
 

Reglament intern regulador de les pràctiques en empreses i institucions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reglament Intern 
Regulador de les pràctiques en empreses i institucions 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovat per la Comissió Executiva de la Junta de Govern en data 14.10.2013 
 

  

Reglament Intern   Codi -----                           Rev. 0                        Data aprov.: 14/10/2013                              Pàg.1/9 

 



 

Reglament intern regulador de les pràctiques en empreses i institucions 
 

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 acadèmiques externes dels estudiants universitaris de grau, en 
empreses o institucions, i regular així les pràctiques de la manera més concreta, específica, completa i flexible 
possible perquè aquesta normativa pugui ser aplicable a tots els centres i ensenyaments de la Universitat 
Internacional de Catalunya.  

 

1. Legislació aplicable  

1.1. El Reial Decret que substituirà el R.D. 1707/2011 de 18 de novembre pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, que ha estat derogat per sentencia del Tribunal Suprem 
de 14 de maig de 2013.  

1.2. 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. (Aquest Decret serà derogat pel nou Reial Decret 
que s’aprovi.)  

1.3. El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i les seves modificacions posteriors. 

 

2. Definició i característiques de les pràctiques externes.  

2.1. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de tipus formatiu que duen a terme els 
estudiants universitaris i que la Universitat supervisa. El seu objectiu és que els estudiants posin en pràctica i 
complementin els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i, d’aquesta manera, afavorir 
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i els facilitin l’ocupabilitat 
i fomentin la seva capacitat d’emprenedoria. 

2.2. Es podran fer a la mateixa universitat o en entitats col•laboradores, com ara, empreses, institucions i 
entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional. 

2.3. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització, no en derivaran, 
en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la 
prestació laboral pròpia de llocs de treball. 

 

3. Modalitats de pràctiques acadèmiques externes 

Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars i extracurriculars. 

a) Les pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques que formen part del pla 
d’estudis de què es tracti. 

b) Les pràctiques extracurriculars són les que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari durant el 
seu període de formació i que, tot i tenir les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no 
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formen part del corresponent pla d’estudis. Tanmateix, es contemplaran en el Suplement Europeu al 
Títol de conformitat amb la normativa vigent. 
 

4. Convenis de cooperació educativa.  

4.1. Per a la realització de les pràctiques externes, les facultats, a través de les gestores de pràctiques que hi 
estan vinculades, subscriuran convenis de cooperació educativa amb les entitats col•laboradores i fomentaran 
l’accés a les pràctiques d’estudiants amb discapacitat, i procuraran la disposició dels recursos humans, 
materials i tecnològics necessaris per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats. 

4.2. Els convenis establiran el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col•laboradora i la 
facultat. En les estipulacions bàsiques o en els annexos que les desenvolupin hauran d’integrar almenys: 

a) El Projecte Formatiu objecte de les pràctiques que farà l’estudiant, que haurà de fixar els objectius 
educatius i les activitats que cal desenvolupar.  

b) El règim de permisos als quals tingui dret de conformitat amb la normativa vigent. 
c) Les condicions de rescissió anticipada de les pràctiques en cas d’incompliment dels termes. 
d) Si escau, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents com de responsabilitat 

civil. 
e) L’existència, si escau, d’una borsa o ajuda d’estudis per a l’estudiant i la forma de rebre-la. 
f) La protecció de dades. 
g) La regulació de possibles conflictes sorgits al llarg del desenvolupament de les pràctiques. 
h) Els termes del reconeixement de la Universitat a la tasca duta a terme pels tutors de l’entitat 

col•laboradora. 
 

5. Destinataris de les pràctiques i requisits per a la realització 

5.1. Podran fer pràctiques acadèmiques externes: 

a) Els estudiants matriculats a qualsevol ensenyament impartit a la Universitat (UIC). 
b) Els estudiants d’altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat 

acadèmica o de convenis establerts entre universitats, cursen estudis a la Universitat 

5.2. Per tal de fer les pràctiques els estudiants hauran de complir, si escau, el següents requisits: 

a) Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques, 
genèriques i/o específiques que l’estudiant ha d’adquirir en la realització de les practiques. 

b) En el cas de les pràctiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura a la qual es vinculen 
les pràctiques, segons el pla d’estudis que es tracti. 

c) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o privada o la mateixa 
universitat on es faran les pràctiques. 

d) Per als estudiants de postgrau i per a les professions de col•legiació obligatòria i també per als 
estudiants que superin l’edat per estar acollits a l’assegurança escolar, tenir contractada la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil professional i estar donats d’alta, si escau, en els 
respectius col•legis professionals. 
 
