NORMATIVA REGULADORA DE LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS
[Aprovada per la Comissió Executiva de la Junta de Govern en data 19.10.2009]

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant aquesta normativa, es pretén establir els criteris, principis rectors, i el procediment a
partir dels quals es desenvoluparan els convenis de pràctiques curriculars i de cooperació
educativa dels estudiants universitaris de grau, en empreses o institucions, regulant les pràctiques
de la manera més concreta, específica, completa i flexible possible perquè pugui ser aplicable a
tots els centres i ensenyaments de la Universitat Internacional de Catalunya.

I. Naturalesa jurídica i concepte
1. Legislació aplicable
1.1. El Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa,
parcialment modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, així com la resta de legislació
que l’actualitzi o el modifiqui, en què s'estableix el concepte de programes de cooperació
educativa i es delimiten l’àmbit d'aplicació, el sistema de garanties per a la seva realització i també
les implicacions que se'n deriven, tant per a l’empresa com per a la Universitat i per al mateix
estudiant.
1.2. El Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, així com la resta de legislació que l’actualitzi o
el modifiqui, sobre directrius generals comunes als plans d’estudis dels títols de caràcter oficial i
amb validesa a tot el territori nacional.
1.3 El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

2. Definició de convenis de pràctiques curriculars i convenis de cooperació educativa
2.1. Convenis de pràctiques curriculars.
L’actual legislació preveu la possibilitat de reconèixer i valorar, com a crèdits ECTS del currículum,
les pràctiques en empreses o institucions i l’activitat professional acadèmicament dirigida i
integrada als plans d’estudis.
Les pràctiques en empreses i institucions poden ser curriculars, amb reconeixement acadèmic, ja
sigui com a pràctiques d'una determinada assignatura, ja sigui com assignatura o activitat de
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pràctiques. És a dir, poden tenir reconeixement com a crèdits ECTS, d'acord amb les previsions
de cada pla d'estudis, i amb aplicació en cada cas del sistema d’acreditació corresponent (l’acta
de l'assignatura o el reconeixement de crèdits ECTS escaient).

Pel que fa al treball de fi de grau, té reconeixement curricular i s’ha de desenvolupar amb la
supervisió acadèmica que el centre estableixi, de manera que l’estudiant aprofundeixi en la
formació pràctica dels seus estudis.
2.2. Convenis de cooperació educativa
Es consideren pràctiques en empreses o institucions les que realitzen els estudiants en centres
situats fora de les dependències universitàries i que tenen com a objectiu la preparació
especialitzada i la formació pràctica dels estudiants universitaris, sense que el temps de durada
d’aquestes pràctiques sigui computable i avaluable com a crèdits ECTS.

3. Alumnes que poden participar en els convenis
Els convenis de pràctiques curriculars i de cooperació educativa estan adreçats als alumnes que
estiguin cursant l’assignatura o pràctica objecte del conveni.

4. Relació entre estudiant i empresa o institució
En tots aquests casos, la relació que s'estableix entre l’estudiant i l’empresa o la institució és
estrictament acadèmica i no laboral, i en cap cas podrà ser retribuïda. En cas que al terme de la
titulació l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’empresa, l’estada de pràctiques no es podrà
computar a efectes d’antiguitat ni eximirà del període de prova, excepte en el supòsit que el mateix
conveni ho determini. Malgrat això, els estudiants podran rebre de les empreses o institucions una
quantitat en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.

II. Procediment
1. Pràctiques curriculars segons el pla d’estudis
1.1. Els programes de pràctiques amb reconeixement curricular han d'estar previstos en el pla
d'estudis corresponent, ja siguin de grau o de màster. Atès que la legislació aplicable imposa la
necessitat d'establir el nombre d’hores de pràctiques curriculars i la seva equivalència en crèdits
ECTS, cal que el conveni delegui en la persona responsable de les pràctiques o Comissió de
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Seguiment l’especificació del total d'hores, l’equivalència en crèdits ECTS, el sistema de
seguiment i el nomenament del professorat responsable i del tutor o tutora de l’empresa, d’acord
amb allò establert per la titulació.
1.2. La titulació de cadascun dels centres és l’encarregada d'establir els programes de pràctiques,
els requisits, la selecció dels estudiants, i el seguiment i l’avaluació de les pràctiques en empreses
o institucions.

2. Pràctiques de cooperació educativa
Pel que fa als programes de pràctiques de cooperació educativa, es desenvoluparan en funció del
que preveu el Reial decret 1497/1981 parcialment modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de
setembre.

3. Conveni
La formalització de les pràctiques en empreses o institucions s'ha de dur a terme mitjançant un
conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa signat per la Universitat i l’empresa o
la institució.

4. Assegurança
Amb relació a l’assegurança d’accident, que ha de tenir tot alumne en pràctiques, és preceptiu
convenir amb l’asseguradora que aquestes pràctiques estiguin cobertes per l’assegurança escolar,
així com el procediment i els tràmits administratius corresponents.
En tot cas, els alumnes als quals no es pugui aplicar l’assegurança escolar, ja sigui perquè
excedeixen l’edat establerta a la normativa vigent (28 anys), ja sigui per qualsevol altre motiu, han
d'haver subscrit l’assegurança voluntària en matricular-se. Les pràctiques no començaran en cap
cas fins que l’estudiant no tingui en vigor l’assegurança.
En el cas que l’alumne hagi de conduir vehicles, en o per l’empresa o la institució on estigui fent
les pràctiques, haurà de disposar de la llicència de conduir adequada a la categoria del vehicle.

5. Estudiants
Podran participar de les pràctiques els alumnes de grau o postgrau.
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D’acord amb el Reial decret 1393/2007, les pràctiques tindran una extensió màxima de 60 ECTS i
hauran d’ofertar-se preferentment durant la segona meitat del pla d’estudis.
Aquests ECTS es podran cursar en un o mes anys acadèmics.

6. Comissió de Relacions Universitat-Empresa, tutor i certificat
En cada un dels centres participants ha d’existir una Comissió de Relacions Universitat-Empresa
que ha de portar un registre de l’alumnat interessat a prendre part en els programes de pràctiques.
Aquesta Comissió haurà de coordinar els centres i resoldre les qüestions que es plantegin en el
desenvolupament d’aquests programes.
Tots els estudiants en pràctiques en empreses o institucions han de tenir un tutor o una tutora.
Totes les empreses o institucions han de designar una persona de l’empresa perquè supervisi
l’estudiant, estableixi contacte amb el professorat responsable de les pràctiques i es preocupi de la
formació dels estudiants dins de l’empresa o la institució.
En finalitzar les pràctiques, l’estudiant té dret que l’empresa o la institució li expedeixi un certificat
on s'indiqui el grau de coneixements adquirit.

7. Extinció
El conveni s'extingirà per l’expiració del termini convingut. Les causes de rescissió del conveni
poden ser: (i) per mutu acord de les parts, manifestat per escrit, (ii) per la impossibilitat legal o
material sobrevinguda de donar compliment a l’objecte d’aquest conveni, (iii) per l’incompliment
greu de qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni, o (iv) per la denúncia d’una
de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.

8. Remissió
En qualsevol cas, caldrà atenir-se al que s’estableix en el document “Directrius i procediment per a
la tramitació i proposta de Convenis”.
***
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