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NORMATIVA REGULADORA DE LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES I 
INSTITUCIONS PER A L’ALUMNAT DE PRIMER, SEGON I TERCER CICLE 

D’ENSENYAMENTS OFICIALS I PROPIS DE PREGRAU 
 

(Consell de Govern de 6 de juliol de 2004) 
   
       
Exposició de Motius 
 
L’objectiu d’aquesta normativa és regular les activitats pràctiques, en empreses i institucions, que 

els estudiants desenvolupin durant la seva formació universitària, ja siguin de tipus curricular o 

subjectes als programes de cooperació educativa. La necessitat de reformar la seva regulació ve 

donada per diverses modificacions que l’entorn de les pràctiques ha sofert en els darrers anys, i 

sobretot per una sèrie de canvis, impulsats per les següents circumstàncies: 

 

� Un augment important del nombre d’estudiants en pràctiques, que aconsella generar un marc 

normatiu més flexible i, alhora, més precís. 

� El desenvolupament dels objectius generals del programa Feina UB. 

� La consideració de les pràctiques, especialment en l’àmbit de pregraduats, com una acció 

connectada amb les polítiques d’inserció laboral. 

� L’adequat funcionament de les pràctiques com a indicador de qualitat universitària. 

� La necessitat de generar els mecanismes necessaris per millorar les possibilitats de la mobilitat 

d’estudiants en pràctiques. 

� La voluntat de garantir un procediment ràpid, senzill i transparent que millori la gestió, unifiqui 

criteris i permeti dirigir la política de pràctiques vers una millora en la qualitat formativa 

d’aquestes. 

 

A més, cal tenir en compte que les pràctiques dels estudiants són una de les fonts principals de 

contacte entre la Universitat i les empreses per estendre les connexions entre aquests dos mons. 

 

Capítol 1. DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS CONVENIS 

 

Article 1. Concepte i delimitació 
 

1. Són pràctiques en empreses i institucions, nacionals o estrangeres, les que, prèvia la signatura 

del corresponent conveni, realitzen els estudiants de primer, segon o tercer cicle dels 

ensenyaments oficials i dels estudis propis de la Universitat de Barcelona en les esmentades 

empreses i institucions i que tenen com a objectiu el desenvolupament de la formació pràctica 

dels estudis universitaris. 

 

2. Les pràctiques curriculars són les que consten en els plans d’estudis, bé com a pràctiques d’una 

assignatura determinada, bé com a assignatura o activitat de pràctiques. Aquestes pràctiques 

podran tenir com a reconeixement: crèdits troncals, crèdits obligatoris o crèdits optatius de 

primer o segon cicle o crèdits de doctorat o d’un curs propi de pregrau o de postgrau en 

qualsevol de les seves varietats, d’acord amb les previsions de cada pla d’estudis. 

 

3. Les pràctiques no curriculars són les que, adreçades exclusivament a l’alumnat de primer o 

segon cicle, no estan específicament incloses en els plans d’estudis. Aquestes pràctiques podran 

ser objecte de reconeixement com a crèdits de lliure elecció, d’acord amb el que s’estableixi en 

la normativa vigent de lliure elecció de la Universitat de Barcelona. 
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4. En tots aquests casos, la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’empresa o la institució és 

estrictament acadèmica i no laboral. 

 

Article 2. Organització de les pràctiques 
 

1. La Comissió Acadèmica de Facultat o d’Escola, o el Consell d’Estudis de cada ensenyament, en 

aquelles Facultats o Escoles que no tinguin Comissió Acadèmica, seran els competents per 

establir els requisits, la selecció dels estudiants, el seguiment i l’avaluació de les pràctiques en 

empreses o institucions per a primer i segon cicle, així com els competents per establir els 

mecanismes que consideri adients per garantir la seva qualitat formativa i la bona gestió 

acadèmica i docent. Per extensió, els centres de la Universitat de Barcelona, o aquelles 

estructures específiques que es puguin generar internament,  hauran de vetllar per tal de garantir 

que les condicions en què es desenvolupin les pràctiques no comportin activitats abusives ni 

contràries al caràcter formatiu que tenen aquestes pràctiques. 

