
 

 
 

 

  
Benvolguts / Benvolgudes, 

 
Des de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) us volem agrair la vostra aposta per a que els nostres estudiants realitzin pràctiques en la 
vostra empresa. 

 
Davant la situació sobrevinguda com a conseqüència del COVID-19, la suspensió de l’activitat 
acadèmica de la UPC i les instruccions establertes per les autoritats, ens adrecem a vosaltres per 
a que pugueu actuar en relació amb les pràctiques dels nostres estudiants en les vostres 
organitzacions. 

 
Atesa la restricció dels desplaçaments per la via pública i el transport, tenint en compte que les 
pràctiques en empresa en cap cas són una activitat laboral que gaudeix de permís excepcional 
per realitzar-se, des d’avui i mentre continuï la situació actual, les pràctiques dels / de les 
estudiants UPC es regiran pels següents principis: 

 
1. Les pràctiques acadèmiques en curs es realitzaran mitjançant procediments no presencials, 

de forma que en cap cas impliqui una necessitat de desplaçament per a l’estudiant, ni el 
contacte amb altres persones. 

2. Quan l’opció anterior no sigui possible, es procurarà acordar amb les parts implicades una 
redistribució de la dedicació de l’estudiant durant la vigència del conveni signat, de forma 
que es compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent. 

3. Si calgués suspendre l’activitat de la pràctica, es pot signar una diligència de pròrroga de la 
data de finalització del conveni, mantenint la dedicació inicial prevista. 

4. En el cas de les pràctiques curriculars (realització de Treball Fi de Grau o Treball Fi de 
Màster) demanem la major flexibilitat possible per garantir el projecte formatiu de 
l'estudiant, de forma que el pugui completar amb la data límit que s’estableixi. 

 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que sigui del vostre interès a través del 

canal cce@fib.upc.edu. 
 

Cordialment, 
 
Josep Fernandez Ruzafa 
Degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 

Barcelona, 16 de març de 2020 
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