Normativa interna organitzadora de les pràctiques externes per als estudiants
d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de l’Esport i la
Salut (EUSES) – centre adscrit a la Universitat de Girona
Art. 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és fixar els aspectes essencials que han de permetre
l’organització del les pràctiques externes dels diferents ensenyaments universitaris
oficials de l’Escola Universitària de l’Esport i la Salut (EUSES) – centre adscrit a la
Universitat de Girona d’acord amb la normativa de pràctiques acadèmiques
externes de graus i màsters aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària
núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012 (eBOU-429), i modificada per la Comissió
delegada de Docència i Estudiants en la sessió de 5 de març de 2015, i per acord del
Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 3/2019, de 2 de maig de 2019 (eBOU1544).
Art. 2. Concepte i característiques
Les pràctiques externes es defineixen com aquella acció formativa a través de la qual
un estudiant s’incorpora en un equip professional –bé d’una entitat col·laboradora,
bé d’una unitat vinculada al centre– per complementar la seva formació teòrica amb
una experiència pràctica vinculada a la realitat del món laboral.
Es consideren pràctiques curriculars aquelles que formen part dels plans d’estudis
dels graus o màsters, de manera que la seva superació és un requisit indispensable
per obtenir la titulació. D’altra banda, les pràctiques extracurriculars són aquelles
que no formen part dels plans d’estudis i que, per tant, els estudiants cursen de
forma voluntària al llarg de la seva formació. D’acord amb l’Estatut de l’estudiant
universitari, aquestes pràctiques quedaran incloses en el suplement europeu del
títol (SET).
EUSES pot actuar com a entitat receptora d’estudiants de pràctiques, mantenint els
mateixos requisits de desenvolupament, funcions dels tutors acadèmics i
procediments de qualificació, que la resta d’entitats col·laboradores.
Art. 3. Objectiu
L’objectiu principal de les pràctiques externes és situar els estudiants en un context
laboral real on puguin aplicar la formació teòrica i pràctica adquirida, alhora que la
complementen amb l’aprenentatge d’habilitats i competències necessàries per
desenvolupar-se correctament en la seva activitat professional. Aquesta activitat
formativa té una voluntat especial d’afavorir la inserció dels estudiants al mercat
laboral.

Art. 4. Destinataris i requisits
Les pràctiques externes estan destinades a qualsevol estudiant matriculat en un
grau o màster oficial d’EUSES, així com els estudiants d’altres universitats
espanyoles o estrangeres, que es trobin cursant estudis a EUSES a través d’un
programa de mobilitat o un conveni prèviament establert.
Els requisits que han de complir els estudiants per poder realitzar les pràctiques
externes són:
a) Estar matriculats en un grau o màster oficial impartit per EUSES.
b) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat
pública o privada, o amb el mateix centre universitari, en el qual es
realitzaran les pràctiques, excepte que la persona responsable de les
pràctiques externes hagi emès prèviament una autorització expressa.
c) En el cas de pràctiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura
corresponent del pla d’estudis.
d) En el cas de pràctiques extracurriculars, tan sols podran realitzar-les els
estudiants que no hagin superat tots els requisits per obtenir la titulació en
el moment de sol·licitar la plaça. D’altra banda, en cas que durant el període
de realització de les pràctiques, l’estudiant assoleixi tots els requisits per
obtenir el títol acadèmic i es tanqui el seu expedient de sol·licitud del títol, el
conveni de pràctiques quedaria sense efecte i, en conseqüència, les
pràctiques no podrien constar en el SET.
Art. 5. Assignació de responsabilitats
La Comissió de Govern d’EUSES serà l’òrgan responsable de vetllar per la
programació de les assignatures del pla docent de cada estudi. A més a més, aquest
òrgan designarà un coordinador/a de pràctiques externes, que serà responsable de
l’assignatura i s’encarregarà de contactar amb les entitats col·laboradores, així com
d’elaborar un informe anual sobre el desenvolupament de les pràctiques externes,
que s’elevarà en última instància a la Comissió de Qualitat.
Art. 6. Estructura de les pràctiques externes
En el cas de pràctiques curriculars, l’estada a l’entitat col·laborada per part de
l’estudiant es vehicularà a través de l’assignatura corresponent, i consistirà en una
acció formativa del volum d’hores previst en el disseny de l’assignatura, que
l’estudiant desenvoluparà en una empresa, institució o entitat, pública o privada, o
en una unitat del mateix centre.
Les estades de pràctiques que es desenvolupin durant el període de vacances d’estiu
corresponen al curs acadèmic que està finalitzant; en conseqüència, correspondrà
habilitar una convocatòria de qualificació al setembre.

