
Aprovat p

 

 
 
REGL
UNIVE
 
Artic
Dese
exter
592/2
estud
d’octu
ensen
acadè
de G
Docè
 
L’obje
desen
labora
 
Artic
S’ent
en q
comp
què e
seva 
obten
 
Les p
curric
caràc
 
Les p
finalit
 
L’exp
pràct
super
que s
pràct
 
Artic
La F
vincu

 
Els d
pràct
Acad
treba

 
La S
desen
la dire

patronat FUdGI

LAMENT D
ERSITAT D

le 1. Objec
envolupar  
nes curricu
2014, de 1
diants unive
ubre, mod
nyaments u
èmiques ex

Girona (UdG
ència i Estud

ectiu de le
nvolupi una
al entre l’en

le 2. Conce
én per pràc
ualsevol en

plementar la
exercirà la 
incorporac

nir la titulaci

pràctiques e
culars però 
cter volunta

pràctiques c
tzació dels e

periència la
ica curricul
rar l’assign
serà la bas
iques. 

le 3. Assig
UdGIF ser
lades als e

directors i c
iques exte
èmica  de 
lls a tenir en

Secretaria 
nvolupamen
ecció de la 

F de 23-07-201

 

DE PRÀC
E GIRONA

cte 
i organitza

ulars i extra
1 de juliol,

ersitaris, rea
ificat pel 
universitaris
xternes de g
G) el 20 de
diants  de 5

es pràctiqu
a acció for
ntitat i l’estu

epte 
ctiques exte
ntitat, públi
a formació a
seva activ

ció al merc
ió, d’acord a

externes ex
no formen 
ri durant el 

curriculars i
estudis mat

aboral o pro
lar externa 
atura corre
e de la qua

nació de re
rà responsa
studis impa

coordinador
ernes dels 

la FUdGIF
n compte pe

Acadèmic
nt de les pr
FUdGIF co

8 

CTIQUES 
A: INNOVAC

ar els aspe
acurriculars 
 pel que e

alitzades en
RD 861/2

s oficials i d
graus i màs
e desembre
5 de març de

es externe
mativa en 
diant. 

ernes curric
ica o priva
adquirida, a
itat profess
at de treba
amb les pre

tracurricula
part dels pl
seu període

i extracurric
triculats. 

ofessional 
en els es

esponent ca
alificació pe

esponsabil
able de la 
artits a la FU

rs dels est
correspon

F, i seran e
els tutors ac

ca de la 
ràctiques ex
m a part de

EXTERNE
CIÓ I FORM

ectes esse
que els es

es regulen 
n els enseny
010, de 2
d’acord am
sters” aprov
e de 2012 
e 2015. 

es en els 
una entitat

culars l'acci
ada, nacion
apropar l'est
sional i des
all, i supos
evisions  es

ars tenen la 
lans d’estud
e formatiu.

culars es po

prèvia pod
studis de m
aldrà matric
er part del 

litats 
coordinaci

UdGIF.  

tudis seran
ents plans
els respons
cadèmics. 

FUdGIF 
xternes  de 
el seguimen

S DELS
MACIÓ (FU

encials que
studiants de

les pràctiq
yaments es
2 de julio

mb l’article 1
vada pel Co

i modificad

estudis de
t receptora

ó formativa
nal o estra
tudiant a la 

senvolupar 
aran la su
tablerts en 

mateixa fin
di i, per tan

oden realitz

drà ser con
màster, pos
cular-la i ela
professorat

ió i seguim

n els respo
s d’estudis
sables d’est

elaborarà 
 tots els es

nt del curs a

ESTUDIS 
dGIF) 

e han de r
e la FUdGI
ques acadè
stablerts pel
l, que reg

1 de la “No
onsell de Go
da per la C

e la FUdG
, sense qu

a desenvolu
ngera, am
realitat de 
competènc
peració com
el pla d’estu

nalitat que le
t, l’estudian

zar fins, com

nsiderada c
stgrau i esp
aborar la m
t responsab

ment de les

onsables de
, supervisa
tablir els cr

un inform
studis. Aque
cadèmic. 

DE LA 

regular les 
F en aplica

èmiques ex
l RD 1393/2
gula l’orde
ormativa de
overn de la
Comissió d

IF és que
ue existeixi

upada per u
b l'objectiu
l'àmbit prof

cies que af
m a reque
udis corres

es pràctiqu
nt les pot re

m a màxim

com a exp
pecialització
memòria de
ble de l’ass

s pràctique

e les assig
ats per la 
riteris d’ava

me anual 
est informe

Pàgina

FUNDACI

pràctiques
ació del RD
xternes dels
2007, de 20
enació dels
e pràctiques
a Universita
elegada de

 l’estudian
cap vincle

un estudian
u d'aplicar 
fessional en
avoreixin la
riments pe
ponent. 

es externes
ealitzar amb

, la data de

eriència de
ó; però pe

e pràctiques
signatura de

es externes

gnatures de
Secretaria

aluació dels

sobre e
 s’elevarà a

a 1 

Ó 

s 
D 
s 
0 
s 
s 
t 

e 

t 
e 

t 
i 

n 
a 
r 

s 
b 

e 

e 
r 
s 
e 

s 

e 
a 
s 

el 
a 



Aprovat patronat FUdGIF de 23-07-2018 Pàgina 2 

 

 
 
 
 
Article 4. Formalització dels convenis marc i específic 
Les condicions generals de les pràctiques externes s’establiran en un conveni marc entre la 
FUdGIF i l’entitat externa acollidora d’estudiants. Així mateix, un cop assignada una plaça de 
pràctiques en una entitat, cal també formalitzar un conveni de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques externes (annex al conveni marc abans esmentat) entre l’estudiant, 
l’entitat receptora i la FUdGIF. 
 
Paralꞏlelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat receptora consensuaran el pla de treball 
de les pràctiques, que s’annexarà a l’esmentat conveni de cooperació educativa, i també 
signarà l’estudiant. 
 
Abans de l’inici de les pràctiques, el conveni de cooperació educativa i el pla de treball, 
hauran d’estar degudament signats per totes les parts. 
 
 
Article 5. Pràctiques a l’estranger 
Si les pràctiques es realitzen en alguna universitat estrangera amb la qual ja existeix conveni 
bilateral, no serà necessari un nou conveni marc, només caldrà formalitzar el conveni de 
cooperació educativa corresponent. Si les pràctiques es realitzen en una empresa 
estrangera, com a mínim es formalitzarà un conveni específic. 
 
Per als estudiants nacionals o residents, donat que la cobertura de l’assegurança 
d ’acc iden ts  és només dins del territori nacional, l’estudiant haurà de contractar una 
assegurança de mobilitat  en el cas que vulgui fer pràctiques externes a l’estranger. En 
pràctiques dins la Unió Europea, l’estudiant haurà de portar la targeta sanitària europea 
(assistència sanitària en països de la Unió Europea), o bé l’E-AND-4 si el desplaçament es fa 
a Andorra. 
 
Els estudiants estrangers i no residents hauran de contractar assegurança mèdica i 
d’accidents per poder matricular-se. Els estudiants hauran de verificar si els cal fer alguna 
cobertura addicional per les pràctiques. En el cas de realitzar pràctiques fora del territori 
nacional, els estudiants hauran de verificar que estan degudament coberts en aquell territori.  

 
 

 
Article 6. Oferta i assignació de places 
Les pràctiques les pot oferir la FUdGIF, a través dels directors o coordinadors dels estudis o 
poden ser proposades pels propis estudiants. Cada estudiant té dret a realitzar un conveni de 
pràctiques en una organització, cada curs acadèmic, excepte en els casos on la memòria 
acadèmica del curs indiqui la necessitat de realitzar més d’una pràctica. 
 
La realització d’una pràctica externa curricular podrà comportar una retribució econòmica per 
a l’estudiant per part de l’entitat receptora. 
 
La durada de les estades de pràctiques externes curriculars estarà determinada pel nombre 
de crèdits ECTS de la corresponent assignatura a raó de 22 hores efectives de pràctica a 
l’entitat receptora per crèdit ECTS i 3 hores d’activitats addicionals (visita a l’empresa o 
entitat, tutories, preparació de la memòria final, etc.). En el cas de les ofertes de pràctiques 
que es superi la durada a l’entitat receptora anteriorment esmentada, l’excés d’hores es 
computarà com a pràctica externa no curricular i així es farà constar en el corresponent 
conveni específic. La durada d’una pràctica externa no curricular no podrà superar la meitat 
del curs acadèmic, és a dir el 50% dels ECTS matriculats per l’estudiant. 
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Article 7. Requisits de l’estudiant 
Podran optar a fer pràctiques externes tots els estudiants de la FUdGIF que estiguin 
matriculats en  alguna  assignatura  dels  seus  corresponents  estudis  durant  el  curs  
acadèmic  en  el  qual  es realitzarà l’estada de pràctiques. Per poder realitzar una pràctica 
externa curricular, l’estudiant haurà d’estar en condicions de matricular l’assignatura 
corresponent d’acord a la normativa FUdGIF vigent. 
 
L’estudiant  interessat en realitzar pràctiques externes s’haurà d’acollir obligatòriament a les 
convocatòries establertes a la FUdGIF. 
 
 Article 8. Tutoria 
Per a la realització de les pràctiques externes, l’estudiant tindrà el suport de: 
 
- Un tutor responsable en l’entitat receptora, que haurà de ser un professional amb formació i 
experiència adequada als objectius del projecte formatiu i que donarà suport, assessorarà  i   
controlarà  que  es  compleixin  els  drets  i   deures  de  l’estudiant. També  serà 
responsabilitat del tutor de l’entitat receptora, l’elaboració dels informes de progrés i final de 
l’estudiant durant l’estada. 
 
