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Pràctiques Tutelades 

EN MOTIU DEL COVID-19 TOTES LES DATES ESTAN

SUBJECTES A POSSIBLES CANVIS
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Consultes temes administratius: 
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Informació web:
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-

/ensenyament/detallEnsenyament/483731/26



Requisits i 
incompatibilitats

 REQUISITS:

A complir el 12 de setembre de 2020

(Torns A, B i E)

1. Tenir els tres primers cursos del pla d’estudis del Grau
aprovats.

2. Tenir un mínim de 222 crèdits superats dels 300 crèdits
del Grau (222+78 = 300 crèdits)

3. La preinscripció a les Estades obligatòria. Del 25 de
juny al 13 de setembre.

Recomanació: no cursar en el mateix semestre les
Estades junt amb assignatures cursades per primera
vegada (excepte el TFG) 4/33



Requisits i 
incompatibilitats

 INCOMPATIBILITATS:

1. No tenir cap relació laboral amb la
farmàcia/hospital on es fan les pràctiques durant el
període de pràctiques (excepte Torn A, temps parcial)

2. No tenir cap altre conveni de pràctiques
acadèmiques externes durant el període de pràctiques
(excepte Torn A, temps parcial).

3. No es poden realitzar en oficines de farmacia familiars
(parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat
dins del segon grau)

 Si l’alumne té un contracte o un conveni (incompatibilitat 1 i 2),
l’haurà de rescindir com a molt tard el dia abans
d’incorporar-se a les Estades (Torns A i E: Abans del 21
d’octubre; Torn B: abans del 15 de gener).
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PERÍODE DE PRÀCTIQUES

❑ Torn A (temps parcial, 25h/setmana)

Del 21 d'octubre de 2020 al 20 de juliol de 2021.

❑ Torn E (primer semestre, temps complet,
35h/setmana)

Del 21 d'octubre de 2020 al 20 d'abril de 2021.

❑ Torn B (segon semestre, temps complet,
35h/setmana)

Del 15 de gener al 14 de juliol de 2021.

IMPORTANT:

1. Els alumnes que facin una Estada Erasmus al 1r
semestre i no es puguin incorporar el 15 de gener
tindran una altra període de Pràctiques Tutelades:

De l'1 de febrer al 31 de juliol 6/33



PERIODE DE PRÀCTIQUES

2. Seguint la normativa acadèmica, tots els
alumnes que no es puguin incorporar el 15 de
gener al centre receptor, no podran tancar
expedient i demanar el títol fins a mitjans de
setembre de 2021.

❑ Torn P (Prova Pilot):

3 mesos en Oficina de Farmàcia i 3 mesos en
Servei de Farmàcia d’hospital (primer semestre,
temps complet, 35h/setmana).

Del 21 d’octubre de 2020 al 20 d’abril de 2021.
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PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
(TORNS GENERALS)

 FRANJA HORÀRIA DE PRÀCTIQUES: 
❑ Dilluns a divendres de 8 a 22h

❑ Dissabtes al matí de 8 a 14h

Exclosos: nits, festius, dissabtes tarda i diumenges.

 Calendari laboral (no l’acadèmic).

 Total hores a realitzar: 840h (segons el Pla 
docent de l’assignatura)

 L’alumne s’ha d’incorporar obligatòriament al 
centre receptor:

Torns A i E*: el 21 d’octubre de 2020

Torn B*: el 15 de gener de 2021

* Avisar per e-mail i justificar si no us podeu incorporar el 
dia que correspongui (estades.graufarmacia@ub.edu) 8/33



CONVOCATÒRIES AL 
GIPE:
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Curs 2020-2021

Curs 2020-2021



ESTADES EN PRÀCTIQUES 
TUTELADES A CATALUNYA

(Torns generals: A, B i E)
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EN MOTIU DEL COVID-19 TOTES 

LES DATES ESTAN

SUBJECTES A POSSIBLES CANVIS



Calendari (estudiants)
 Oferta i preinscripció: del 25 de juny al 13 de setembre de 2020

 Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de setembre (a partir de les 
13h).

