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PROTOCOL DE GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES A LA PRÒPIA 

UNIVERSITAT 

CARACTERÍSTIQUES 

Aquest protocol fa referència a les estades en pràctiques, curriculars o extracurriculars, que els 

estudiants de la URV, o d’altres centres docents, realitzin en centres, estructures o serveis de la 

pròpia Universitat. 

Pel que fa als estudiants universitaris, aquesta possibilitat es troba emparada per l’Estatut de 

l’Estudiant Universitari, per la normativa ministerial per la qual es regulen les pràctiques 

acadèmiques dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques externes de la URV. 

Aquest model de gestió es fonamenta en l’art. 1.2 de la normativa de pràctiques externes de la 

URV, aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre 2012: “Els estudiants de la URV també 

poden realitzar pràctiques a la pròpia Universitat. A tal efecte, la URV aprovarà un protocol on 

s’estableixi els procediment d’aprovació dels llocs de pràctiques i de gestió de les estades dels 

estudiants”. 

TIPOLOGIA DE PRÀCTIQUES 

Els grans trets característics de les pràctiques que es realitzin a la pròpia Universitat són: 

- Les pràctiques podran ser curriculars o extracurriculars. 

- Tenen prioritat les pràctiques curriculars sobre les extracurriculars. 

- Les pràctiques seran, en tot cas, no retribuïdes. 

ELS ESTUDIANTS 

Els estudiants que realitzin pràctiques a la URV poden ser estudiants de la pròpia universitat, o 

bé estudiants d’altres centres docents, no necessàriament universitaris. En l’assignació dels 

estudiants que realitzaran les pràctiques tindran prioritat els estudiants de la URV sobre la resta 

d’estudiants. 

1. Els estudiants de la URV han de complir els requisits generals que es prevegin a les 
normatives vigents i els específics que s’hagin desenvolupat a les normatives de centre i als 
plans d’estudis. 
 
Als efectes d’aquest protocol, s’entenen estudiants de la URV: 

- Els estudiants de grau, màster i doctorat de la URV. 

- Els estudiants de postgrau de la Fundació URV. 

- Els estudiants d’altres universitats que es trobin cursant estudis oficials a la URV en virtut 
de programes de mobilitat o de convenis signats amb els centres docents d’origen. 
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- Els estudiants de màsters interuniversitaris que no s’hagin matriculat a la URV, quan la 
URV sigui la universitat coordinadora. 

 

2. Els estudiants d’altres centres docents: 
 

Els estudis que estigui cursant l’estudiant, i en relació amb els quals hi hagi la intenció de 

realitzar les pràctiques a la URV, han de ser oficials: de cicle formatiu, de batxillerat, de grau 

o de màster oficial. També podran, excepcionalment, realitzar pràctiques a la URV els 

estudiants d’estudis superiors no oficials d’altres universitats. 

Les pràctiques han d’estar previstes en normatives específiques que habilitin la seva 

realització, i l’estudiant haurà de complir amb els requisits i condicions que aquestes  

normatives estableixin segons el nivell d’estudis i l’ensenyament. 

L’estudiant ha de disposar de la matrícula vigent. 

El Vicerectorat de Docència podrà avaluar la pertinença de l’aplicació d’aquest protocol a  

una tipologia d’estudis diferent a l’esmentada, a petició del centre docent extern. 

ELS PERFILS DE PRÀCTIQUES 

Les pràctiques es podran desenvolupar en tots aquells centres, estructures o serveis de la URV 

que permetin als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva 

formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de 

noves. 

A l’efecte de l’aplicació d’aquest protocol, es consideren centres, estructures o serveis de la URV: 

els serveis centrals de la Universitat, els centres i departaments, els grups de recerca, els instituts 

i els centres de recerca propis, els observatoris i les càtedres, la Sindicatura de Greuges i el 

Consell Social, la Fundació URV i aquells altres que la Comissió de Docència pugui considerar 

com a tals en el futur. 

Els centres docents podran oferir un o diversos perfils de pràctiques a cada centre, estructura o 

servei de la URV. 