 

Per facilitar el desenvolupament de les seves funcions en matèria de pràctiques, les Comissions 

Acadèmiques o, en el seu cas, els Consells d’Estudis poden establir comissions. En tot cas, la 

Comissió Acadèmica, o el Consell d’Estudis designarà, com a mínim, un membre del 

professorat com a responsable de les pràctiques per a cada ensenyament oficial de primer, segon 

o tercer cicle, i per a cada ensenyament propi de pregrau, amb aquelles competències que 

designi la Comissió Acadèmica o el Consell d’Estudis corresponent. 

 

2. Pel que fa als programes de pràctiques per a l’alumnat de tercer cicle, és el tutor del curs de 

doctorat o director del curs de postgrau implicat, el competent per establir els programes de 

pràctiques, els requisits, la selecció dels estudiants i el seguiment i avaluació de les pràctiques, 

així com per establir els mecanismes que consideri adients per garantir la qualitat formativa i la 

bona gestió acadèmica i docent. 

 

3. Els programes de pràctiques no podran excedir de 500 hores per curs acadèmic ni de cinc hores 

al dia, excepte quan l’òrgan competent segons els apartats 1 i 2 del present article ho consideri 

oportú. En aquest cas, si es tracta d’un conveni que afecta a ensenyaments de primer o segon 

cicle, així com d’ensenyaments propis de pregrau, caldrà l’aprovació de la Comissió Acadèmica 

del Consell de Govern a proposta de la Comissió Acadèmica de Facultat o Escola, o Consell 

d’Estudis; i si es tracta d’un conveni que afecta l’activitat acadèmica de tercer cicle, caldrà 

l’aprovació de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern; En tot cas, un mateix estudiant 

no podrà simultanejar dos programes de pràctiques de pregrau (curriculars i no curriculars) a 

l'hora, però la realització d'un d'ells no implicarà renúncia explícita a seguir l'altre amb 

posterioritat. 

 

4. Cada empresa o institució haurà de designar una persona responsable que supervisarà el 

desenvolupament de les pràctiques, establirà contacte amb el professorat responsable de les 

pràctiques a la Universitat i vetllarà per la correcta execució del respectiu conveni. 

 

5. En finalitzar les pràctiques, l’estudiant té dret a que l’empresa o la institució li expedeixi un 

certificat en què consti el nivell assolit en les pràctiques realitzades. 
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Article 3. Característiques generals dels convenis: elaboració i extinció 
 

1. L’empresa o la institució que tingui interès en acollir alumnes en pràctiques, haurà de presentar 

a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 2, una  proposta amb la descripció de les activitats a 

desenvolupar pels estudiants. Aquest òrgan avaluarà les propostes (segons el model que consta 

en l'annex 9) i podrà no acceptar-les, si bé ho haurà de fer de forma motivada. 

 

2. Les pràctiques s’han de formalitzar mitjançant un conveni de col·laboració signat per la 

Universitat de Barcelona i l’empresa o institució on es realitzaran. 

 

3. En el conveni haurà de constar, com a mínim, l’objectiu de la pràctica educativa, el tipus de 

col·laboració (activitats que han de realitzar els estudiants), les dates, el nombre total d’hores, 

l’equivalència en crèdits (si escau), l’àmbit d’aplicació, la durada, el nomenament d’una 

persona responsable per part de l’empresa, el caràcter no laboral de la relació, la cobertura de 

qualsevol contingència d’accident mitjançant l’assegurança escolar o la que correspongui, si és 

major de 28 anys i assegurança de responsabilitat civil a tercers, els drets i deures específics de 

l’alumnat en pràctiques, el sistema de seguiment i les causes d’extinció del conveni. 

 

4. Els estudiants de la Universitat de Barcelona no podran realitzar pràctiques no curriculars a la 

mateixa institució amb un conveni de cooperació educativa. En canvi, podran realitzar 

pràctiques curriculars de qualsevol cicle en dependències de la Universitat de Barcelona, a 

l’empara de resolucions específiques dels òrgans competents per a l’establiment dels programes 

de pràctiques i sota la seva autorització. 

 

5. Un cop signat el conveni, l’Administració de Centre o, en el seu cas, la Secretaria del Centre o 

del departament, n’haurà de trametre una còpia al degà o director, a l’empresa o a la institució i 

a l’oficina responsable d’aquests convenis, per tal que els registri. En finalitzar el curs, el degà o 

director del centre o del departament, haurà d’emetre un informe de les incidències que s’hagin 

produït. 

