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NORMATIVA REGULADORA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

EXTRACURRRICULARS  PER ALS ESTUDIANTS DE L’ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÈNCIES DE LA SALUT DEL TECNOCAMPUS ADSCRITA A LA UNIVERSITAT 

POMPEU FABRA 

Adaptació a l’ESCST de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la 

UPF d’acord amb el nou marc legislatiu. 

Aprovada en Junta de Direcció el 22 d’Octubre del 2015 

Preàmbul 

En el marc dels nous plans d'estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, s'ha posat 

especial èmfasi en la possibilitat que els estudiants universitaris facin pràctiques externes, a fi d'assolir 

tota la formació pràctica necessària per complementar els coneixements teòrics adquirits amb la 

formació acadèmica, així com adquirir les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats 

professionals. 

El Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, en vigor des del 31 de juliol del 2014, pel qual es regulen les 

pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, estableix una nova regulació de les 

pràctiques externes adaptada a la legislació vigent, i desenvolupa, precisa i aclareix alguns aspectes, tals 

com els objectius de les pràctiques, les entitats col·laboradores i els destinataris, els requisits, les tutories 

o els continguts dels convenis de cooperació educativa. 

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa duta a terme 

pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, que té com a objectiu permetre’ls aplicar 

i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorir l’adquisició de 

competències que els preparin per exercir activitats professionals, en facilitin l’ocupabilitat i fomentin 

la seva capacitat emprenedora. Aquestes pràctiques es poden fer a la mateixa universitat o en entitats 

col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i 

internacional. 

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no han de derivar, 

en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució 

de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Així mateix, i en cas que al terme dels estudis l’estudiant 

s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora, el temps de les pràctiques no computa als efectes 

d’antiguitat ni eximeix del període de prova llevat que en el conveni col·lectiu aplicable oportú hi hagi 

estipulada expressament una cosa diferent. 

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretenen assolir els fins següents: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants i complementar-ne l’aprenentatge teòric i 

pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què 

els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits. 
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c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i 

participatives. 

Existeixen dos modalitats de pràctiques externes;  

1. Les pràctiques curriculars que son activitats acadèmiques dirigides i supervisades  pels 

Coordinadors de les titulacions i els seus responsables dels Practicums. Aquestes pràctiques 
estan sotmeses a una avaluació continuada i uns indicadors de qualitat docents propis en cada 

titulació en l’Escola Superior de Ciències de la Salut. http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-

infermeria/practicum-clinic. Aquestes NO son objecte de la present normativa.  

 

2. Les pràctiques extracurriculars que són les que els estudiants poden dur a terme amb caràcter 

voluntari durant el seu període de formació i que, tot i que tenen els mateixos fins que les 

pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis corresponent. No obstant es tenen en 

compte en el suplement europeu al títol conforme determini la normativa vigent. 

Atès, doncs, el nou marc legal i reglamentari que regula la realització de pràctiques externes per part 

dels estudiants universitaris, la Universitat Pompeu Fabra ha adaptat Normativa pròpia, aprovada pel 

Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra en sessió celebrada el 9 de maig de 2012, i 

modificada pel Consell de Govern en dates 18 de juliol del 2012 i de 20 de març del 2013. 

Per la seva banda, l’Escola Superior de Ciències de la Salut  (en endavant ESCST) ha adoptat aquesta 

mateixa normativa adaptant-la en alguns aspectes a les seves pròpies normes d’organització i 

funcionament. 

Article 1. Objecte 

L'objecte d'aquesta normativa és regular les pràctiques externes extracurriculars  que desenvolupin 

els estudiants de l’ ESCST, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la seva formació 

acadèmica. 

A aquest efecte, per estudiant s'entén tota persona que cursi ensenyaments oficials en qualsevol dels tres 

cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis que ofereixi l’ESCST. 

Article 2. Concepte 

2.1 Per pràctiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la 

Universitat amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació 

acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat 

un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.  

2.2 Tenen con objectiu principal proporcionar a l’estudiant una experiència pràctica que faciliti la 

inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura. 

2.3 Son de caràcter voluntari durant el seu període de formació però no formen part del pla d’estudis  

corresponent. No obstant es tenen en compte en el suplement europeu al títol conforme determini la 

normativa vigent. 

2.4 Les pràctiques extracurrriculars no son avaluables. 

http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-infermeria/practicum-clinic
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-infermeria/practicum-clinic
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2.5 Es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o administratives de la mateixa universitat o en 

entitats col·laboradores, ja siguin entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres. 

La Fundació Tecnocampus (en endavant TCM), titular de l’ ESCST, també pot actuar com a entitat 

receptora d'estudiants de pràctiques, i aplicar el que disposa aquesta normativa. 

Article 3. Requisits d'accés 

3.1 Per fer pràctiques externes extracurriculars, els estudiants han de complir els requisits següents: 

- Estar matriculats a l'ensenyament universitari.  

- No mantenir cap relació contractual amb l'entitat col·laboradora o, en el seu cas, la mateixa 

Universitat,on es faran les pràctiques. 

- Haver superat 30 crèdits de la titulació. 

Article 4. Assignació dels estudiants 

4.1 L’alumne que desitgi fer pràctiques externes extracurriculars haurà de dirigir-se al Departament de 

Carreres Professionals del TecnoCampus, on omplirà una sol·licitud amb les dades de la seva petició 

a través de la seva plataforma Bossa Talent TecnoCampus. 

4.2 El Departament de Carreres Professionals del TecnoCampus vetllarà pel compliment dels requisits 

exposats en aquesta normativa i per la idoneïtat de la empresa/institució sol·licitant o sol·licitada. 