 
 

Reglament Intern   Codi -----                           Rev. 0                        Data aprov.: 14/10/2013                              Pág.3/9 

 



 

Reglament intern regulador de les pràctiques en empreses i institucions 
 

6. Drets i deures dels estudiants en pràctiques  

6.1. Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els drets següents: 

a) A la tutela, durant el període de pràctiques, per part d’un professor de la facultat i per un professional 
que presti serveis a l’empresa, institució o entitat on es facin les pràctiques. 

b) A l’avaluació d’acord amb els criteris establerts per la facultat que correspongui.  
c) A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col•laboradora on s’hagin fet les pràctiques, amb menció 

expressa de l’activitat desenvolupada, la durada de les pràctiques i, si escau, el rendiment. 
d) A percebre, en els casos en què així s’estipuli, l’aportació econòmica de l’entitat col•laboradora, en 

concepte de borsa o ajut a l’estudi. 
e) A la propietat intel•lectual i industrial en els termes establerts en la legislació reguladora de la matèria. 
f) A rebre, per part de l'entitat col•laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de 

riscos laborals. 
g) A complir amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, havent-ne informat 

prèviament i amb antelació suficient a l’entitat col•laboradora. 
h) A disposar, els estudiants amb discapacitat, dels recursos necessaris per a l’accés a la tutela, a la 

informació, a l’avaluació i al mateix desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions. 
i) A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb aquelles 

activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat. 

6.2. De la mateixa manera, i durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants 
s’hauran d’atenir al compliment dels deures següents: 

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes establerta per la Universitat. 
b) Conèixer i complir el Projecte Formatiu de les practiques: seguir les indicacions del tutor assignat per 

l’entitat col•laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la Universitat. 
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la Universitat durant el desenvolupament de les 

pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, així com fer lliurament dels documents i 
informes de seguiment intermedi i la memòria final que se li demanin. 

d) Incorporar-se a l’entitat col•laboradora de què es tracti en la data acordada, complir l’horari previst en 
el projecte educatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals 
de l’entitat. 

e) Desenvolupar el Projecte Formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat 
col•laboradora d’acord amb les línies establertes en el Projecte Formatiu. 

f) Elaboració de la memòria final de les pràctiques, i, si escau, de l’informe intermedi. 
g) Guardar confidencialitat amb relació a la informació interna de l’entitat col•laboradora i guardar secret 

professional sobre les activitats de l’entitat, durant l’estada de practiques i un cop hagi finalitzat. 
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat col•laboradora, i 

salvaguardar el bon nom de la universitat a la qual pertany. 
i) Qualsevol altre deure previst en el conveni de cooperació educativa corresponent subscrit per la 

Universitat amb l’entitat col•laboradora. 
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7. Garantia de qualitat de les practiques externes, tutories i requisits per exercir-les  

7.1 L’organització, la supervisió i el control de les activitats de pràctiques externes s’articularan d’acord amb 
els procediments definits en el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la facultat (AUDIT), en el qual 
s’inclou, entre altres mecanismes, la revisió de la gestió per part de la Comissió de Qualitat del Centre. 

7.2. Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants disposaran d’un tutor de l'entitat 
col•laboradora i un tutor acadèmic de la Universitat. 

7.3. El tutor designat per l'entitat col•laboradora haurà de ser una persona vinculada a l’entitat, amb 
experiència professional i amb els coneixements necessaris per a dur a terme una tutela efectiva. No podrà 
coincidir amb la persona que exerceix les funcions de tutor acadèmic de la Universitat 

7.4. La designació de tutor acadèmic de la Universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per la 
mateixa Universitat: 

a) Pel que fa a les pràctiques curriculars, el tutor haurà de ser un professor de la Universitat, 
preferentment de la mateixa facultat, escola o centre universitari en el qual estigui matriculat l’estudiant 
o, en tot cas, afí a l’ensenyament al qual es vinculen les pràctiques. 

b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferiblement un professor de la 
Universitat que imparteixi docència en la mateixa àrea de coneixement de l’ensenyament cursat. 

7.5. Les universitats facilitaran als tutors d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries 
per al desenvolupament d’aquesta funció. 

 

8. Drets i deures del tutor de l’entitat col•laboradora  

8.1. El tutor de l’entitat col•laboradora tindrà els drets següents: 

a) Al reconeixement de la seva activitat col•laboradora per part de la Universitat, en els termes previstos 
en el conveni de cooperació educativa. 

b) A ser informat pel que fa a la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte 
Formatiu i de les condicions del seu desenvolupament. 

c) A tenir accés a la Universitat per tal d’obtenir la informació i el suport necessaris per a l’acompliment 
dels objectius propis de la funció que exerceix. 

d) A aquelles altres consideracions específiques que la Universitat pugui establir. 

8.2. Així mateix, tindrà els deures següents: 

a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar tal com es disposa en el Projecte Formatiu. 
b) Supervisar les activitats, orientar i controlar el desenvolupament de les pràctiques, amb una relació 

basada en el respecte mutu i el compromís amb. l’aprenentatge. 
c) Informar l’estudiant de l’organització i funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, 

especialment de la relativa a la seguretat i als riscos laborals.. 
d) Coordinar amb el tutor acadèmic de la Universitat el desenvolupament de les activitats establertes en 

el conveni de cooperació educativa, incloses les modificacions del pla formatiu que puguin ser 
necessàries per al normal desenvolupament de les pràctiques, així com la comunicació i resolució de 
possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les pràctiques i el control de 
permisos per a la realització d’exàmens. 

e) Emetre els informes intermedi i final de pràctiques.  
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f) Proporcionar la formació complementària necessària perquè l’estudiant faci les pràctiques. 
g) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al desenvolupament de les 

pràctiques. 
h) Facilitar i estimular l’aportació de propostes d’innovació, millora i emprenedoria per part de l’estudiant. 
i) Facilitar al tutor acadèmic de la Universitat l’accés a l’entitat per a l’acompliment dels objectius propis 

de la funció que exerceix. 
j) Guardar confidencialitat amb relació a qualsevol informació que conegui de l’estudiant com a 

conseqüència de la seva activitat com a tutor. 
k) Prestar assistència i ajudar l’estudiant durant l’estada a l’entitat, per a la resolució d’aquelles qüestions 

de caràcter professional que puguin sorgir en l’acompliment de les activitats que hi realitza. 