 Correccions/reclamacions de la llista: 18 al 21 de setembre de 2020 (fins 
les 13 h)

 Llista definitiva d’admesos i exclosos: 25 de setembre de 2020 (a partir de 
les 13h)

 Assignació de places: 28 de setembre de 2020

 Renúncia plaça assignada: del 28 al 30 de setembre de 2020 (fins les 13 h)

 Reassignació: del 28 de setembre a l’1 d’octubre fins les 13 h (alumnes sense 
plaça o que han renunciat a l’assignació inicial)

 Matricula: del 7 al 9 d’octubre (automatrícula)

 Recollida del Projecte Formatiu (conveni) a la Secretaria d’Estudiants i 
Docència:

Torns A i E: del 9 al 16 d’octubre

Torn B: del 10 al 21 de desembre.
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Consulta i inscripció 
de places

Del 25 de juny al 13 de setembre de 2020
A través del programa GIPE (accés per a estudiants)

1.Revisar les vostres dades de contacte:
◼ Clicar a “El meu CV” i assegureu-vos que les vostres dades són correctes,

especialment l’adreça electrònica i el telèfon de contacte

Per modificar-les: si és el telèfon o l’adreça electrònica heu d’enviar un correu electrònic
a estades.graufarmacia@ub.edu indicant les vostres dades: Nom, Cognoms, NIUB i DNI,
i dades a modificar).
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Consulta i inscripció 
de places

2. Accedir a la convocatòria:
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ALUMNES NOUS d’HOMOLOGACIÓ: Podran accedir un cop hagin
fet la matricula a la Secretaria d’Estudiants i Docència el 7 al 9 de
setembre (segons instruccions que hagin rebut de la SED)

2020-2021



Consulta i inscripció 
de places

3. Preinscriure’s a la convocatòria (no significa la 
preinscripció final):

4. Cercar les ofertes i seleccionar-les:
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2020-2021

• Per introduir l’oferta els centres receptors han d’estar acreditats. 
• Només constaran les Farmàcies o Hospitals que hagin introduït la 

seva oferta del 15 de maig al 17 de juny.
• Heu de triar un màxim de 20 ofertes tenint en compte el torn

seleccionat, horari, localització del centre, etc.
• Ordenar el llistat per ordre de preferència.
• L’elecció feta es pot modificar tantes vegades com vulgueu fins que

confirmeu la vostra preselecció.

IMPORTANT: Un cop confirmada i enviada la vostre preselecció no es

podrà modificar encara que el termini d’inscripció sigui vigent.



Preinscripció: Enviament 
preselecció

5. Veure la selecció i ordenar per preferències

15/33

El programa GIPE permet fer una preselecció de places

que no significa que l’estudiant hagi formalitzat la

preinscripció obligatòria per fer les Estades. Abans del

13/09/2020 haureu de confirmar aquesta preselecció

perquè la vostra preinscripció quedi confirmada i

pugueu fer les Estades el proper curs acadèmic 2020-

2021 sempre que compliu els requisits.

L’enviament de la preselecció a les Estades és

obligatòria i un cop confirmada no es pot rectificar. Els

terminis de preinscripció son improrrogables



Preinscripció: Enviament 
preselecció

6. Enviament de la preselecció pel GIPE:

 Un cop confirmada no es podrà modificar

 Es obligatòria la confirmació per fer
l’assignació i cursar les Estades.
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ASSIGNACIÓ DE 
PLACES

 28 de setembre de 2020 (GIPE)

 Criteris d’assignació:

1. Nota mitjana ponderada de l’expedient fins el 
curs 2019/20.

2. Nombre de crèdits superats fins el curs 
2019/20.

3. DATA DE PREINSCRIPCIÓ (enviament de la 
preselecció del GIPE)
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ASSIGNACIÓ DE 
PLACES

◼ Consultar-ho al GIPE.

 Segona adjudicació (reassignació): 2 
d’octubre de 2020 (a partir de les 13 h)
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Del 28 al 30 de setembre 
de 2020 (fins les 13 h)

➢ Fer una nova tria d’un màxim de 20 places
➢ Del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2020 (fins les 13 h)



Matricula
 Automatrícula del 7 al 9 d’octubre de 2020.

