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I. Pràctiques extracurriculars
Q-I.1) Què són les pràctiques externes “no curriculars” o “extracurriculars”?
Són aquelles que no formen part del pla d’estudis i per tant, no tenen cap implicació a
l’expedient acadèmic de l’estudiant. Si ho desitja, l’estudiant pot sol·licitar que les pràctiques
externes no curriculars o extracurriculars que hagi realitzat apareguin mencionades al seu
suplement europeu al títol (SET), merament a nivell informatiu.
Q-I.2) Vull fer pràctiques extracurriculars, què he fer?
En primer lloc, contactar amb una empresa o institució que s’ofereixi a acollir l’estudiant en
pràctiques. En segon lloc, una vegada arribat a acord amb l’empresa/institució, cal contactar amb
el Servei d’Ocupabilitat de la UAB per a que s’encarregui dels tràmits administratius corresponents
a la redacció i signatura del conveni de pràctiques extracurriculars corresponent.
Q-I.3) Quan puc començar les pràctiques extracurriculars?
Una vegada es compleixin els següents dos requisits: 1) que el conveni de pràctiques
extracurriculars del Servei d’Ocupabilitat s’hagi signat per totes les parts implicades; 2) que
l’estudiant hagi satisfet el pagament de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, que és
complementària i addicional a l’assegurança escolar que tot estudiant de la UAB ja disposa pel fet
d’estar matriculat a la UAB.
Q-I.4) Quin és el màxim d’hores que puc fer com a pràctiques extracurriculars?
El màxim és de 750 hores per curs acadèmic.
Q-I.5) Quin és el període de temps durant el qual puc dur a terme les pràctiques extracurriculars?
Les pràctiques sempre s’han de dur a terme dintre del curs acadèmic. Per a un cert curs acadèmic
N/N+1 (e.g. 2015/2016) tot conveni de pràctiques haurà d’iniciar-se com a molt d’hora, el primer
dia del curs acadèmic (i.e. mitjans de setembre de l’any N), i haurà de finalitzar com a molt tard,
l’últim dia del curs acadèmic (i.e. mitjans de setembre de l’any N+1).
Q-I.6) En quin moment dels meus estudis puc començar a fer pràctiques extracurriculars?
La normativa de pràctiques demana que l’estudiant hagi superat almenys 120 crèdits del pla
d’estudis de grau abans de començar a realitzar pràctiques extracurriculars.
Q-I.7) Les pràctiques extracurriculars són remunerades?
Sí, obligatòriament. La normativa de pràctiques estableix que l’empresa o institució on l’estudiant
desenvolupa les seves pràctiques li ha de proporcionar una remuneració mínima de 5 €/hora en
concepte d’ajut a l’estudi.
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Q-I.8) On puc trobar més informació sobre les pràctiques extracurriculars?
Trobareu més informació al web del Servei d’Ocupabilitat. Pel que fa als requisits que es
demanen, trobareu un resum al següent enllaç i la normativa aplicable al següent enllaç.

II. Pràctiques curriculars
Q-II.1) Què són les pràctiques externes “curriculars”?
Són aquelles que s’integren dintre del pla d’estudis de l’estudiant i que tenen un reconeixement
acadèmic en forma de crèdits. Pel cas dels graus de telecomunicació, aquest reconeixement és de
12 crèdits ECTS i es corresponen a l’assignatura de “Pràctiques Externes”.
Q-II.2) Vull fer pràctiques curriculars, què he fer fer?
En primer lloc, contactar amb una empresa o institució que s’ofereixi a acollir l’estudiant en
pràctiques. En segon lloc, una vegada s’hagi arribat a un acord amb l’empresa/institució, cal
contactar amb el responsable de l’assignatura de “Pràctiques Externes” de la titulació i enviar-li
omplert el formulari de sol·licitud de pràctiques (disponible aquí: ES/CAT) amb el pla de treball de
proposa l’empresa i les dades administratives d’aquesta. El responsable de l’assignatura valorarà
l’adequació del pla de treball proposat als objectius formatius de l’assignatura de “Pràctiques
Externes”. En cas que procedeixi, el responsable de l’assignatura donarà el seu vist-i-plau i
contactarà internament amb l’oficina d’Estades a Empresa de l’Escola d’Enginyeria per a que
s’iniciï la redacció del conveni de pràctiques curriculars corresponents, i es procedeixi a la seva
signatura.