Per a cada perfil de pràctiques s’haurà de definir un únic projecte formatiu. Aquest projecte 

formatiu serà adequat a l’ensenyament que cursa l’estudiant. 

EL/LA TUTOR/A PROFESSIONAL 

El/la tutor/a professional, serà la persona responsable de la formació de l’estudiant.  

- Haurà de ser necessàriament un professional pertanyent a la plantilla de la URV o de la FURV 
(ja sigui PAS o PDI), tot i que no necessàriament ha de correspondre amb el responsable de 
l’estructura o servei que acull a l’estudiant en pràctiques. 

- Haurà de disposar de la titulació acadèmica objecte de la pràctica o una altra relacionada, o 
bé disposar d’una titulació universitària i experiència acreditada en l’activitat professional 
en la qual es volen desenvolupar les pràctiques de l’estudiant. 
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- Serà la persona responsable de la formació de l’estudiant al centre de treball. Haurà de 
supervisar les seves activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica, 
coordinar amb el tutor acadèmic el desenvolupament de les activitats que estableixi el 
projecte formatiu i emetre els informes de seguiment que s’estableix l’art. 13 del RD 
592/2014, d’11 de juliol. 

- La mateixa persona no pot ser alhora el/la tutor/a acadèmic i professional. 

 

PROCEDIMENT DE GESTIÓ 

LA INICIATIVA 

La iniciativa pot ser del centre docent (propi o extern) o del centre, estructura o servei de la URV 

on es pretén que l’estudiant realitzi les pràctiques. 

El responsable de pràctiques del centre docent i el responsable de l’estructura o servei de la 

Universitat pactaran el perfil perquè un o diversos estudiants realitzin les seves pràctiques. 

El perfil de pràctiques contindrà la informació sobre les característiques principals de l’estada 

en pràctiques, el projecte formatiu a desenvolupar, la identificació del tutor professional i el 

nombre de places que es pretén oferir. 

Quan el perfil de pràctiques proposat correspon a un dels ensenyaments impartits a la URV, és 

preceptiu prioritzar l’assignació d’estudiants propis. Excepcionalment, davant de la 

impossibilitat o la no pertinença de cobrir la plaça de pràctiques amb estudiants de la URV, es 

podrà acollir estudiants de centres docents externs a la URV. 

LA SIGNATURA DE CONVENIS I ACORDS 

Un cop feta l’assignació de l’estudiant seguint el procediment del centre docent, caldrà signar 

un conveni o acord, segons el tipus d’estudiant: 

1. En el cas d’estudiants de la URV, el/la degà/na o director/a del centre i el/la cap del centre, 
estructura o servei de la URV signaran el document “Acord d’Assignació de l’Estudiant” 
(Annex I), que inclou les dades bàsiques de l’estada en pràctiques, el projecte formatiu i 
l’acceptació de compromisos que signa l’estudiant. 
 
El centre docent ha d’informar l’Oficina d’Orientació Universitària de la signatura de l’acord 
mitjançant la tramesa d’una còpia digital del document signat amb una antelació mínima de 
5 dies a l’inici de l’estada en pràctiques. 
 

2. En el cas d’estudiants externs, se signarà el corresponent conveni segons el model proposat 
pel seu centre docent, el qual haurà de seguir el protocol de control de signatura de convenis 
establert a la URV. 

Per iniciar la tramitació, el centre, estructura o servei de la URV que vulgui acollir un 

estudiant extern en pràctiques haurà de remetre a l’Oficina d’Orientació Universitària la 
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proposta definitiva de conveni per tal d’iniciar el protocol de signatura. La tramesa s’haurà 

de fer amb una antelació mínima de 20 dies a l’inici de l’estada en pràctiques. 

El/la cap de l’Oficina d’Orientació Universitària revisarà la proposta de conveni i impulsarà, 

com a promotor/a, el procediment de signatura del conveni segons el protocol habitual de 

la Universitat. 

Per part de la URV, el responsable de signar aquests convenis serà el rector o la persona en 

qui delegui aquesta competència. 

