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1.- OBJECTIU 

Aquesta normativa té per objectiu complementar i adaptar els articles de la normativa 
reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC (Acord CG/2021/06/37, 
de 17 de desembre 2021, del Consell de Govern), a les titulacions impartides per 
l’ETSAV. 
  

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

La present normativa és d’aplicació a les pràctiques acadèmiques externes que realitzen 
els estudiants de l’ETSAV matriculats el grau en Estudis d’Arquitectura (GEArq), el 
màster universitari en Arquitectura (MArq), el màster universitari en Intervenció 
Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) i la doble titulació MArq + MISMeC. 
  

3.- TIPOLOGIA DE LES PRÀCTIQUES 

Com s’indica a la normativa general, les pràctiques acadèmiques externes poden ser 
curriculars o extracurriculars i en el cas dels plans d’estudis de les titulacions ETSAV no 
són obligatòries. 

1.- Pràctiques curriculars: Formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Tindrà els 
mateixos requisits (matrícula, tutoria i avaluació) que qualsevol altre assignatura.  

2.- Pràctiques extracurriculars: no formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant, si 
bé poden constar en el SET – Suplement Europeu del Títol. 

L’estudiantat matriculat en el màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi 
Construït (MISMeC) o en la doble titulació MArq + MISMeC, per les característiques dels 
seus plans d’estudi, només podrà realitzar pràctiques extracurriculars. 

 
4.- REQUISITS 

Tenir una matrícula vigent en una titulació ETSAV. 
 
Per a l’estudiantat de grau: cal tenir més de 120 ECTS superats en el moment de 
participar en el conveni, avaluats i incorporats al seu expedient. 
 
Els estudiants que tinguin vint i vuit anys o més en el moment de signar un conveni de 
cooperació educativa, caldrà que contractin una assegurança d’accidents privada, en 
no estar coberts per l’assegurança escolar. 
 
 

 

 

 



Pàgina 3 de 7 
 

5.- DEDICACIÓ 

La dedicació total de l’estudiantat a la realització d’unes pràctiques acadèmiques 
externes està regulada de maneres diferents segons cada titulació. En cap cas es poden 
superar el nombre màxim d’hores per curs. 

La dedicació màxima d’hores per curs acadèmic fixada per cada titulació està compresa 
en el període del 16 de setembre al 15 de setembre de l’any natural següent. 
 
La dedicació setmanal durant el període lectiu està compresa de dilluns a divendres. 
Durant els períodes no lectius de cada any acadèmic, aprovats per Junta d’Escola en el 
Calendari acadèmic, la dedicació màxima podrà ser de 8 hores/dia. 

5.1.- en el grau en Estudis d’Arquitectura (GEArq) 

El  màxim de dedicació a la realització de pràctiques acadèmiques externes per a 
l’estudiantat de grau durant un curs acadèmic serà de 900 hores,  respectant sempre la 
limitació de 2.400 hores al llarg de la totalitat dels estudis de grau. 

Els estudiants matriculats en el grau podran dedicar a convenis, durant el període lectiu 
de cada quadrimestre acadèmic, un màxim d’hores al mes segons el paràmetre 
acadèmic (PA*)   obtingut en el darrer quadrimestre acadèmic cursat i avaluat a 
l’ETSAV: 

● PA > =  0,5 dedicació màxima: 80 hores/mes o 4 hores/dia 
● PA < 0,5 a 0,4 dedicació màxima: 60 hores/mes o 3 hores/ hores/ dia 
● PA < 0,4  a 0,3 dedicació màxima: 40 hores/mes o 2 hores/ dia 
● PA < 0,3  no es podrà participar en Convenis  

 
* PA: el paràmetre acadèmic s’obté del número de crèdits aprovats, 
excepte els crèdits reconeguts/número de crèdits matriculats. 

5.2.- en el màster universitari en Arquitectura (MArq) 

El  màxim de dedicació a la realització de pràctiques acadèmiques externes per a 
l’estudiantat de màster durant un curs acadèmic serà de 600 hores. 

Durant el període lectiu de cada quadrimestre acadèmic un màxim de 80 hores/mes o 4 
hores /dia. 

