  de  forma 
majoritària  es  desenvolupen en  instal∙lacions  externes a  la Universitat,  sota  la  tutela 
acadèmica d’aquesta. 
 
Per Acord CG/2020/03/03, de 14 de maig de 2020, el Consell de Govern de la UPC va 
aprovar el Pla de desconfinament  i reactivació progressiva de  l'activitat, en el qual es 
preveu per a  la Fase 2  la possibilitat de començar a activar activitats vinculades a  les 
pràctiques docents i d’alguns processos d’avaluació.  
 
Sota aquests premisses, a la resolució 870/2020 el rector autoritza a partir de la Fase 2 
de  desconfinament  la  represa  gradual  de  la  formació  presencial  en  les  pràctiques 
acadèmiques  externes,  curriculars  o  extracurriculars,  de  grau  o  màster,  que  no  es 
puguin desenvolupar de forma no presencial en el marc de l’establert en els convenis de 
cooperació  educativa,  sempre  que  el  centre  docent  responsable  del  conveni  de 
cooperació  educativa,  el  domicili  de  l’estudiant  i  l’empresa  o  institució  on  es 
desenvolupa la pràctica es trobin, almenys, en fase 2 del Pla de transició cap a la nova 
normalitat, i sotmesa a les condicions especificades a continuació. 
 
Les presents instruccions són d’aplicació a les pràctiques acadèmiques externes que es 
realitzin mitjanant convenis de cooperació educativa, ja sigui a empreses i institucions o 
a  la  pròpia  Universitat,  i  alhora  també  s’aplicaran  a  les  beques  formatives  que  es 
realitzen a la pròpia UPC. 
 
1. Els  centres  docents  traslladaran  als  estudiants  i  a  les  entitats  col∙laboradores  la 

possibilitat de realitzar les pràctiques acadèmiques en curs mitjançant procediments 
no presencials,  de  forma que en  cap  cas  impliqui  una necessitat  de desplaçament 
per a l’estudiant. A partir de la fase 2 de la desescalada es permet la represa de les 
pràctiques presencials sota les condicions següents: 
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 Domicili d’estudiant, centre i empresa en Fase 2 

 Acord entre les tres parts 

 Respectar les directrius de les fases de la desescalada (Pla de transició cap a 
la nova normalitat) 

 Acompliment de tots els requisits de prevenció de riscos i pla de contingència 
pels riscos associats a la Covid‐19 

 
No es podran incorporar a la formació pràctica presencial els estudiants: 

 Amb simptomatologia compatible amb ella Covid‐19 

 El que convisquin o hagin estat en contacte els darrers 14 dies amb persones 
que presentin  símptomes,  d’acord amb  les  recomanacions  de  les  autoritats 
sanitàries. 

 Els  que  pertanyin  a  algun  col∙lectiu  vulnerable  establert  pel  Ministeri  de 
Sanitat. 

 
2. Quan  les  opció  anterior  no  siguin  possibles,  en  el  decurs  de  tota  la  durada  del 

conveni,  es  procurarà  acordar  amb  les  parts  implicades  una  redistribució  de  la 
dedicació  de  l’estudiant  durant  la  vigència  del  conveni  signat,  de  forma  que  es 
compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent. 
 

3. En  qualsevol  moment  es  pot  signar  una  diligència  de  pròrroga  de  la  data  de 
finalització  del  conveni,  mantenint  la  dedicació  inicial  prevista,  si  es  considera 
necessari per mantenir la pràctica  mentre  duri  l’alerta  sanitària.(Pots consultar el 
procediment en e  l’apartat web https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/covid‐
19/informacio‐practiques‐academiques‐externes  
 

4. En    les    pràctiques    curriculars    demanem    la   major    flexibilitat    possible    a    les  
entitats col∙laboradores  per  garantir   el   projecte   formatiu   de l'estudiant.   Si   no  
fos  possible,  l'estudiant  ha  de  contactar  amb  el  sots  director  d’Empreses,  qui 
estudiarà  cada  cas  i  procurarà,  en  funció del punt on  es  trobi  el  seu pla  formatiu, 
donar‐li solució de continuïtat fins a la seva finalització i avaluació. 
 