L’Oficina d’Orientació Universitària informarà a la Comissió d’Estudiants, Docència i Comunitat 

Universitària de les estades en pràctiques realitzades cada curs als centres, estructures i serveis 

de la pròpia Universitat. 
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ANNEX I 

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV 

 

Acord núm. xxx/201x-201x 

ACORD D’ASSIGNACIÓ DE L’ESTUDIANT  i 

 

Atès el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, 
el RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, la normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV, aprovada 
pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, i el Protocol de gestió de les pràctiques 
externes a la pròpia Universitat, el degà de la Facultat (nom del centre URV) i el cap (nom del 
centre, estructura o servei) de la URV acorden que l’estudiant que s’esmenta més avall realitzi 
una estada en pràctiques segons les característiques que s’indiquen a continuació. 

 
I. DADES BÀSIQUES 

CENTRE, ESTRUCTURA O SERVEI DE LA URV ON ES REALITZARAN LES PRÀCTIQUES 

Nom del centre, estructura o servei  (Nom del centre, estructura o servei) 

Persona 

responsable 

 Nom i COGNOMS (Nom i COGNOMS) 

 Càrrec (Càrrec) 

 Àrea o secció (Àrea o secció) 

 E-mail (adreça electrònica) 

 Telèfon/s (telèfon/s) 

Tutor/a 

professional 

 Nom i COGNOMS (Nom i COGNOMS) 

 Càrrec (Càrrec o qualificació professional) 

 E-mail (adreça electrònica) 

 Telèfon/s (telèfon/s) 

CENTRE DOCENT DE L’ESTUDIANT 

Nom de la facultat, escola o institut (Nom de la facultat, escola o institut) 

Degà/na 

Director/a 
 Nom i COGNOMS (Nom i COGNOMS) 

Responsable  

gestió  

 Nom i COGNOMS (Nom i COGNOMS) 

 E-mail (adreça electrònica) 

 Telèfon/s (telèfon/s) 

Tutor/a 

acadèmic  

 Nom i COGNOMS (Nom i COGNOMS) 

 Departament (Nom del departament) 

 E-mail (adreça electrònica) 

 Telèfon/s (telèfon/s) 

PERFIL DE PRÀCTIQUES 

Descripció  Data inici (dd/mm/aaaa) 



 

 

 
 
 

Protocol de Gestió de les Pràctiques Externes en centres, estructures i serveis de la pròpia universitatAT 6 

Oficina d’Orientació Universitària 
Av. Catalunya, 35, Edif. F, 43002 Tarragona 

977 558 029 
www.urv.cat/orientacio 

orientacio@urv.cat 

 Data finalització (dd/mm/aaaa) 

 Horari (ex. de dilluns a divendres, de 00.00 a 00.00 h) 

 Núm. total hores (Núm. total d'hores de l'estada en pràctiques) 

 Ensenyament (Ensenyament de l'estudiant) 

Escollir un tipus de pràctiques  
O Curriculars (si és aquest cas, completar l’apartat següent) 

O No curriculars / extracurriculars 

En el cas que 

siguin curriculars 

 Nom assignatura (Nom de l'assignatura, si és un cas de pràctiques curriculars) 

 Núm. crèdits (Núm. de crèdits, si és un cas de pràctiques curriculars) 

ESTUDIANT 

Estudiant 

 Nom i COGNOMS (NOM I COGNOMS) 

 NIF/NIE (NIF/NIE) 

 Data naixement (dd/mm/aaaa) 

 Adreça (Adreça, núm., CP Població (Província)) 

 E-mail (adreça electrònica) 

 Telèfon/s (telèfon/s) 

 

II. PROJECTE FORMATIU 

El projecte formatiu estableix les bases de l’estada de pràctiques de l’estudiant. Pel que fa a les 

pràctiques curriculars, a més, s'ha de seguir el que estableixen la guia docent i el pla de treball 

de l’assignatura. 

