FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS I NO CURRICULARS
(Ensenyaments de Grau, Màster i Doctorat)
(Aprovat per Junta de Facultat el 18 d’abril de 2013)

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa, portada a terme pels
estudiants i supervisades per la Universitat de Barcelona, que té com objectiu prioritari
poder aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica,
afavorint l’adquisició de competències que els preparin per l’exercici d’activitats
professionals. La Facultat de Geografia i Història contempla la possibilitat d’oferir
pràctiques externes als estudiants de Grau, de Màster (oficials i propis) i de Doctorat.
Aquestes pràctiques poden ser:
a) Curriculars. Són assignatures (obligatòries u optatives) incloses en el pla d’estudis
de les titulacions oficials i també en els títols propis que així ho hagin previst.
b) No curriculars. Constitueixen una activitat que no està inclosa en el pla d’estudis.
Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant.
Aquesta activitat pot ser consignada en el Suplement Europeu del Títol en el cas dels
ensenyaments oficials.
Les pràctiques externes es podran dur a terme en empreses, entitats i institucions
públiques o privades i, amb caràcter excepcional, en la pròpia universitat. En cap cas es
derivaran obligacions pròpies d’un contracte laboral.

PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU
I. Característiques de les pràctiques
1. El plans d’estudis dels ensenyaments de Grau de la Facultat de Geografia i
Història inclouen tots ells una matèria de pràctiques externes. Per als
ensenyaments d’Antropologia Social i Cultural, de Geografia, d’Història i
d’Història de l’Art les assignatures de Pràctiques externes són optatives de 6
crèdits, que es concreten en una durada de 210 hores presencials a realitzar
per l’estudiant i es programen dues vegades al curs: d’octubre a desembre i
de febrer a maig1. Als ensenyaments d’Antropologia Social i Cultural,
Geografia i Història de l’Art es podran fer fins a un màxim de 12 crèdits. En
el cas d’Arqueologia aquesta matèria és obligatòria i es regula per una
normativa pròpia, que consta en el seu pla d’estudis.
2. Aquestes pràctiques en empreses o institucions, públiques o privades,
constitueixen un component formatiu del Grau. Oferiran un primer
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L’estudiant podrà fer les pràctiques en un d’aquests períodes i, excepcionalment, durant els mesos
d’estiu.

contacte de l’estudiant amb el mon laboral i han d’afavorir l’adquisició de
competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals.
3. Algunes d’aquestes pràctiques es podran fer dins dels grups de recerca de la
Facultat.
4. Les pràctiques es duen a terme sota la supervisió de la Facultat i mitjançant
un conveni signat amb les empreses o institucions.
5.

La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament
acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades.
Tanmateix, en el conveni es podrà preveure l’aportació per part de les
empreses i institucions d’una quantitat econòmica a l’estudiant en concepte
d’ajut o borsa d’estudis. En el cas que així s’acordi, s’especificarà la
quantitat en el programa de pràctiques annex a aquest conveni.

6. La coordinació general de les Pràctiques externes correspon al vicedegà
acadèmic. Altrament, cada ensenyament tindrà un coordinador de
pràctiques i diferents tutors acadèmics que en faran el seguiment. El
coordinador de pràctiques de cada ensenyament serà nomenat pel degà a
proposta dels Consells d’Estudis. Els tutors seran designats pels Consells
d’Estudis.
II. Requisits dels estudiants
1. Els alumnes han de tenir superats un mínim de 135 crèdits del grau en el
moment de presentar la sol·licitud per cursar l’assignatura de Pràctiques
externes. En el cas d’Arqueologia, 120 crèdits. Aquest és un requisit que s’aplica
també als estudiants que han optat per la via lenta.
2. Llevat del cas d’Arqueologia, per poder optar a matricular l’assignatura de
Pràctiques externes l’estudiant haurà de tenir en el seu expedient una mitjana
ponderada de 6,0 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.