Q-II.3) Quan puc començar les pràctiques curriculars?
Una vegada es compleixin els següents tres requisits: 1) que el conveni de pràctiques curriculars
elaborat per l’Escola d’Enginyeria s’hagi signat per totes les parts implicades; 2) que l’estudiant
hagi satisfet el pagament de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, que és
complementària i addicional a l’assegurança escolar que tot estudiant de la UAB ja disposa pel fet
d’estar matriculat a la UAB; 3) que l’estudiant tingui matriculada l’assignatura de “Pràctiques
Externes”.
Q-II.4) Quin és el màxim d’hores que puc fer com a pràctiques curriculars?
El màxim és de 300 hores per curs acadèmic, que es correspon amb la càrrega lectiva dels 12
crèdits ECTS de l’assignatura de “Pràctiques Externes”.
Q-II.5) Què passa si el pla de treball que em proposa l’empresa és per més de 300 hores?
L’excés d’hores més enllà de 300 s’haurà d’incloure a un nou conveni de pràctiques, en aquest
cas extracurriculars, que caldrà redactar i signar una vegada l’estudiant hagi completat les 300
hores a l’empresa. Aquest nou conveni de pràctiques extracurriculars es tramitarà al Servei
d’Ocupabilitat de la UAB, que és el responsable dels convenis de pràctiques extracurriculars a la
UAB. És responsabilitat de l’alumne contactar amb aquest servei amb certa antelació, abans de
completar les primeres 300 hores, per tal d’iniciar la tramitació d’aquest nou conveni de pràctiques
amb l’objectiu que pugui estar enllestit per a quan l’estudiant finalitzi les primeres 300 hores. Cal
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tenir en compte que la tramitació d’un conveni de pràctiques extracurriculars pot trigar com a
màxim un mes, per la qual cosa, un mes abans de finalitzar les primeres 300 hores de pràctiques
és quan l’estudiant ha d’iniciar les gestions amb el Servei d’Ocupabilitat per a obtenir aquest nou
conveni de pràctiques extracurriculars. En total, un alumne pot fer un màxim de 1050 hores de
pràctiques per curs acadèmic, corresponent al màxim de 300 hores de pràctiques curriculars i al
màxim de 750 hores de pràctiques extracurriculars. Cal tenir en compte que les pràctiques
curriculars només es poden cursar i reconèixer a l’expedient de l’alumne una vegada. Les
pràctiques extracurriculars, en canvi, es poden anar renovant d’un curs acadèmic al següent.
Q-II.6) Quin és el període de temps durant el qual puc dur a terme les pràctiques curriculars?
Les pràctiques sempre s’han de dur a terme dintre del curs acadèmic. Per a un cert curs acadèmic
N/N+1 (e.g. 2015/2016) tot conveni de pràctiques haurà d’iniciar-se com a molt d’hora, el primer
dia del curs acadèmic (i.e. mitjans de setembre de l’any N), i haurà de finalitzar com a molt tard,
l’últim dia del curs acadèmic (i.e. mitjans de setembre de l’any N+1).
Q-II.7) Com s’avaluen les pràctiques curriculars?
Una vegada l’estudiant hagi completat les 300 hores de pràctiques curriculars, haurà de remetre al
responsable de l’assignatura de “Pràctiques Externes” els següents dos informes: 1) informe final
de l’estudiant on descrigui en detall les tasques dutes a terme a l’empresa, seguint la mateixa
plantilla i estructura que la memòria del treball fi de grau (és a dir, indicant objectius, metodologia,
desenvolupament, resultats i conclusions); 2) informe del tutor a l’empresa (disponible aquí) on el
tutor faci constar la seva valoració personal de la feina duta a terme per l’estudiant. Cal tenir en
compte que l’informe del tutor ha d’anar signat i amb el segell de l’empresa. A partir d’aquests dos
informes, el responsable de l’assignatura de “Pràctiques Externes” procedirà a avaluar l’estada de
pràctiques de l’estudiant i farà constar la nota en acta.