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE FORMATIU 

(Indicar descripció de l'objectiu que es vol aconseguir mitjançant aquesta proposta de pràctiques externes) 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT1  (en cas d’estudiants 

universitaris) 

(indiqueu les competències professionals del pla d’estudis que es desenvoluparan durant l’estada en pràctiques) 

Competències 

específiques 
(Indicar la sèrie de competències específiques) 

Competències 

transversals 
(Indicar la sèrie de competències transversals) 

Competències 

nuclears 
(Indicar la sèrie de competències nuclears) 

COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES 

El seguiment de l’estudiant durant les pràctiques l’han de fer periòdicament el tutor/a professional i el tutor/a 
acadèmic. Per realitzar el seguiment de les pràctiques els dos tutors (professional i acadèmic) s’han de coordinar en 
diferents moments del procés: 

- Primer: concretar i pactar el Projecte Formatiu. 

- Segon: intercanviar informació per conèixer l’evolució de l’estudiant, possibles incidències i la modificació 
del Projecte Formatiu en cas necessari. 

- Tercer: traspassar informació enfocada cap a l’avaluació i millora, si es el caso, de les pràctiques externes. 
L’entitat col·laboradora lliurarà l’informe final. 

                                                           
1 Per a cada estada en pràctiques caldrà seleccionar les competències que desenvoluparà l’estudiant, triant entre les indicades a la guia docent de 

l’assignatura de pràctiques, o bé les de l’ensenyament en el cas de les pràctiques extracurriculars o pràctiques de màster. 
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ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT 

(Descriure les tasques concretes que realitzarà l'estudiant) 

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

El tutor/a acadèmic de la universitat és qui ha d’avaluar les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els 
procediments que estableixi la universitat, i ha d’emplenar l’informe de valoració corresponent. 

El tutor/a acadèmic efectuarà la qualificació de l’assignatura a partir de les següents fonts, entre d’altres: 

 Per part del tutor/a professional: 

 Informe intermedi del tutor/a professional (opcional) 

 Informe final del tutor/a professional 

 Per part de l’estudiant: 

 Informe intermedi de l’estudiant (opcional) 

 Memòria final de pràctiques 

SATISFACCIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

El grau de satisfacció de les pràctiques externes es recollirà al final de l’estada de pràctiques. 

 

(Població), dd mes de any 

Pel centre docent 

(signatura) 

 

 

 

 

(Nom i COGNOMS) 

Pel centre, estructura o servei 

(signatura) 

 

 

 

 

(Nom i COGNOMS) 
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III. ACCEPTACIÓ DE COMPROMISOS DE L’ESTUDIANT 

 

Aquest document conté el projecte formatiu de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme 

durant la seva estada al centre, estructura o servei de la URV. El seu contingut ha estat acordat 

entre el tutor acadèmic i el tutor professional. L’estudiant el signa, assabentat dels seus drets i 

deures, i assumeix els compromisos establerts en aquest acord: 

1. Dono la meva conformitat per realitzar una estada en pràctiques sota les condicions i 
característiques descrites més amunt. 

2. Em comprometo a complir amb les activitats i obligacions establertes al projecte formatiu. 

3. Em comprometo a seguir les indicacions del tutor/a professional, així com les normes internes 
de l’entitat. 

4. Em comprometo a respectar el secret professional, concretament la confidencialitat de tota 
la informació i les dades que, per qualsevol mitjà, arribin al meu coneixement, com a 
conseqüència de les meves pràctiques i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera fora 
del propi centre de pràctiques o de les entrevistes amb el corresponent tutor/a acadèmic. 

5. Autoritzo el tractament de les meves dades de caràcter personal recollides per a la tramitació 
d’aquest acord i la gestió posterior de les pràctiques que se’n derivin només per a les finalitats 
que motiven el desenvolupament de les pràctiques. 

6. Renuncio expressament als drets d’explotació sobre els treballs docents realitzats en el marc 
de l’estada en pràctiques. 

 

L’estudiant 

(signatura) 

 

 

 

 

(NOM I COGNOMS) 

 

 
 

i Aquest document s’ha de signar per TRIPLICAT, essent una còpia per a cadascun dels signants (facultat o escola, estructura o servei de la URV i estudiant). 

Un cop signat l’acord, caldrà enviar una fotocòpia o escanejat a l’Oficina d’Orientació Universitària o practiques.cae@urv.cat. 

                                                           

mailto:practiques.cae@urv.cat