 Nou rebut de pagament amb un termini màxim 
de 7 dies per realitzar-lo.

◼ Si es vol fraccionar el pagament heu de demanar 
informació a la Secretaria d’Estudiants i Docència i 
sempre abans que caduqui el rebut.

 IMPORTANT: assegureu-vos que matriculeu el 
grup (Torn) assignat i l’assegurança voluntària 
d’accidents si sou majors de 28 anys.
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DOCUMENTACIÓ
1. Recollida del Projecte Formatiu :

◼ Torns A i E: del 9 al 16 d’octubre

◼ Torn B: del 10 al 21 de desembre.

2. Anar al centre receptor perquè us signin el 
Projecte Formatiu abans de la vostra 
incorporació.

3. Retornar-lo a la Secretaria d’Estudiants 
abans de l’inici de les pràctiques (ho podreu 
avançar escanejat i després entregar 
l’original).
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ESTADES EN PRÀCTIQUES 
TUTELADES 

FORA DE CATALUNYA
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❑ Mobilitat Internacional

❑ Mobilitat Nacional



MOBILITAT 
INTERNACIONAL

 Més informació a l’Oficina de Mobilitat 
Internacional: erasmus-farmacia@ub.edu

 IMPORTANT: Els estudiants amb plaça 
assignada a Catalunya que finalment les 
facin com Erasmus: han de renunciar a la 
seva plaça per correu electrònic a 
estades.graufarmacia@ub.edu abans del 30 de 
novembre de 2020.
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MOBILITAT NACIONAL

Procediment ordinari:
 Programa d’intercanvi SICUE.

 Requisits i procediment segons la Universitat de destí.

Casos excepcionals i amb valoració individual. 

Requisits:

 Estudiants de Balears o CCAA on no hi ha programa SICUE:

 Criteris de proximitat del domicili familiar, degudament 
justificats (còpia del empadronament).

 Acceptació per escrit del centre receptor que es proposa en la 
sol·licitud de l’estudiant.

 El centre receptor proposat ha de complir els requisits mínims 
establerts per la Facultat.

 Mateixos requisits i incompatibilitats que pels alumnes que les 
fan a Catalunya.

 Obligatori l’assistència a les activitats acadèmiques del Pla 
docent per aprovar l’assignatura. 
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http://www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional/?utm_source=home_monub&utm_medium=menu_esq&utm_campaign=monub2018


Procediment:

 Sol·licitud de l’estudiant: del 15 de juny al 6 de setembre 
de 2020

Documentació a presentar a Secretaria:

1. Sol·licitud per fer les Estades fora de Catalunya

2. Justificant d’empadronament de l’alumne.

3. Formulari emplenat pel centre receptor : farmàcia o hospital

Acceptació o denegació de la sol·licitud: Es notificarà via e-
mail l’acceptació* o denegació de la sol·licitud com tard el 12 de 
setembre de 2020.

*L’acceptació no suposarà en cap cas l’admissió per cursar les 
Estades (veure “requisits i incompatibilitats”).

MOBILITAT NACIONAL
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https://www.ub.edu/portal/documents/34829/6550606/Sol·licitud+Foracat/f3179ec7-cd93-c735-7137-728537c92fec
https://www.ub.edu/portal/documents/34829/6550606/Formulari+Farmacies+ForaCat/ef011521-982b-6e0a-6ba3-383aedcfad55
https://www.ub.edu/portal/documents/34829/6550606/Formulari+Hospitals+ForaCat/a1a18adf-2444-b8e5-35e8-0da1bf896110


Alumnes acceptats:

 L’Hospital o Farmàcia acceptat ha d’introduir la oferta al 
GIPE segons les instruccions que enviarem un cop 
acceptats.

 L’alumne haurà de seleccionar l’oferta del seu centre 
receptor proposat seguint les instruccions que enviarem 
un cop acceptada la seva sol·licitud.

