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NORMATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

DELS ESTUDIS DE GRAU A L’ETSETB 

(Aprovada per la Comissió Permanent de l’ETSETB, amb data  XXXXXXXXXXX) 

 

Objectiu i marc legal 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona promou la 
participació dels seus estudiants en pràctiques acadèmiques externes a través dels convenis 
de cooperació educativa. 

Les pràctiques acadèmiques externes es poden fer en empreses, institucions i entitats 
públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat 

L’objectiu de les pràctiques és 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 emprenedora. 

El marc legal que regula aquestes activitats mitjançant els Convenis de Cooperació Educativa, 
és el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, i la normativa de pràctiques acadèmiques 
externes  de la Universitat Politècnica de Catalunya , document CG 18/05 2012. 

 

Modalitat de les pràctiques acadèmiques externes 

D’acord amb l’article 4 del Reial decret 1707/2011 les modalitats de les pràctiques 
acadèmiques externes seran curriculars i extracurriculars.  

 

Normativa comuna de les pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars  

Les pràctiques regulades en aquesta normativa es formalitzaran mitjançant la signatura de 
convenis de cooperació educativa amb empreses, institucions i entitats públiques i privades 
d’àmbit nacional e internacional que vulguin acollir estudiants en pràctiques 

Els convenis de cooperació educativa, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1707/2011, 
seran signats pel representat legal de l’entitat col·laboradora, per l’estudiant i per la direcció 
de l’ETSETB 

El projecte formatiu, formarà part d’aquest conveni de cooperació educativa, com a annex. El 
signarà l’estudiant, el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica. 



Pàgina 2 de 4 
 

Les ofertes de cooperació educativa seran recollides pel subdirector/per la subdirectora de 
Relacions amb les Empreses, qui les farà públiques i vetllarà per la seva qualitat formativa i 
perquè l'estudiantat que hi opti acompleixi tots els requisits (Normativa dels plans d'estudi, de 
la UPC, de l'Escola, i d'aquest Reglament). 

Les pràctiques externes no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant per 
aquest motiu s’estableix: 

a) El nombre màxim d’hores que un estudiant pot realitzar en el marc de convenis de 
cooperació educativa és de: 
- 900 hores en un mateix any acadèmic 
- 1800 hores al llarg dels mateixos estudis  

b) La dedicació de l’estudiant no podrà superar les 20 hores per setmana excepte en els 
casos següents en què es podran fer fins a 40 hores per setmana: 
- Quan es faci el TFG a l’empresa 
- En el període de l’1 de juliol al 15 de setembre 

Els estudiants no podran fer dos convenis alhora, si bé excepcionalment es poden acceptar 
petits solapaments de temps en el cas de canvi d'empresa i en període no lectiu.  

Els estudiants no podran treballar simultàniament en un conveni de cooperació educativa i 
una beca de col·laboració. 

S’ha de tenir assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Aquells estudiants que 
tinguin 28 anys o més i que no disposin d'assegurança escolar tindran que contractar 
l'assegurança establerta per la UPC per poder realitzar pràctiques acadèmiques externes. 

L’horari de les pràctiques no podrà ser coincident amb l’horari de les assignatures 
matriculades. 

La Comissió de Relacions Universitat Empresa de l'ETSETB (CdRUE) vetllarà pel normal 
desenvolupament  i avaluació de les pràctiques conforme a la Normativa de Pràctiques 
Externes de la UPC 

Un cop realitzada la pràctica s’avaluarà i qualificarà seguint les directrius marcades per la 
CdRUE. Serà indispensable per l’avaluació haver rebut la documentació següent:   

-Informe final del tutor de l’entitat col·laboradora 

-Informe final de l’estudiant 
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Normativa específica per les pràctiques acadèmiques externes curriculars 

L’estudiant s’haurà de matricular dels 12 crèdits optatius de Pràctiques en Empresa abans 
d’iniciar les pràctiques. Els 12 crèdits equivalen a un conveni  de cooperació educativa de 360 
hores les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 320h i un màxim de 360h de 
treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 360h i major o igual a 
320h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, 
de que la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 360h. 

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que 
realitzarà les tasques de tutoria acadèmica. 

L'estudiantat podrà matricular-se de Pràctiques en Empreses sempre que hagi superat 18 
crèdits del curs 3B.  

Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica acadèmica externa curricular l’estudiant 
tindrà com a màxim un any natural per tenir avaluada les Pràctiques en Empreses.   

Normativa específica per les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars 

Les pràctiques extracurriculars no formen part del pla d’estudis, ni de l’expedient acadèmic. 
Tot i així, s’incorporaran al Suplement Europeu al títol del estudiant. 

L’estudiant haurà d’haver superat el 50 % dels crèdits totals (120 ECTS). 

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que 
realitzarà les tasques de tutoria acadèmica. 

A fi i efecte que la realització de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars no 
interfereixin negativament en el seu rendiment acadèmic, l'estudiantat podrà realitzar un 
conveni de cooperació educativa sempre que es trobi en la situació següent:  

Ha d'haver superat en el quadrimestre anterior un mínim de 16 crèdits (o aquells crèdits que li 
restaven per acabar els estudis) i només pot haver aprovat menys de 16 crèdits, com a màxim, 
en un quadrimestre una vegada aprovats el 120 ECTS. 

Les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars són compatibles amb la realització del 
treball final de grau (TFG). 

Atès que quan l'estudiantat que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa 
d'estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa, esdevé 
necessari que aquest estudiantat, recent titulat, iniciï el procediment per a la tramitació de la 
diligència de baixa del conveni de cooperació educativa.  
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Remuneració  

La remuneració mínima per hora de treball de l'estudiant serà de 8 euros/hora,  que en casos 
excepcionals podrà ser modificada per la Comissió de Relacions Universitat Empresa de 
l'Escola (CdRUE). 

Pel que fa a la seva actualització, a finals de cada curs s'establirà a consideració de la (CdRUE) 
la conveniència de la seva revisió que, en cas de ser aprovada, s'aplicarà als convenis que 
comencin en el curs següent. 