L’estudiant s’incorporarà a l’entitat col·laboradora havent-se-li designat prèviament
un tutor de pràctiques de la pròpia entitat que es farà càrrec de la seva formació.
L’assignatura de pràctiques es programarà prioritàriament en el calendari
acadèmic tenint en compte l’horari lectiu i procurant evitar les coincidències amb
altres assignatures matriculades per l’estudiant. D’aquesta manera es pretén
facilitar que l’estudiant pugui fer pràctiques a qualsevol empresa o institució.
A més de l’estada formativa a l’empresa, l’estudiant haurà d’assistir a les sessions
formatives establertes en el calendari acadèmic. Les sessions consisteixen a facilitar
a l’estudiant la informació necessària per la gestió i realització de les pràctiques.
La duració de les pràctiques serà la següent:
a) Les pràctiques externes curriculars tindran la durada que estableixi el pla
d’estudis corresponent en els terme establerts per l’article 12.6 del Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
b) Les pràctiques externes extracurriculars tindran una durada preferentment
no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic.
Art. 7. Oferta i assignació de places
L’oferta de places de pràctiques externes, curriculars i extracurriculars, es configura
a través d’acords marc entre EUSES i entitats externes col·laboradores, així com via
propostes dels propis estudiants, que es traslladaran al coordinador/a de pràctiques
per avaluar la seva idoneïtat.
En compliment de l’art. 17 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, els
procediments de la configuració de l’oferta, difusió, sol·licitud i adjudicació de les
pràctiques externes es portaran a terme de conformitat amb els criteris objectius
descrits en els dissenys de les assignatures de pràctiques externes i en l’oferta de
pràctiques extracurriculars, garantint els principis de transparència, accessibilitat
universal i igualtat d’oportunitats.
S’atorgarà prioritat als estudiants que realitzin pràctiques curriculars en front dels
que sol·licitin pràctiques extracurriculars. Així mateix s’atorgarà en l’elecció i
adjudicació de les pràctiques als estudiants amb discapacitat, amb l’objectiu que
puguin optar a empreses en les que estiguin assegurades totes les mesures
d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i accés
a les mateixes.
Les ofertes de pràctiques externes hauran de contenir, en la mesura que sigui
possible, les següents dades:
-

Nom o raó social de l’entitat col·laboradora on s’ha de realitzar la pràctica.
Centre, localitat i direcció on tindrà lloc.
Dates d’inici i finalització així com la seva durada en hores.

-

Nombre d’hores diàries de dedicació o jornada i horari assignat.
Projecte formatiu, activitats i competències a desenvolupar.

Art. 8. Matrícula
La matrícula de les pràctiques externes es formalitzarà com una assignatura més del
pla d’estudis dins el període normatiu que s’estableixi per cada curs i després del
tancament d’actes de totes les assignatures del curs anterior. Aquesta matrícula
dona dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, amb la limitació de
convocatòries establerta per la normativa de permanència específica de cada grau o
màster.
La matrícula de l’assignatura de pràctiques requereix que l’estudiant estigui cobert,
com a mínim, per les prestacions de l'assegurança escolar. En els casos d'estudiants
que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, caldrà que
subscriguin l’assegurança alternativa prevista a la UdG. En els casos de les
pràctiques internacionals, hauran d’acomplir els requisits fixats per aquests casos o
el que estipuli el conveni.
Art. 9. Formalització de les pràctiques
Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters de la
UdG, aprovada pel Consell de Govern el 20 de desembre de 2012 (eBOU-429),
modificada per la Comissió delegada de Docència i Estudiants el 5 de març de 2015,
i modificada de nou per acord del Consell de Govern el 2 de maig de 2019 (eBOU1544), les practiques externes s’han de formalitzar a través d’un Conveni de
Cooperació Educativa.
Prèviament a l’inici del període de pràctiques externes, EUSES haurà de formalitzar
i signar un conveni marc amb cadascuna de les entitats col·laboradores que
conformin l’oferta de places, i que acollirà els estudiants seleccionats. Aquest
conveni estarà signat pel titular del centre i el o la representant legal de l’entitat
col·laboradora, i tindrà una vigència d’un any, tot i que es prorrogarà anualment de
forma automàtica, a no ser que alguna de les parts es pronunciï desfavorablement.
Per últim, la col·laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de
cooperació educativa per a cada un dels estudiants implicats, que signaran el
representant de l’entitat col·laboradora, el director acadèmic i l’estudiant. El
conveni de cooperació educativa regularà de mutu acord entre EUSES, l’entitat
col·laboradora i l’estudiant, les dates d’inici i fi de les pràctiques externes, i els
horaris de l’estudiant a l’entitat col·laboradora, tenint en compte la disponibilitat de
les dues parts.