 

9. Drets i deures del tutor acadèmic de la Universitat  

9.1. El tutor acadèmic de la Universitat tindrà els drets següents: 

a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que té establerts la Universitat.  
b) A ser informat de la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de 

les condicions en què es desenvoluparà l’estada de l’estudiant tutelat.  
c) A tenir accés a l’entitat per a l’acompliment dels objectius propis de la funció que exerceix. 

9.2. Així mateix, tindrà els deures següents: 

a) Vetllar pel bon desenvolupament del Projecte Formatiu i garantir la compatibilitat de l’horari de 
realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i 
participació de l’estudiant. 

b) Fer un seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor de l’entitat col•laboradora 
havent consultat, si escau, els informes de seguiment. 

c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. 
d) Dur a terme el procés avaluador de las pràctiques de l’estudiant tutelat.  
e) Guardar confidencialitat amb relació a qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la 

seva activitat com a tutor. 
f) Informar l’òrgan responsable de les pràctiques externes a la Universitat de possibles incidències. 
g) Supervisar i, si és necessari, sol•licitar l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per 

assegurar que els estudiants amb discapacitat facin les practiques en condicions d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 

 

10. Informe de seguiment intermedi i informe final del tutor de l’entitat col•laboradora  

10.1. El tutor de l'entitat col•laboradora elaborarà i remetrà al tutor acadèmic de la Universitat un informe final, 
en finalitzar les pràctiques, que recollirà el nombre d’hores fetes per l’estudiant i en el qual podrà valorar, si 
escau, aspectes relatius tant a les competències genèriques com a les específiques, previstes en el projecte 
formatiu corresponent: 

a) Capacitat tècnica. 
b) Capacitat d’aprenentatge. 
c) Administració de tasques. 
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d) Habilitats de comunicació oral i escrita. En el cas d’estudiants amb discapacitat que tinguin dificultats 
en l’expressió oral, s’ha d’indicar el grau d’autonomia pel que fa a aquesta habilitat, i si requereix algun 
tipus de recurs tècnic i/o humà. 

e) Sentit de la responsabilitat. 
f) Facilitat d’adaptació. 
g) Creativitat i iniciativa. 
h) Implicació personal. 
i) Motivació. 
j) Receptivitat a les crítiques. 
k) Puntualitat. 
l) Relacions amb l’entorn laboral. 
m) Capacitat de treball en equip. 
n) Altres aspectes que es considerin oportuns. 

10.2. Un cop transcorreguda la meitat del període de pràctiques, es podrà elaborar un informe intermedi de 
seguiment, a petició del tutor acadèmic. 

 

11. Informe de seguiment intermedi i memòria final de les pràctiques de l’estudiant  

11.1. L’estudiant elaborarà i lliurarà al tutor acadèmic de la Universitat una memòria final, en finalitzar el 
període de pràctiques, en què han de constar, entre d’altres, els següents punts: 

a) Dades personals de l’estudiant. 
b) Entitat col•laboradora en què s’han fet les pràctiques i ubicació de l’entitat. 
c) Descripció concreta i detallada de les tasques i feines fetes i departaments de l’entitat als quals ha 

estat assignat. 
d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits amb relació 

als estudis universitaris. 
e) Relació dels problemes plantejats i procediments seguits per tal de resoldre’ls. 
f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques. 
g) Avaluació de les practiques i suggeriments de millora. 

11.2. L’estudiant elaborarà, si escau, un informe de seguiment intermedi, preferentment una vegada 
transcorreguda la meitat del període de les pràctiques, que reculli la valoració de l’execució del Projecte 
Formatiu, a petició del tutor acadèmic.  

 

12. Avaluació de les pràctiques 

El tutor acadèmic de la Universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades d’acord amb els procediments 
establerts per la Universitat, i haurà d’emplenar el corresponent informe de valoració (acta d'avaluació). 

 

13. Reconeixement acadèmic i acreditació  

13.1. El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes es farà d’acord amb les normes i procediments 
establerts per la Universitat. 
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13.2. Un cop finalitzades les pràctiques externes, la Universitat emetrà un document acreditatiu de les 
pràctiques que recollirà, almenys, els següents punts: 

a) Titular del document. 
b) Entitat col•laboradora en què s’han fet les pràctiques. 
c) Descripció de les practiques amb la durada i les dates de realització especificades. 
d) Activitats realitzades. 

13.3. El Suplement Europeu al Títol recollirà les pràctiques externes. 
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