Q-II.8) Quin és el termini per a enviar els informes de pràctiques al responsable de l’assignatura?
Una vegada l’estudiant hagi completat les 300 hores de pràctiques curriculars, haurà d’enviar al
responsable de l’assignatura de “Pràctiques Externes” els dos informes mencionats a la qüestió QII.7. Per a que la nota de l’assignatura consti en l’acta del primer semestre, l’estudiant haurà
d’enviar els informes abans del primer divendres de febrer; per a que consti en l’acta del segon
semestre, abans del primer divendres de juny. Excepcionalment, les pràctiques que es duen a
terme durant els mesos d’estiu (juny, juliol, agost) tenen de termini fins a mitjans de setembre per
a enviar els informes i procedir a l’avaluació de l’assignatura de “Pràctiques Externes”. La data
concreta per al tancament d’actes a efectes de pràctiques es pot consultar al calendari acadèmic
de l’Escola.
Q-II.9) En quin moment dels meus estudis puc començar a fer pràctiques curriculars?
L’assignatura de “Pràctiques Externes” es recomana que sigui cursada a quart curs del grau. Tot i
això, el pla d’estudis indica que per a cursar l’assignatura, l’estudiant ha d’haver superat com a
mínim 120 crèdits dels tres primers cursos del pla d’estudis, incloent-hi totes les assignatures de
primer curs.
Q-II.10) Les pràctiques curriculars són remunerades?
No necessàriament. Com que les pràctiques curriculars ja tenen una compensació en forma de
crèdits a l’expedient de l’estudiant, queda a lliure elecció de l’empresa o institució el retribuir
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econòmicament a l’estudiant, així com l’import a retribuir, en cas de fer-ho. Cal tenir en compte
que en cas de haver-hi retribució econòmica, aquesta haurà de ser en concepte d’ajut a l’estudi.
Q-II.11) Estic actualment fent pràctiques extracurriculars amb un conveni del Servei d’Ocupabilitat
de la UAB. Puc reconèixer aquestes pràctiques com a curriculars, i per tant, reconèixer els 12
crèdis de l’assignatura de “Pràctiques Externes”?
No, no és possible. Les pràctiques que s’enmarquen dintre de l’assignatura de “Pràctiques
Externes” han d’anar sempre lligades a un conveni de pràctiques curriculars gestionat a l’Escola.
III. Reconeixement de l’experiència professional
Q-III.1) Treballo a una empresa amb un contracte laboral. Puc reconèixer aquesta experiència
laboral amb els 12 crèdits de l’assignatura de “Pràctiques Externes”?
El reconeixement de l’experiència laboral queda regulat per l’article 87 bis de la normativa
acadèmica de la UAB, disponible a aquest enllaç. El requisit principal és que l’experiència laboral
estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació que cursa l’estudiant.
Addicionalment, i a nivell de titulació, es demana que l’estudiant hagi completat almenys un any
del seu contracte laboral o 600 hores per a poder optar al reconeixement de l’assignatura de
pràctiques externes.
Q-III.2) Quin tràmit he de fer per a sol·licitar el reconeixement de l’experiència professional?
En cas que l’estudiant compleixi amb els requisits anteriorment esmentats, podrà sol·licitar el
reconeixement de la seva experiència professional a través de la Gestió Acadèmica de l’Escola,
omplint el formulari de “Sol·licitud de reconeixement acadèmic de les pràctiques per acreditació
d’experiència laboral i professional” i adjuntant tres documents: 1) un informe valoratiu del seu
supervisor a l’empresa; 2) una memòria justificativa redactada per l’estudiant on exposi les
tasques dutes a terme a l’empresa i les competències assolides; 3) certificat de la vida laboral de
l’estudiant.
Q-III.3) Com s’incorpora a l’expedient acadèmic el reconeixement de l’experiència laboral?
En cas de ser reconeguda l’experiència laboral, i d’acord amb la normativa acadèmica, constarà
en l’acta de l’assignatura de “Pràctiques Externes” com a “apte/a” indicant que es tracta de crèdits
reconeguts. Com a crèdits reconeguts, aquests no es tindran en compte a l’efecte del còmput de
la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.
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