Art. 10. Tutoria de les pràctiques externes. Funcions i responsabilitats
Per tal de garantir un desenvolupament de les pràctiques externes d’una forma
correcta i beneficiosa pels estudiants, es compta amb una doble tutorització, d’una
banda, per part de l’entitat col·laboradora i, de l’altra banda, per part d’EUSES. Cada
una de les parts assignarà un tutor/a de pràctiques i aquests actuaran de forma
coordinada al llarg de tot el període que cobreixi el conveni de cooperació educativa
regulador de les pràctiques externes.
La figura de tutor acadèmic de les pràctiques externes a EUSES recau en un dels
professors que imparteixi docència als estudis del grau o màster en qüestió. El tutor
assumirà el seguiment de les pràctiques externes en el nombre d’estudiants que li
siguin assignats segons el que estableixi el pla docent.
Correspon al tutor acadèmic:
a) Vetllar pel desenvolupament del projecte formatiu establert i l’adequada
formació dels estudiants en pràctiques per part de l’entitat col·laborada que
els aculli, assegurant l’assoliment dels objectius estipulats en aquesta
normativa.
b) Realitzar el seguiment de les pràctiques externes i de l’aprofitament tant per
part de l’estudiant, com per part de l’entitat col·laboradora.
c) Assessorar l’estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
d) Avaluar i qualificar, quan correspongui, el desenvolupament de les
pràctiques, la memòria de pràctiques elaborada per l’estudiant i l’informe
realitzat pel tutor de l'entitat col·laboradora.
El tutor/a de pràctiques de l’entitat col·laborada ha de ser una persona vinculada
contractualment o formal a aquesta entitat, i comptar amb una experiència
professional que li permeti assolir els objectius proposats en el projecte formatiu.
Correspon al tutor de l’entitat col·laboradora:
a) Acceptar i desenvolupar el projecte formatiu.
b) Fer el seguiment de l’alumne de pràctiques externes i verificar l’aprofitament
de la seva estada a l’entitat.
c) Elaborar l’informe final i entregar-lo al tutor/a acadèmic.
d) Assessorar l’estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
Art. 11. Drets i deures dels estudiants en pràctiques.
Seran drets dels estudiants en pràctiques els recollits en l’art.9.1 del Reial decret
592/2014, d'11 de juliol, entre les que figuren:
-

Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un
tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa
col·laboradora
Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les
pràctiques.

-

-

En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per
part de l’entitat col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament
determinin ambdues parts.
Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació
suficient.
Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals
per part de l’entitat col·laboradora
Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus
estudis així com a l’assistència a les reunions dels òrgans de govern de la
universitat, comunicant-lo prèviament i amb antelació suficient a l’empresa
o institució.
Aquells altres recollits per la normativa del centre universitari.

Seran deures dels estudiants els recollits en l’art. 9.2 del Reial decret 592/2014, d'11
de juliol, entre les que figuren:
-

-

Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del
tutor en l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la
universitat.
Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de
la UdG i d’EUSES.
Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per
l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui
sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al
seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data
acordada.
Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat
externa col·laboradora.
Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats
acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de
col·laboració establertes.
Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa
entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes
en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució
pública o privada i EUSES.
Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat
externa col·laboradora, salvaguardant el bon nom d’EUSES.

Art. 12. Avaluació i qualificació
L'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor acadèmic o a un tribunal
avaluador, en funció del sistema que les memòries dels estudis determinin; aquesta
considerarà l’informe del tutor de l’entitat col·laboradora en relació al
desenvolupament de les pràctiques. A més, l’avaluació també incorporarà la

memòria de pràctiques i/o activitats previstes en el disseny de l’assignatura de
pràctiques curriculars, o en l’oferta de pràctiques extracurriculars.
La qualificació de les pràctiques curriculars s'adequarà a la general prevista per a
les assignatures del pla d'estudis, tant en la normativa que regula el sistema
universitari com en la pròpia de la UdG, i s’incorporarà a l’expedient de l’estudiant
mitjançant els sistemes establerts a la UdG.
Les pràctiques externes es qualifiquen d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial
Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de
crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter
oficial. Seguint aquest article, la qualificació final de l’estudiant correspondrà amb
una puntuació d’entre 0 i 10 punts, i s’emetrà tenint en compte els informes
presentats i l’avaluació les diferents activitats programades.
La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments
fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0
(suspès) en la qualificació final, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense
perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim
disciplinari que correspongui.
La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al
final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD
1125/2003, de 5 de setembre.
Pel que fa a les pràctiques externes extracurriculars, al ser de caràcter voluntari i no
formar part dels plans d’estudi de grau o màster, poden no estan subjectes als
procediments d’avaluació i qualificació. En aquest cas, si l’estudiant així ho sol·licita,
es podrà emetre un certificat on constin el nombre d’hores i les tasques realitzades
durant el període de pràctiques, indicant que aquestes es van realitzar en el marc
d’un conveni de cooperació educativa entre l’entitat col·laboradora i EUSES.
Art. 13. Reconeixement acadèmic i acreditació
Un cop finalitzades les pràctiques externes i qualificades aquestes com a aprovades,
EUSES emetrà per a cada estudiant, un document acreditatiu de les pràctiques
d’acord amb l’art. 16 del RD 592/2014.
EUSES també acreditarà la col·laboració dels tutors externs i la tutorització de
pràctiques externes curriculars i extracurriculars constarà en el registre d’activitats
acadèmiques del Consell d’Estudis, acreditant així, els tutors/es acadèmics de cada
curs.

Disposició addicional. Ensenyaments conjunts
En els ensenyaments conjunts s’estarà al que disposi el conveni regulador signat per
les institucions respectives.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs 2019-2020.

