
Normativa de pràctiques acadèmiques externes del GEI de la FIB 

 

Objectiu i marc legal 

La Facultat d'Informàtica de Barcelona promou la participació dels seus estudiants en 

pràctiques acadèmiques externes a través de convenis de cooperació educativa. Es 

poden realitzar en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats 

públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat. 

L'objectiu de les pràctiques és permetre als estudiants aplicar i complementar els 

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

competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva 

ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora. 

El marc que regula aquestes activitats mitjançant els Convenis de Cooperació 

Educativa, és el Reial decret 1707/2011 i la Normativa de Pràctiques Acadèmiques 

Externes Universitat Politècnica de Catalunya, Document CG 18/05 2012.  

Condicions de participació i de continuïtat 

Les pràctiques del GEI regulades en aquesta normativa es formalitzaran mitjançant la 

signatura de convenis de cooperació educativa amb empreses, institucions i entitats 

públiques i privades d’àmbit nacional i internacional que vulguin acollir estudiants en 

pràctiques.  

Els convenis de cooperació educativa, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 

1707/2011, seran signats pel representant legal de l’entitat col·laboradora, per 

l’estudiant o estudianta i per la direcció de la FIB. 

El conveni de cooperació educativa inclourà el projecte formatiu com a annex. El 

signarà l’estudiant, el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica. 

Poden participar en Convenis de Cooperació Educativa els estudiants que compleixin 

les condicions següents:  

- En la data d'inici del conveni s'han d'haver superat el 50% dels crèdits del Grau en 

Enginyeria Informàtica (120 crèdits).  

- S'ha de tenir assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent.  

La Facultat d’Informàtica es reserva el dret de rebutjar la participació en un conveni, o 

bé la renovació d’un conveni ja existent, quan es consideri que el rendiment acadèmic 

d’un estudiant no s’ajusta al mínim establert d’obtenir un rendiment (entès com el 

quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats) superior a 0,50. 

 



Modalitat de les pràctiques acadèmiques externes 

D’acord amb l’article 4 del Reial decret 1707/2011 les modalitats de les practiques 

acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars. 

Pràctiques curriculars 

L’estudiant s’haurà matricular dels 12 crèdits optatius de Pràctiques en Empresa abans 

d’iniciar les pràctiques. Els 12 crèdits equivalen a 360 hores de pràctiques (1 crèdit 

ECTS = 30 hores).  

Pràctiques extracurriculars 

No formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així s’incorporaran al 

Suplement Europeu al Títol de l’estudiant. 

Disposicions de participació 

Les pràctiques externes curriculars i extracurriculars no han de comprometre el 

rendiment acadèmic de l’estudiant. 

Per aquest motiu, s’estableix que el nombre màxim d'hores que un estudiant pot 

realitzar pràctiques participant en convenis de Cooperació Educativa és de: 

- 80 hores mensuals durant el període lectiu. Es poden fer excepcions a aquest límit 

quan el conveni comporta la realització del Treball de Fi de Grau .  

- 900 hores per any acadèmic.  

L'horari de les pràctiques no podrà ser coincident amb l'horari de les assignatures 

matriculades. 

Comissió de Relacions Empreses-FIB (CREF)  

L'objectiu d'aquesta comissió és organitzar la tutela de les pràctiques en que participin 

estudiants de la FIB i vetllar pel normal desenvolupament i avaluació de les pràctiques 

conforme a la Normativa de Pràctiques Externes de la UPC.  

Avaluació de les pràctiques 

Un cop realitzada la pràctica s’avaluarà i qualificarà la pràctica seguint les directrius 

marcades per la CREF. Serà condició INDISPENSABLE per l’avaluació haver rebut la 

documentació següent: 

-Informe final del tutor de l’entitat col·laboradora. 

-Informe final de l’estudiant. 

 


