RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona relativa a les pràctiques
acadèmiques externes

Antecedents i fonaments de dret
La greu crisi sanitària derivada de l’expansió de la COVID-19 va determinar la suspensió de
l’activitat acadèmica presencial de la Universitat de Barcelona, acordada per resolució del
rector de 12 de març d’enguany. Els esdeveniments posteriors van resultar en la declaració de
l’estat d’alarma per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el consegüent tancament
de les instal·lacions i edificis de la Universitat per resolució del rector de la mateixa data.
Davant d’aquesta situació, es va acordar mantenir les pràctiques acadèmiques externes,
curriculars o extracurriculars, de grau o màster, d’estudis oficials o propis, que es poguessin
desenvolupar a través de mitjans telemàtics a distància, per evitar qualsevol desplaçament de
l’estudiant. La resta de pràctiques es van ajornar o suspendre.
Per resolució del rector de data 17 d’abril de 2020, es van adoptar algunes mesures per
regularitzar les situacions sobrevingudes i per arbitrar els mecanismes adients que, amb les
garanties suficients i respectant les normes de confinament establertes, permetessin tant l’inici
de noves pràctiques acadèmiques no presencials com l’assignació de pràctiques per al curs
vinent, per evitar així futurs perjudicis als estudiants i garantir la formació també en l’àmbit
pràctic. En aquesta resolució es va mantenir la suspensió de totes les pràctiques acadèmiques
externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, de títols oficials o propis, que no es
poguessin desenvolupar de manera no presencial i es va preveure que les pràctiques es
podrien reprendre en el moment en què les condicions de mobilitat ho permetessin,
sempre d’acord amb el responsable de l’entitat col·laboradora, el responsable acadèmic de la
Universitat de Barcelona i l’estudiant.
En un escrit de data 22 de maig de 2020, el Ministre d’Universitats comunica al president de la
CRUE la possibilitat de reprendre les pràctiques externes, en el marc dels convenis de
cooperació educativa i respectant, escrupolosament, tant les directrius relatives a les diferents
fases del Pla de transició cap a la nova normalitat, pel que fa a la mobilitat en la província, illa
o unitat territorial de referència a cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats
autònomes amb aquesta finalitat, com les mesures extraordinàries adoptades per cada
universitat a cada comunitat autònoma per al desenvolupament del curs acadèmic 2019-2020,
davant la situació d’alerta sanitària provocada per la COVID-19.
La Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, reunida en
la sessió de 27 de maig de 2020, tenint en compte l’escrit del Ministre d'Universitats de 21 de
maig de 2020 ha acordat les condicions en les quals reiniciar la presencialitat de les pràctiques
externes.

A la vista de les consideracions formulades, fent ús de les competències que m’han estat
conferides per la legislació vigent i especialment l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona,

RESOLC
Primer. Autoritzar la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques
externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, inclosos TFG i TFM que es realitzen
en institucions externes en virtut de convenis de cooperació educativa, de títols oficials o propis,
que no es puguin desenvolupar de manera no presencial, en el marc dels convenis de
cooperació educativa i sotmesa a les condicions següents:


Que hi estiguin d’acord el responsable de l’entitat col·laboradora, el responsable
acadèmic de la Universitat de Barcelona i l’estudiant.



Que es respectin escrupolosament les directrius relatives a les diferents fases del Pla
de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials
de referència a cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes.



Que l’entitat externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb tots els
requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals; hagi elaborat un pla
de contingència per fer front als riscos derivats de l’alerta sanitària per la COVID-19 que
inclogui els estudiants en pràctiques (del qual els ha d’informar i formar amb caràcter
previ a la seva incorporació), i es comprometi a facilitar als estudiants el material de
protecció adient tant per fer la tasca que els correspon com per afrontar els riscos
derivats de la situació d’alerta sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquestes
qüestions han de certificar-se per les entitats col·laboradores amb caràcter previ a la
incorporació presencial de l’estudiant i els certificats s’han d’incorporar a l’expedient.

En cap cas no es poden incorporar a la formació presencial els estudiants:
a) que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19;
b) que convisquin o hagin estat en contacte estret els darrers catorze dies amb
persones amb símptomes, fins que acabi el termini de seguretat recomanat per les
autoritats sanitàries;
c) que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la COVID-19, establerts pel
Ministeri de Sanitat (principalment, les persones de més de seixanta anys, les
persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars
cròniques, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodeficiències, càncer amb
tractament actiu, malaltia hepàtica severa, obesitat mòrbida (IMC > 40) i les dones
embarassades).

El període de les pràctiques acadèmiques externes curriculars es pot estendre d’acord amb el
termini final d’avaluació establert en les Directrius generals per a l’avaluació de les pràctiques
acadèmiques externes, aprovades pel Consell de Govern.
Segon. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, al Portal
de la transparència i al web.

Fecha:
2020.05.27
16:31:37
+02'00'
Joan Elias i Garcia
Rector