III. Criteris i procediments per a la concessió de les places
1. La Facultat publicarà durant el mes de maig la relació i les característiques de
les places disponibles als centres col·laboradors per al curs següent. La Facultat
està fent l’esforç permanent de cercar empreses i institucions col·laboradores.
S’establirà, cada curs acadèmic, el número de places ofertades per a cada
ensenyament. En el cas d’Arqueologia, es garantiran places per a tothom, atès
que es tracta d’una matèria obligatòria.
2. Un cop publicada la relació de places disponibles, els estudiants hauran de fer
la sol·licitud dintre dels terminis assenyalats, omplint el formulari corresponent
a cada Grau que apareixerà al web de la Facultat, tot indicant les seves

preferències pel que fa al centre receptor on volen realitzar les Pràctiques
externes. Es podran seleccionar 5 places com a màxim indicant l’ordre de
prioritat.
3. Finalment, el Consell d’estudis de cada ensenyament (excepte Arqueologia)
assignarà a l’estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil, les seves
preferències, la mitjana ponderada del seu expedient i la disponibilitat de
places. En cas de que un estudiant no obtingui cap de les places demanades i
quedin altres places vacants podrà optar a una segona fase d’adjudicació. En
cas de que, definitivament, l’estudiant no obtingui cap plaça, podrà intentar-ho
de nou el curs següent (si encara no ha acabat el grau).
4. Un cop adjudicada la plaça, només caldrà formalitzar la matrícula i recollir el
conveni a la Secretaria d’estudiants i docència.

IV. Matrícula
1. Les pràctiques curriculars es faran durant el curs a partir de l’oferta horària
de les institucions o empreses. Excepcionalment, es podran fer durant els
mesos d’estiu.
2. La matrícula de les pràctiques es regirà pel sistema de matrícula única de la
Facultat.

V. Funcionament
1. L’assignatura Pràctiques externes es començarà a oferir durant el curs acadèmic
2011-2012 pels ensenyaments de grau d’Antropologia Social i Cultural i d’Història
de l’Art. En el cas dels ensenyaments d’Història, de Geografia i d’Arqueologia,
durant el curs 2012-2013.
2. No hi pot haver solapament horari entre les pràctiques externes i les altres
assignatures en les que estigui matriculat l’estudiant. No es concediran canvis de
grup per aquest motiu. Per tant, l’estudiant haurà de conèixer el seu horari de
pràctiques abans de matricular-se de les altres assignatures del curs.
3. Posteriorment a la matrícula i abans de començar les pràctiques, els estudiants
hauran d’assistir a una sessió informativa i formativa, que es convocarà
oportunament i que quedarà inclosa en l’avaluació final.
4. Els Consells d’estudis de cada ensenyament assignaran a l’estudiant un tutor
acadèmic que farà el seguiment de les pràctiques. Així mateix, l’empresa o
institució anomenarà un tutor que s’encarregarà de garantir el procés formatiu de
l’estudiant. L’estudiant coneixerà d’entrada els trets generals del seu pla formatiu.

5. En finalitzar l’estada, el tutor de pràctiques de l’empresa elaborarà un informe
valoratiu sobre el rendiment de l’estudiant, seguint el model facilitat per la
Facultat.
6. Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l’estudiant, seran
utilitzats pel tutor acadèmic com a base per a l’avaluació de l’assignatura, tal com
es fa constar en el pla docent de la mateixa.
7. En cas que alguna incidència a l’empresa o institució impedeixi formalitzar el
conveni de pràctiques a un alumne matriculat, el coordinador de l’assignatura
oferirà a l’alumne la possibilitat de fer aquesta activitat en una altra empresa o
institució. Si no queden places vacants, s’obrirà la possibilitat de cursar una altra
assignatura optativa.
VI. Normativa
És responsabilitat de l’estudiant conèixer la Normativa
Podeu consultar la Normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona a:
http://www.ub.edu/acad/noracad/practiques_externes.pdf

PRÀCTIQUES CURRICULARS DE MÀSTER

I. Característiques de les pràctiques
1. En els casos en que els màsters universitaris o propis incloguin, com a
component formatiu, pràctiques curriculars, els programes de màster establiran
en cada cas el nombre de crèdits ECTS que les pràctiques comporten. En funció
del creditatge s’ha establert unes forquilles de dedicació en hores que l’alumnat
haurà d’efectuar a la institució o empresa de pràctiques:
- Fins a 9 crèdits ECTS: 150 a 250 hores
- De 10 a 15 crèdits ECTS: 250-350 hores
- 16 i més crèdits ECTS: 350 a 500 hores
2. Aquestes pràctiques en empreses o institucions, públiques o privades,
constitueixen un component formatiu del Màster amb orientació professional.
Suposen un contacte de l’estudiant amb el mon laboral i han d’afavorir
l’adquisició de competències per a l’exercici d’activitats professionals.
3. Algunes d’aquestes pràctiques es podran fer dins dels grups de recerca de la
Facultat, sempre que s’adeqüi als objectius formatius del màster.