Convocatòria 

especial 

al GIPE:

MOBILITAT NACIONAL
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ESTADES EN PRÀCTIQUES 
TUTELADES 

PROVA PILOT 
(torn P)
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 3 mesos en Oficina de Farmàcia + 3 mesos 
en Servei de Farmàcia d’Hospital, distribuït 
en:

◼ Torn P1: del 21 d’octubre de 2020 al 20 de gener 
de 2021.

◼ Torn P2: del 21 de gener al 20 d’abril de 2021.

Els estudiants que en el torn P1 vagin a Oficina de 
Farmàcia significarà que al torn P2 aniran a un Servei de 
Farmàcia d’Hospital, i viceversa.

 Oferta: 5 places Hospital + 5 places Farmàcies (10 alumnes)

 Calendari i procediment especial respecte a la resta de torns 
generals (Torns A, B i E).

PROVA PILOT (Torn P)
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PROVA PILOT (Torn P)

 REQUISITS TORN P: 

1. Tenir els tres primers cursos del pla d’estudis del Grau 
aprovats.

2. Tenir un mínim de 222 crèdits superats dels 300 
crèdits del Grau (222+78 = 300 crèdits)

◼ Aquests requisits s'han de complir el 15 de juny 
de 2020

◼ Recomanació: que l’alumne no hagi de cursar 
assignatures obligatòries i optatives al primer 
semestre per primera vegada (excepte el TFG).
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PROCEDIMENT PROVA 

PILOT (Torn P)

 Accedir al programa GIPE (accés per a estudiants)
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Aquells alumnes que no tinguin els requisits amb data 15 de
juny de 2020 no podran optar a aquesta convocatòria (tenir un
mínim de 222 crèdits superats).

2020-2021



Consulta i inscripció 
de places (Torn P)

1)Preinscriure’s a la convocatòria: 

Termini: del 15 al 19 de juny
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2) Confirmació preinscripció:
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Consulta i inscripció 
de places (Torn P)



PROVA PILOT (Torn P)

 ADMISSIÓ DELS 10 CANDIDATS: 

◼ Data: 25 de juny de 2020.

◼ La selecció de candidats es farà seguint el 
següent criteri:

1. Primer criteri: Nota mitjana ponderada de 
l’expedient fins al primer semestre del curs 
2019/20.

2. Segon criteri: Nombre de crèdits superats fins al 
primer semestre del curs 2019/20.

3. Tercer criteri: DATA DE PREINSCRIPCIÓ al GIPE
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PROVA PILOT (Torn P)

 ADMISSIÓ DELS 10 CANDIDATS: 

◼ Publicació de Llista d’admesos i Llista 

d’espera*

*Llista d’espera: En cas que algun alumne 
candidat renunciï en algun moment del procés a 
fer el Torn P, es proposarà com a candidat el 
primer alumne de la llista d’espera.
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CALENDARI TORN P: 
PROVA PILOT

 SELECCIÓ DE PLACES DE FARMÀCIES:

◼ Selecció de places: del 26 de juny al 3 de juliol de 2020

◼ Assignació: 7 de juliol (a partir 13h)

◼ Renuncies: 7 i 8 de juliol

 SELECCIÓ DE PLACES D’HOSPITALS:

◼ Selecció de places: del 9 al 14 de juliol de 2020

◼ Assignació: 16 de juliol (a partir 13 h)

◼ Renuncies: 16 i 17 de juliol

 MATRICULA: Automatrícula del 7 al 9 d’octubre de 2020

◼ Grup a matricular: E1 (després d’ofici la secretaria us el canviarà al 
grup P1 per diferenciar-ho dels alumnes del Torn E)
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CALENDARI TORN P: 
PROVA PILOT

 RECOLLIDA PROJECTE FORMATIU:

◼ Període P1: del 9 al 16 d’octubre de 2020.

◼ Període P2: del 10 al 21 de desembre de 2020.

S’han de recollir per la Secretaria d’Estudiants i Docència 
de la Facultat (Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 
13:30, i les tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h).

* No podeu iniciar les pràctiques sense el Projecte 
Formatiu signat per les tres parts (haureu d’entregar 
també signat l’exemplar per la UB a la secretaria 
d’estudiants de la facultat).
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MOLTES GRÀCIES


