PAUTES PER A EMPLENAR LA DOCUMENTACIÓ DE
PRÀCTIQUES EXTERNES (NOMÉS PER A ENTITATS
PROPOSADES PER L’ESTUDIANT):
La següent documentació s’ha de presentar degudament omplerta i signada a la
Gestió Acadèmica de Veterinària COM A MÍNIM un mes abans de començar les
pràctiques:
1. La sol·licitud de pràctiques, que ha d'omplir i signar NOMÉS l’estudiant. El centre
que acull les pràctiques no ha d’emplenar ni signar aquest document.
2. Un conveni específic de cooperació educativa, de dues pàgines, en la qual
l’entitat que acull les pràctiques ha d'emplenar, entre altres coses, les tasques que
realitzarà l’alumne i les dades de contacte de l’entitat i la persona tutora, entre
d’altres. Aquest conveni específic ha d'emplenar-se per triplicat (3 CÒPIES) i s’ha
de signar en totes les seves pàgines (2 pàgines), per la part de davant i per la part
de darrera, amb el que finalment seran altres 6 signatures en total. IMPORTANT: si
a qualsevol conveni, bé sigui marc o específic, li quedés alguna pàgina per signar,
no seria vàlid, per la qual cosa s’ha de comprovar que totes les pàgines estiguin
degudament signades abans de lliurar els documents a la Gestió Acadèmica de
Veterinària.

NOTES IMPORTANTS:
1. Els alumnes que hagin de realitzar les seves pràctiques a una entitat depenent
d’una administració pública, com poden ser centres de fauna salvatge
(Torreferrussa, Vallcalent, Aiguamolls de l’Empordà, Pont de Suert), centres
d’acollida d’animals depenents de l’Ajuntament de Barcelona, o bé vinculades a
l’Agència de Salut Pública de Catalunya o l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (escorxadors, per exemple), han de passar per la Gestió Acadèmica de
la Facultat de Veterinària, on els informarem en detall sobre el procediment a
seguir, ja que en aquests casos els documents i/o la tramitació són diferents als
habituals.

2. Els alumnes matriculats de l’assignatura “Pràctiques Externes” (codi 102609)
hauran de fer 203 hores de pràctiques (unes 6 setmanes a 35 hores setmanals).

3. És obligatori que tots els alumnes que hagin de realitzar pràctiques externes tinguin
contractada l’assegurança complementària.

Per a més informació o aclariment de qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la Gestió
Acadèmica de la Facultat en horari d’atenció al públic (matins de 10:00 a 13:30 de
dilluns a divendres i dimarts i dijous tarda de 15:30 a 16:30), trucant als telèfons
935811413 o enviant un e-mail a les adreces ga.veterinaria@uab.cat o
Carme.Llobet@uab.cat.