4. Les pràctiques es duen a terme sota la supervisió de la Facultat i mitjançant un
conveni signat amb les empreses o institucions.
5.

La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i
no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. Tanmateix, en el
conveni es podrà preveure l’aportació per part de les empreses i institucions
d’una quantitat econòmica a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En
el cas que així s’acordi, s’especificarà la quantitat en el programa de pràctiques
annex a aquest conveni.

6. La coordinació general de les Pràctiques externes correspon al vicedegà/na
responsable de Màsters i Postgraus. Altrament, cada ensenyament tindrà un
coordinador de pràctiques i diferents tutors acadèmics que en faran el
seguiment. El coordinador de pràctiques de cada titulació serà nomenat pel
degà/na a proposta de les Comissions de Màster (en cas de màsters
universitaris) o la Direcció del Màster (en cas de màsters propis). Els tutors
seran designats per les Comissions de Màster o bé per la Direcció de Màster.
II. Requisits dels estudiants
1. L’assignatura de Pràctiques externes es cursarà dins dels terminis i amb els
requisits establerts pel pla d’estudis de cada màster.

III. Criteris i procediments per a la concessió de les places
1. La Facultat publicarà amb suficient antelació la relació i les característiques de
les places disponibles als centres col·laboradors. En cas que la matèria de
Pràctiques externes tingui caràcter obligatori, es garantiran places per al conjunt
de l’alumnat que la cursa.
2. Un cop publicada la relació de places disponibles, els estudiants hauran de fer
la sol·licitud dins dels terminis assenyalats, omplint el formulari corresponent a
cada Màster que apareixerà al web específic de cada Màster, tot indicant les
seves preferències pel que fa al centre receptor on volen realitzar les Pràctiques
externes.
3. Finalment, la Comissió de Màster o la Direcció del Màster de cada titulació
assignarà a l’estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil, les seves
preferències, i la disponibilitat de places. Els màsters que així ho decideixin
poden establir terminis per tal que l’alumnat pugui fer propostes de nous
convenis. Aquestes propostes hauran de ser aprovades per la Comissió de
Màster o la Direcció del Màster. El coordinador de pràctiques de cada titulació
gestionarà les noves propostes aprovades.

4. Un cop formalitzada la matrícula i adjudicada la plaça, cal recollir el conveni a
la Secretaria d’estudiants i docència.
IV. Matrícula
1. Les pràctiques curriculars es faran durant el curs a partir de l’oferta horària de
les institucions o empreses. Excepcionalment, es podran fer durant els mesos
d’estiu.
2. La matrícula de les pràctiques es regirà pel sistema de matrícula única de la
Facultat.
V. Funcionament
8. Cal garantir que no hi ha solapament horari entre les pràctiques externes i les altres
assignatures en les que estigui matriculat l’estudiant.
9. Posteriorment a la matrícula i abans de començar les pràctiques, els estudiants
hauran d’assistir a una sessió informativa i formativa, que es convocarà
oportunament i que quedarà inclosa en l’avaluació final.
10. Les Comissions de Màster o la Direcció del Màster de cada ensenyament
assignaran a l’estudiant un tutor acadèmic que és l’interlocutor amb l’empresa o
institució i que farà el seguiment de les pràctiques. Així mateix, l’empresa o
institució anomenarà un tutor que s’encarregarà de garantir el procés formatiu de
l’estudiant. L’estudiant coneixerà d’entrada els trets generals del seu pla formatiu.
11. En finalitzar l’estada, el tutor de pràctiques de l’empresa elaborarà un informe
valoratiu sobre el rendiment de l’estudiant, seguint el model facilitat per la
Facultat.
12. Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l’estudiant, seran
utilitzats pel tutor acadèmic com a base per a l’avaluació de l’assignatura, tal com
es fa constar en el pla docent de la mateixa.
VI. Normativa
És responsabilitat de l’estudiant conèixer la Normativa.
Podeu consultar la Normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona a:
http://www.ub.edu/acad/noracad/practiques_externes.pdf