 
 

1.‐ MODALITAT DE PRÀCTIQUES 
 

Pràctiques curriculars: 
Son 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. 
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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∙licitar‐

les i formalitzar el conveni. 

 

 

Durant  el  període  d’emergència  sanitària,  sols  es  podran  realitzar  les  pràctiques 

mitjançant  procediments  no  presencials,  de  forma  que  en  cap  cas  impliqui  una 

necessitat de desplaçament per a l’estudiant. A partir de la fase 2 de la desescalada es 

permet  la  represa  de  les  pràctiques  presencials  sota  les  condicions  indicades  en  la 

resolució 870/2020 presentada a l’apartat 1 de la introducció  d’aquest document. 

 

 

2.‐ REQUISITS GENERALS DE LES PRÀCTIQUES 
 

2.1.‐ CONDICIONS ACADÈMIQUES I DURADA DE LES PRÀCTIQUES 
 
En  general,  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: 

o Grau de 240 ECTS: màxim 1.800h 

o Màster de 90 ECTS: màxim de 900h 

o Màster de 120 ECTS màxim de 1.200h 

o Doble Màster en funció del nombre de crèdits de la titulació (s’ha de 

multiplicar el nombre de crèdits per 10h). 

 
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 la dedicació màxima serà de 4 
hores diàries en període lectiu o a temps complet en període no lectiu o si l’estudiant cursa tant 
sols el TFE. 
 
L’Escola  pot  establir  limitacions  o  denegar  la  possibilitat  de  realitzar  pràctiques  externes 

extracurriculars en funció del rendiment dels estudiants. 
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2.1.1 ‐ Pràctiques Extracurriculars 
 
Per  titulacions  de Grau:  en  la  data  d'inici  del  conveni  heu  de  tenir  aprovats  el  50% 

dels crèdits. 

 

Pels  estudis  de Màster:  heu  d’haver  superat  com  a  mínim  15  ECTS  del  màster  (*), 

exclosos els crèdits dels complements de formació.  
 

(*) 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. 

 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, a més cal 

complir el màxim de 900 hores per curs acadèmic, tenint en compte les hores realitzades 

en el Grau  i  les 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. 

 

 

2.1.2 ‐ 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 

fer  360  hores  (12  ECTS)  de  pràctiques  curriculars,  un  cop  superats  180  ECTS  del 

pla d’estudis. 



 
 
 
 
 
 

Pàgina 5 de 10  

 

 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  en  extinció)  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 350 hores (12 ECTS) de pràctiques curriculars un cop superats 60 ECTS del 

màster (sense comptar els crèdits dels 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 de doble Màster de  l’Escola amb el MUEI‐MUEN , heu 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). 
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Quadre resum pràctiques curriculars per titulació  
 

TITULACIÓ  TIPUS  ECTS 
DEDICACIÓ 

HORES  

QUAN?  

UN COP 

APROVATS... 

OBSERVACIONS 

GETI  Optatives Q8  12 360 180 ECTS 

GTIAE  Cap  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

Pla d’estudis 

sense pràctiques 

curriculars 

MUEI  Optatives Q4 
12 360

60 ECTS 
18 540

MUEA 

(2012 en 

extinció) 

Optatives Q4 

12 360

60 ECTS  
18  540   

MUEA 

(2019) 
Optatives Q4  12  360  60 ECTS   

MUAR  Optatives Q4  18 540 60 ECTS 

MUEE  Optatives Q2‐Q3  15 450 30 ECTS 

MSCTM  Optatives Q4  15 450 90 ECTS 

MUEO  Optatives Q4 
12 360

60 ECTS 
18 540

MUEN  Obligatòries Q3  15 450 60 ECTS 

DMUEN  Obligatòries Q5  15 450 90 ECTS 

Resta DM   Cap  ‐  ‐‐  ‐‐ 

Aquest estudis 

no poden 

realitzar 

pràctiques 

curriculars 

*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 personals 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 3 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 web. (http://www.seg‐
social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio) 

 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 el articles 2.1  d’aquest document. 