- Un tutor acadèmic, designat per la direcció de la FUdGIF  i diferent al tutor de l’entitat 
receptora, que farà el seguiment de les pràctiques i en verificarà l’aprofitament per part de 
l’estudiant. El tutor acadèmic haurà de ser el director o coordinador de l’estudi o un professor 
afí a l’estudi corresponent i serà el responsable de la supervisió de les estades de pràctiques 
que té assignades. Aquesta supervisió inclou: la revisió i aprovació del pla de pràctiques, el 
seguiment de la pràctica, el contacte amb el tutor de l’entitat receptora, el suport docent a 
l’estudiant i, finalment, l’avaluació de l’estada de pràctiques.  
 
Article 9. Avaluació 
El responsable de l’avaluació de les pràctiques serà el professor tutor de pràctiques. El 
professor tutor avaluarà l’estudiant, d’acord amb les directrius establertes en cada estudi, en 
base a: 
 
- Informes de progrés i final emesos pel tutor de l’entitat receptora valorant qualitativament 
l’adaptació de l’estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat (en funció dels coneixements 
necessaris i les dificultats trobades) segons els models definits per la FUdGIF. 
 
- Valoració de l’actitud, el rendiment i grau d’aprenentatge durant l’estada de l’estudiant a 
l’empresa, mitjançant l’informe de progrés i valoració final del tutor acadèmic. 
 
- Memòria final de pràctiques realitzada per l’estudiant. L’estructura, extensió i requisits 
mínims d’aquesta memòria es definiran en cada estudi. 
 
Un cop finalitzada l’avaluació, el tutor acadèmic o el responsable de l’assignatura reflectirà la 
qualificació corresponent de l’estudiant a la corresponent acta d’avaluació que s’incorporarà 
posteriorment a l’expedient acadèmic de l’estudiant. 
 
L’estudiant haurà d’informar a la FUdGIF i al tutor acadèmic, de qualsevol incidència relativa 
a la seva estada en pràctiques. L’incompliment d’aquesta obligació d’informació o de 
qualsevol dels acords establerts en el conveni, comportarà la no superació de l’assignatura. 
 
Article 10. Matrícula 
L’estudiant  candidat  a   una  pràctica  externa  curricular,  convenientment  informat,  haurà  
de manifestar la seva voluntat de matricular-se a assignatura de pràctiques corresponent en 
el moment de formalitzar la seva candidatura a una plaça de pràctiques. Aquesta voluntat, 
manifestada tàcitament en la candidatura, es considerarà com a consentiment per part de la 
Secretaria Acadèmica de la FUdGIF, que  matricularà  d’ofici  l’estudiant, en  cas  que  se  li  
assigni  la  plaça  de  pràctiques solꞏlicitada. 
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Article 11. Confidencialitat 
L’estudiant i el tutor acadèmic es comprometen a guardar confidencialitat en relació a 
qualsevol informació de l’entitat receptora i a no utilitzar les dades obtingudes durant les 
pràctiques sense l’autorització expressa d’aquesta entitat i de la pròpia FUdGIF i així es farà 
constar en el corresponent conveni de cooperació educativa. 
 
Article 12. Reconeixement de l'activitat professional 
L’experiència laboral o professional prèvia podrà ser considerada com a experiència de 
pràctica externa curricular en els estudis de la FUdGIF. Per tenir opció a aquest 
reconeixement, l’estudiant haurà d’acreditar un mínim de 100 hores d’experiència 
professional per cada crèdit a reconèixer. En el cas d’acreditar un any a temps complet 
(mínim 1.700 h.) es podrà solꞏlicitar el reconeixement per la totalitat de les pràctiques 
externes curriculars. 
 
L’estudiant interessat a reconèixer la seva activitat professional, ho haurà de solꞏlicitar 
mitjançant una instància adreçada a la Secretaria Acadèmica de la FUdGIF, en un dels tres 
terminis establerts a tal efecte en el calendari administratiu que es publica anualment. Amb la 
instància caldrà adjuntar còpia del contracte laboral i un certificat de l’empresa on hi consti la 
modalitat contractual, la durada i hores del contracte i la descripció de l’activitat realitzada per 
l’estudiant. En el cas que l’estudiant hagi desenvolupat la seva activitat laboral per compte 
propi (autònom/a), caldrà que l’estudiant justifiqui aquesta condició i aporti un registre de les 
activitats dutes a terme durant el període considerat. El coordinador d’estudis corresponent 
avaluarà la solꞏlicitud i determinarà si aquesta experiència professional es pot reconèixer. 
 
En cas que l’estudiant compleixi els requisits per al reconeixement de l’experiència laboral 
prèvia, la Secretaria Acadèmica de la FUdGIF li assignarà un tutor acadèmic. Finalment, 
l’estudiant haurà d’elaborar una memòria de pràctiques que serà la base de la qualificació de 
l’assignatura. 
 
L’activitat desenvolupada com a pràctica curricular o no curricular i/o desenvolupada fora del 
marc de les Pràctiques externes en el propi estudi o en d’altres, no tindrà consideració 
d’activitat laboral.  Per tant, en cap cas donarà dret a reconeixement d’activitat professional. 
 
Disposició addicional 
Aquest reglament serà d’aplicació a partir del curs 2018-2019.  

 
 