Si la valoració es positiva farà arribar a la Coordinadora de la Titulació corresponent la sol·licitud 

de l’alumne juntament amb les dades de l’empresa/ institució on l’alumne sol·licita realitzar les 

pràctiques.  

4.3 EL coordinador podrà designar un tutor per la supervisió d’aquestes pràctiques extracurriculars 

Article 5. Formalització 

5.1. Per fer pràctiques externes per part dels estudiants, el Departament de Carreres professionals 

TecnoCampus haurà de formalitzar un conveni de cooperació educativa entre l’ESCST i l'entitat 

col·laboradora que aculli els estudiants, sense perjudici de la possibilitat de reconeixement regulada en 

l'article 12. 

En aquest conveni de cooperació educativa hi han de figurar les dades següents: 

- Nom de les entitats signants. 

- Nom i representació amb què actuen les persones signants. En nom de l’ESCST, el conveni serà 

subscrit pel director o directora. 

- Condicions genèriques de les pràctiques. 

- Règim de permisos dels estudiants. 

- Règim d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil, si escau. 

- Protecció de dades de l'estudiant. 

- Vigència del conveni, causes d'extinció i condicions de rescissió anticipada en cas 

d'incompliment del 

- conveni. 
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- Règim de resolució dels eventuals conflictes que sorgeixin en el desenvolupament de les 

pràctiques. 

- Forma de reconeixement, per part de la Universitat, de la tasca dels tutors o tutores de les entitats 

col·laboradores. 

5.2 Així mateix, amb ocasió de cada acolliment en pràctiques per part d'una entitat col·laboradora, se 

subscriurà un document complementari al conveni de cooperació educativa, que s'adjuntarà com a 

annex i serà signat pel representant de l'entitat col·laboradora, el responsable de pràctiques de l’ 

ESCST i per l'estudiant. En aquest annex, s'hi reflectiran les condicions particulars de les pràctiques. 

Concretament, hi han de figurar les dades següents: 

- Nom de l'estudiant. 

- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars). 

- Projecte formatiu. 

- Durada, horari i període de realització. 

- Lloc de realització. 

- Designació dels tutors o tutores per part d'ambdues entitats. 

- Pla de seguiment de les pràctiques  

- Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau. 

- Compromisos de l'estudiant. 

- Especificació que la realització de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral 

entre l'entitat i l'estudiant. 

5.3 En el cas d'estudiants que realitzin pràctiques a la Fundació Tecnocampus, titular de l’ESCST, la 

formalització de les pràctiques no es pot fer mitjançant un conveni de cooperació educativa, sinó 

que s'ha de dur a terme mitjançant la signatura d'una autorització per part del director o directora de 

l’ESCST, del representant del departament del TCM i de l’estudiant. 

 

Article 6. Tutoria 

6.1. Tutors i tutores. Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i 

l’ESCST, per l'altra, designaran respectivament un tutor o tutora, els quals actuaran coordinadament. En 

el primer cas, el tutor o tutora s'ha de correspondre amb un empleat o empleada amb formació 

qualificada i adequada als objectius de la pràctica i del projecte formatiu. En aquest document se'l 

designa com a tutor extern. 

Per part de l’ESCST, el tutor o tutora - que en aquest document se'l designa com a tutor acadèmic- ha 

de ser designat pel director o directora de l’ESCST a proposta del coordinador de la titulació. 

6.2. Funcions dels tutors / tutores 

Els tutors o tutores han de desenvolupar, de manera coordinada, les funcions següents: 

- Elaborar el projecte formatiu (tutor extern) 

- Fer-ne el seguiment i verificar-ne l'aprofitament ( tutor acadèmic) 

- Assessorar i donar suport a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques. 
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En el cas del tutor extern, ha d'elaborar un informe final i remetre'l al tutor acadèmic, en els termes que 

preveu en el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol. 

 Article 7. Durada i període de realització 

7.1 Les pràctiques extracurriculars s'han d'assignar preferentment en el període no lectiu i en la franja 

horària que millor permeti la compatibilitat amb els estudis, amb un màxim de 900 hores anuals  

7.2 El o la coordinació de la titulació podrà autoritzar pròrrogues successives del conveni de Pràctiques 

extracurriculars tantes vegades com es consideri convenient prèvia sol·licitud de l’interessat/da. Les 

pròrrogues seran denegades si el rendiment acadèmic de l’estudiant no és satisfactori. 

Article 8. Assegurances 

En el desenvolupament de les pràctiques, els estudiants estaran coberts per les prestacions de 

l'assegurança escolar.  En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de 

l'assegurança escolar, han de subscriure una assegurança privada que cobreixi les mateixes prestacions. 

Així mateix, els estudiants tindran coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer en el 

desenvolupament de les pràctiques mitjançant la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva que té 

subscrita la Fundació Tecnocampus. 

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de 

l'estudiant. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni o en el seu document annex. 

Article 9. Contraprestació econòmica 

Per cada conveni de cooperació educativa signat per a la realització de pràctiques 

extracurriculars, les entitats col·laboradores hauran de satisfer a la Fundació Tecnocampus 

Mataró-Maresme la quantitat que anualment aprovi la Fundació, en concepte de despeses de 

gestió del conveni.  

 

Disposició final primera 

En tot allò no previst en aquesta normativa, és d'aplicació el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel 

qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 

Disposició final segona 

Correspon al director o directora de l’ESCST i/o al director o directora general de Tecnocampus dictar 

les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta 

normativa. 