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

 

3.‐ 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 menors de 28 anys compten de assegurança escolar amb  la matrícula. 

Pots  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/assegurances‐

copia/assegurances#assgvoluntaria)  o  l’assegurança  pels  estudiants  en  mobilitat 

internacional (https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat‐estudiants/mobilitat‐

destudiantat‐de‐la‐upc/asseguranca‐obligatoria/asseguranca‐obligatoria). 

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. Pots consultar tota la informació sobre l’assegurança  privada  

concertada  amb  al  UPC:  https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurances‐

copia/assegurances#assgvoluntaria  

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.    Pots  consultar  tota  la  informació  sobre 

d’assegurança  obligatòria  per  estudiants  en  mobilitat  a  l’apartat  web 

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat‐estudiants/mobilitat‐destudiantat‐

de‐la‐upc/asseguranca‐obligatoria/asseguranca‐obligatoria 
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4.‐  FORMALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES  
 
Pràctiques acadèmiques externes es formalitzen mitjançant Convenis de cooperació educativa 
entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant. 
 
El  conveni  consta  d'un  projecte  formatiu  annex.  El  signarà  l’estudiant,  el  tutor  de  l’entitat 
col∙laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica i recollirà els objectius educatius i les activitats a 
desenvolupar. En el Projecte formatiu caldrà indicar clarament que durant l’activació de l’alerta 
sanitària  l’estudiant  realitzarà  les  tasques  exclusivament  per  procediments  no  presencials,  de 

forma que en  cap  cas  li  impliqui una necessitat de desplaçament. A partir de  la  fase 2 de  la 
desescalada  es  permet  la  represa  de  les  pràctiques  presencials  sota  les  condicions 
indicades en  la resolució 870/2020 i  la declaració de  l’empresa del compliment de requeriments 
de prevenció de riscos conseqüència de  la situació d’alarma sanitària ocasionada per  la covid19 
en relació als convenis de cooperació educativa. 
 
Per  tal  de  complir  les  directrius  que  les  autoritats  sanitàries  estem  adequant  la  gestió  dels 
convenis  de  cooperació  educativa de manera no presencial.   Donada  la  complexitat  de  l'actual 
situació  les  sol∙licituds  de  nous  convenis  s'hauran  de  realitzar  un  mes  abans  de  l'inici  de  les 
pràctiques. 
 
Podeu consultar tota la informació del procediment que has de seguir per tramitar el conveni de 
cooperació educativa al web de l’Escola:  
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/covid‐19/informacio‐practiques‐academiques‐
externes 
 
 

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’Escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de 
treball amb aquestes empreses. 

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.  
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 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. 

 

 

6.‐ MATRÍCULA DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS 
Els  crèdits  corresponents  a  les  pràctiques  curriculars  caldrà  matricular‐los  durant  el 

període  de  matrícula  quadrimestral  per  l’  e‐secretaria.  Si  la  sol∙licitud  no  coincideix 

amb el període ordinari de matrícula, des del SIAE se us farà la matrícula una vegada les 

pràctiques curriculars un cop siguin validades acadèmicament. 

 

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 directives 

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. 
 
 

7.‐ SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES 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 a  l’aplicació. El  tutor acadèmic ha de  fer un  informe de  les pràctiques  i 

avaluar‐vos prèvia exposició oral de les mateixes.  

 
El termini màxim per lliurar la memòria és de 30 dies després de la finalització de les pràctiques. 
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8.‐ INCORPORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 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. Tot i això 

s’incorporen al Suplement Europeu al Títol (SET). 


