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NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA FACULTAT DE FÍSICA

(Aprovada en Comissió Acadèmica de Centre el 16/11/2011)
(Modificada en Comissió Acadèmica de Centre el 09/11/2016)

Disposicions comunes
L’objectiu d’aquest text és adaptar a les particularitats de la Facultat de Física la Normativa de pràctiques
externes de la Universitat de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern de 5 d'octubre de 2010) que
regula les activitats pràctiques que els estudiants desenvolupin en empreses i institucions durant la seva
formació universitària, tant si es fan com a assignatura dins d’un pla d’estudis com de manera voluntària
(d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol i la resta de normativa aplicable).

Article 1. Definició
a) Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i
supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i
complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició
de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.
b) Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades, i amb
caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.
c) Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’un
contracte laboral.

Article 2. Objectius
a) Contribuir a la formació integral dels estudiants.
b) Facilitar el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball.

Article 3. Destinataris
a) Estudiants matriculats en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Física. Els estudiants de grau
hauran d'haver superat el 50% dels crèdits.
b) Estudiants d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis
existents.

Facultat de Física

c) Estudiants d'universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva
vinculació acadèmica a la UB.

Article 4. Modalitats de pràctiques externes
S’estableixen dues modalitats de pràctiques:
a) Pràctiques curriculars. Són les corresponents a assignatures incloses en els plans d’estudis dels
ensenyaments que imparteix la Facultat de Física.
b) Pràctiques no curriculars. Són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es
duen a terme durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el
suplement europeu del títol en el cas dels ensenyaments oficials.

Article 5. Conveni de pràctiques
5.1 Requisits
a) La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la
Facultat de Física de la UB i l’empresa, entitat o institució pública o privada. Aquest conveni ha de
regular la cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants.
b) El conveni l’han de subscriure el degà de la Facultat, la persona que ocupa la representació legal de
l’empresa, entitat o institució pública o privada o, en qui delegui i l’estudiant, amb el vistiplau previ del
tutor acadèmic de pràctiques externes de la Facultat.
5.2 Durada i horaris
La durada i els horaris de les pràctiques externes van lligades al que estableix el conveni de pràctiques.
Els programes formatius del conveni de pràctiques han de preveure un factor multiplicador de 2 per aplicar
a l’equivalència en hores del crèdit ECTS (25 hores d’activitat de l’estudiant).
Per regla general, el límit d’hores d’activitat és de 500 per conveni, tret de situacions raonades que han de
ser valorades i aprovades pel tutor acadèmic de la Facultat.
Les pràctiques externes no curriculars han de permetre als estudiants complir amb les seves obligacions
acadèmiques i formatives.
5.3 Vigència
Si s’ha signat un conveni marc amb una empresa o institució per acollir estudiants, amb caràcter general,
aquest conveni de pràctiques és vigent durant el curs acadèmic per al qual se subscriu, i es prorroga
automàticament en els cursos successius, si no hi ha una denúncia expressa de qualsevol de les parts,
excepte si el conveni determina explícitament una altra durada.
5.4 Denúncia
a) La denúncia del conveni per part de la UB l’ha de formalitzar el degà de la Facultat, per delegació del
rector, i s’ha d’executar conforme al que estableix la seva normativa.
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b) La denúncia per part de l’empresa s’ha de fer amb un termini mínim de dos mesos d’antelació al
començament de la pràctica, tret que per raons de força major no sigui possible el preavís assenyalat.
5.5 Facultat de revocació
La UB es reserva la facultat de revocar la participació d'un estudiant determinat o de tot un grup en el
conveni per l’incompliment de les clàusules establertes, per inadequació pedagògica de les pràctiques
formatives o per vulneració de les normes que, en relació amb les activitats programades, siguin vigents en
cada cas.
5.6 Aspectes econòmics
El conveni de pràctiques pot preveure l’aportació d'una quantitat, per part de les empreses, entitats i
institucions, en concepte de borsa d'ajut a l’estudi, que ha de ser satisfeta en la manera que determini el
mateix conveni, i una altra aportació per finançar la gestió del programa de pràctiques,
La quantia d’aquesta ajuda s’ha de fer constar en l’annex al conveni i, en cap cas, té consideració de
remuneració o nòmina, ja que l'activitat que és objecte del conveni no pot coexistir amb cap relació
contractual entre l'estudiant i l'empresa, entitat o institució pública o privada on es desenvolupi. Aquesta
borsa o ajuda no cal que s’ajusti ni en concepte ni en quanties al que es preveu en el sistema retributiu
laboral establert a l’empresa o institució en qüestió.
5.7 Cobertura d’assegurança
Els estudiants menors de 28 anys ja disposen d’una assegurança obligatòria; els més grans d’aquesta edat
estan obligats a subscriure l’assegurança voluntària.

Article 6. L’oferta de la facultat
L’estudiant pot escollir entre:
a) Sol∙licitar alguna de les ofertes vigents a la web de la Borsa de Treball de la Facultat de Física mitjançant
els formularis publicats o facilitats pel centre.
b) Contactar per iniciativa pròpia amb una empresa per fer‐hi una estada de pràctiques. En aquest cas
l’empresa s’ha de registrar a la Borsa de Treball de la Facultat de Física i així es podrà formalitzar el
conveni de pràctiques.
Per al cas de les pràctiques curriculars, l’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura corresponent en el
següent període de matrícula després de la signatura del conveni i s’ha d’acollir a tot el que estableixi el pla
docent de l’assignatura corresponent del seu ensenyament.
El tutor acadèmic ha d’avaluar l’assignatura segons el que s’estableix en el pla docent de l’assignatura
corresponent.

Article 7. Tutor de la universitat
El tutor acadèmic de les pràctiques externes ha de ser preferentment un membre del professorat de la
Facultat de Física, designat pel degà.