 

6. Els convenis de pràctiques curriculars tindran una durada d’un curs acadèmic, i quedaran 

renovats automàticament excepte per les causes esmentades a l’incís final d’aquest apartat. Els 

convenis de cooperació educativa s’extingiran automàticament per la finalització de les 

pràctiques de l’estudiant. En ambdós casos, també es podran rescindir anticipadament per les 

següents causes: 

 

� Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

� Per denúncia d’una de les parts manifestada per escrit amb una antelació de 30 dies. 

� Per impossibilitat de compliment del contingut del conveni per qualsevol de les causes 

previstes per la legislació vigent. 

 

Article 4. Requisits dels estudiants de primer i segon cicle per accedir als programes de 

pràctiques 
 

1. Les Comissions Acadèmiques de Facultat o d’Escola o, en el seu cas, els Consells d’Estudis 

realitzaran la selecció dels estudiants de primer i segon cicle, i els dels estudis propis de pregrau 

per a la realització de les pràctiques en empreses o institucions, tenint en compte el seu 

rendiment acadèmic i la conformitat de l’empresa o institució. 
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2. Per accedir als programes de pràctiques curriculars, els estudiants han d’haver superar un 

mínim del 20% del total de crèdits de l’ensenyament corresponent. Es considera que els 

estudiants que cursin ensenyaments de segon cicle ja tenen superar aquest requisit. 

 

3. Per accedir als programes de pràctiques de cooperació educativa, l’alumnat ha d’haver superat 

el 50% de crèdits de l’ensenyament. 

 

4. Igualment, els estudiants han de tenir l’assegurança escolar, i si són majors de 28 anys 

l’assegurança d’accidents, i, en tots els casos, la de responsabilitat civil a tercers . En cas que 

l’estudiant no hagi abonat l’assegurança escolar o d’accidents per no haver pogut efectuar la 

matrícula en el moment de la signatura del conveni, caldrà un compromís per escrit en què 

manifesti que la matrícula es durà a terme. 

 

Article 5. Requisits dels estudiants de tercer cicle per accedir als programes de pràctiques 
 

1. El tutor dels cursos de doctorat o el director dels cursos de postgrau realitzarà la selecció dels 

estudiants de tercer cicle per a la realització de les pràctiques en empreses o institucions, tenint 

en compte el seu rendiment acadèmic i la conformitat de l’empresa o institució. 

 

2. Per accedir als programes de pràctiques, els estudiants han d’acreditar la matrícula al curs de 

doctorat o de postgrau corresponent, o han de presentar un compromís per escrit en què 

manifestin que aquesta es durà a terme. Als estudiants de doctorat se’ls acceptarà com a 

matrícula efectiva la matrícula de tutela de doctorat, un cop superats els crèdits dels cursos de 

doctorat i ja en fase de realització de la tesi doctoral. En cap cas no es podrà signar un conveni 

de pràctiques que impliqui alumnat de cursos de postgrau si ja han superat tots els crèdits 

establerts en l’ensenyament. 

 

3. Igualment, els estudiants han de tenir l’assegurança escolar, i si són majors de 28 anys 

l’assegurança d’accidents, i, en tots els casos, la de responsabilitat civil a tercers. En cas que 

l’estudiant no hagi abonat l’assegurança escolar o d’accidents per no haver pogut efectuar la 

matrícula en el moment de la signatura del conveni, caldrà que consti aquest punt en el 

compromís esmentat a l’apartat 2 del present article. 

 

 

 

Article 6. Empreses o institucions 
 

1. Les empreses o institucions garantiran la seguretat i salut dels estudiants implicats en el 

programa de pràctiques  en els aspectes relacionats amb les tasques objecte del conveni que 

realitzin a l’empresa o institució. En cap cas, les empreses i institucions implicades en el 

programa de pràctiques rebran de la Universitat de Barcelona cap tipus de contraprestació 

econòmica per la seva participació. 

 

Article 7. La Unitat central de gestió de convenis. 
  

1. La Unitat central de gestió de convenis en pràctiques és Feina UB – Unitat de Fidelització i 

Borsa de Treball. 
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Capítol 2. DISPOSICIONS ESPECIALS DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS 

 

Article 8. Requisits especials dels convenis de pràctiques curriculars per a alumnes de centres 

de la Universitat de Barcelona. 
 

