
 

Curs 2022/23 – Pràctiques de GRAU 
 
Les pràctiques del curs 2022/23 s’han de dur a terme entre el 15 de setembre de 2022 i el 14 de setembre de 2023 
(si l’assegurança escolar contractada ho permet). 
 
 
PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU:  Les dates límit per sol·licitar pràctiques (curriculars o extracurriculars) 
impliquen que aquest dia l’oficina de Carreres Professionals ha de disposar tant de la sol·licitud de la pràctica per 
part de l’empresa (degudament emplenada, tot correcte) com de la documentació prèvia de l’estudiant 
(degudament emplenada i lliurada, tot correcte) MÍNIM UNA SETMANA ABANS DE LA DATA LÍMIT. 
 

• INTERCANVI D’OPTATIVA: canvi d’una assignatura optativa prèviament matriculada per l’assignatura de 
pràctiques:  
• Assignatures de 1r semestre fins al 15 de novembre de 2022 en estat d’ ACTIU a GIPE  
• Assignatures de 2n semestre fins al 30 d’abril de 2023 en estat d’ACTIU a GIPE   

• AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA: 31 de maig 2023 en estat d’ ACTIU a GIPE. 
 
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS DE GRAU: 7 de juliol en Estat d’ ACTIU a GIPE. 

 
IMPORTANT: 

• L’OCP no acceptarà cap documentació lliurada amb posterioritat. 
• No es tramitarà cap projecte formatiu que hagi de matricular-se en el curs 2023/24 fins que s’obri la 

convocatòria de matrícula a la secretaria setembre de 2023. 
• L’estudiant no pot incorporar-se a les pràctiques fins que el projecte formatiu consti ACTIU a GIPE i 

arribi la data d’inici especificada al mateix. Prèviament s’ha de tramitar i signar per totes les parts. 
• La nota de pràctiques s’incorporarà a l’expedient al final del semestre en què estiguin matriculades, 

sempre i quan ja s’hagin finalitzat i estiguin totalment avaluades.  
  

 
ENLLAÇOS D’INTERÈS: 

• Oficina de Carreres Professionals (normativa de pràctiques, terminis, documentació a lliurar, requisits, 
aplicacions de tramitació GIPE i d’avaluació GAEF, preguntes freqüents, etc): 
www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca  

• Campus Virtual de Carreres Professionals: 
https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=44054  

• Assegurança escolar: www.ub.edu/feinaub/estudiants_assegurances.html  
  

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca
https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=44054
http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_assegurances.html


 

Curs 2022/23 – Pràctiques de MÀSTER i TÍTOL PROPI 
 
Les pràctiques del curs 2022/23 s’han de dur a terme entre el 15 de setembre de 2022 i el 14 de setembre de 2023 
(si l’assegurança escolar contractada ho permet). 
 
Les pràctiques de Màster i Títol Propi es poden tramitar fins al 30 de juny de 2023. 
Aquest dia l’oficina de Carreres Professionals ha de disposar tant de la sol·licitud de la pràctica per part de 
l’empresa (degudament emplenada, tot correcte) com de la documentació prèvia de l’estudiant (degudament 
emplenada i lliurada, tot correcte). 
 
 
IMPORTANT: 

• L’OCP no acceptarà cap documentació lliurada amb posterioritat. 
• No es tramitarà cap projecte formatiu que hagi de matricular-se en el curs 2023/24 fins que l’estudiant 

disposi de matrícula activa del curs corresponent. 
• L’estudiant no pot incorporar-se a les pràctiques fins que el projecte formatiu consti ACTIU a GIPE i 

arribi la data d’inici especificada al mateix. Prèviament s’ha de tramitar i signar per totes les parts. 
 

 
ENLLAÇOS D’INTERÈS: 

• Oficina de Carreres Professionals (normativa de pràctiques, terminis, documentació a lliurar, requisits, 
aplicacions de tramitació GIPE i d’avaluació GAEF, preguntes freqüents, etc): 
www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca  

• Assegurança escolar: www.ub.edu/feinaub/estudiants_assegurances.html  
 

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca
http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_assegurances.html