1. Com a especificitat, els convenis de pràctiques curriculars contindran en  annex una relació on 

constarà la identificació dels alumnes que realitzaran les pràctiques (els models d’aquests 

convenis i de la relació es troba en els annexos 1, 2, 3 i 8). Aquesta relació s’haurà d’actualitzar 

cada cop que hi hagi alguna variació i s’adjuntarà com addenda al conveni signat 

originàriament. 

 

2. Quan algun d’aquests convenis s’estableixi amb una empresa o institució estrangera, caldrà 

explicitar, a més a més, la corresponent càrrega acadèmica en termes de crèdits ECTS 

(European Credit Transfer System), segons les previsions del RD 1125/2003, de 5 de setembre, 

del Sistema Europeu de Crèdits. 

 

3. Aquests convenis podran recollir contraprestacions econòmiques que pot rebre l'estudiant en 

concepte d'ajut a l'estudi, així com la contribució de les empreses o institucions al finançament 

del programa de pràctiques de la Universitat de Barcelona. En aquests tipus de convenis i pel 

que fa a les contraprestacions econòmiques caldrà aplicar en tots els casos allò que disposa en 

matèria de límits l'apartat 2 de l'article 9. 

 

Capítol 3. DISPOSICIONS ESPECIALS DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

  

Article 9. Requisits especials dels convenis de cooperació educativa per a alumnes de centres 
de la Universitat de Barcelona 
 

1. Com a especificitat, els convenis de cooperació educativa hauran de portar incorporada la 

identificació de l’estudiant que desenvoluparà les pràctiques (segons model de conveni en 

annex 4). 

 

 

2. Igualment, en el respectiu conveni hi haurà de constar tant la contraprestació econòmica que ha 

de rebre l’estudiant en concepte d’ajut a l’estudi, com la contribució de les empreses o 

institucions al finançament del programa de pràctiques. L’ajut a l’estudi que ha de rebre 

l’alumnat no podrà ser inferior a 2 euros per hora de pràctica prevista en el conveni. Aquesta 

quantitat serà abonada directament a l’estudiant per l’empresa o institució. L’aportació 

econòmica de l’empresa o institució a la Universitat de Barcelona, si escau, no serà inferior al 

10% del total d’euros que rebi l’alumnat implicat en cada pràctica, i en cap cas podrà ser 

inferior a 100 euros per cada conveni de cooperació educativa signat. En tot cas, els 

responsables acadèmics dels Centres podran establir les excepcions que considerin pertinents a 

les anteriors condicions. 

 

Capítol 4. DISPOSICIONS ESPECIALS PER ALS CENTRES ADSCRITS. 

 

Article 10. Requisits especials dels convenis de pràctiques curriculars i de cooperació 
educativa per a alumnes de centres adscrits a la Universitat de Barcelona 
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1. Tots els convenis de pràctiques d’estudiants que estableixin els centres adscrits a la Universitat 

de Barcelona hauran de ser signats pel Vicerectorat encarregat de les pràctiques dels centres 

adscrits, pel Director o Directora del centre adscrit, per l’empresa o institució,  i per l’estudiant 

en el cas de convenis de cooperació educativa.  

 

2. Aquests convenis es tramitaran a la Unitat administrativa de la UB encarregada de la seva 

coordinació general. 

 

3. Els models de conveni que han de subscriure els centres adscrits a la Universitat de Barcelona 

són els corresponents als documents annexats 5, 6, 7, 8 i 9, segons el tipus de pràctiques. 

 

Disposició addicional única. 
 

Sense perjudici d’allò que disposa l’article 1, aquesta Normativa podrà ser d’aplicació a tota la altra 

docència que s’imparteixi a la Universitat de Barcelona, sempre que ho aprovi la Comissió 

Acadèmica del Consell de Govern, llevat dels cursos d’extensió universitària. 

 

Disposició transitòria primera. 
 

La present normativa entrarà en vigor el curs 2004-2005. 

 

Disposició derogatòria. 
 

Aquesta normativa anul·la qualsevol altra disposició sobre aquesta matèria, i concretament 

l’aprovada per la Junta de Govern en les sessions de 5 i 22 de juny de 1998 i modificada pel mateix 

òrgan en les sessions de 15 de desembre de 1999 i 17 de novembre de 2000. 

 

 
 