5.3.- en el màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) 

El  màxim de dedicació a la realització de pràctiques acadèmiques externes per a 
l’estudiantat de màster durant un curs acadèmic serà de 600 hores. 

Durant el període lectiu de cada quadrimestre acadèmic un màxim de 80 hores/mes o 4 
hores /dia. 

5.4.- en la doble titulació MArq + MISMeC 

El  màxim de dedicació a la realització de pràctiques acadèmiques externes per a 
l’estudiantat de doble titulació durant un curs acadèmic serà de 900 hores. Durant el 
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període lectiu de cada quadrimestre acadèmic un màxim de 80 hores/mes o 4 hores 
/dia. 

 

6.- FORMALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES - EL CONVENI DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA 

Les pràctiques acadèmiques externes es formalitzaran mitjançant la signatura de 
convenis de cooperació educativa amb empreses, institucions i entitats públiques i 
privades d’àmbit nacional e internacional que vulguin acollir estudiants en pràctiques.  

La tramitació d’un conveni de cooperació educativa requereix d’unes validacions prèvies 
per assegurar-ne la idoneïtat formativa de les pràctiques que l’estudiantat realitzarà en 
l’entitat col·laboradora. No podran iniciar-se les pràctiques sense haver finalitzat la 
tramitació del conveni de cooperació educativa, i aquest ha d’estar signat per la 
Universitat, l’empresa o entitat i l’estudiantat abans de la seva data d’inici. 

Tota la gestió del conveni de cooperació educativa es realitza de forma telemàtica i amb 
signatures electròniques. 

6.1.- El projecte formatiu 

El projecte formatiu ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar, 
considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques de l’ensenyament 
en que l’estudiantat estigui matriculat.  

El projecte formatiu es defineix entre l’estudiantat i el tutor/a d’empresa i ha de ser validat 
pel tutor/a acadèmic/a de l’escola. 

Amb caràcter general o a la vista del projecte formatiu l’Escola pot requerir la subscripció 
d’una assegurança específica que cobreixi la contingència d’accidents i/o 
desplaçaments. 
 
L'entitat col·laboradora, l’estudiant/a i la Universitat subscriuen el model normalitzat de 
conveni de cooperació educativa, on hi consten les dades identificatives de les tres 
parts, les dates d’inici i finalització del conveni, els drets i els deures, el règim econòmic, 
etc. 
 
L’Escola pot requerir a l’estudiant i/o a l’entitat col·laboradora l’acreditació del 
compliment d’alta règim seguretat social per part de l’entitat col·laboradora, i el registre 
d’informació de les normatives de seguretat i prevenció de riscos corresponent. 
 
Un cop signat el conveni es genera la factura corresponent a les taxes de manteniment 
del servei de convenis establertes per la universitat en el seu pressupost anual. El 
pagament d’aquesta taxa per part de l’entitat col·laboradora ha de ser previ a l’inici de 
les pràctiques. 
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6.2.- Les pràctiques acadèmiques externes curriculars 

Les pràctiques curriculars en el grau es configuren com una assignatura optativa de 6 
ECTS i han d'estar cursades en un sol conveni curricular de 180 hores. 

Les pràctiques curriculars en el màster es configuren com una assignatura optativa de 
6 ECTS i podran ser cursades només durant el primer quadrimestre. Per tant s’han de 
sol·licitar en el mateix moment de ser acceptat/da en el màster. 

Les pràctiques curriculars han de ser autoritzades prèviament pel tutor/a acadèmic de 
l'ETSAV. 
Per aquest motiu, sempre prèviament a la signatura del conveni i a la matrícula de les 
pràctiques, l’estudiant ha d’adreçar a l’Escola una sol·licitud formal acompanyada de la 
documentació següent: 

- El projecte formatiu, emplenat i signat electrònicament per l’empresa. 

- Un informe previ de l’estudiantat on hi constarà: 

● Descripció àmplia de l’empresa, quin tipus de tutor hi té assignat 
l’estudiant i com es relacionen entre si. 

● Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques 
que pugui fer l’estudiant. 

● Objectius a priori de l’estudiant en aquesta pràctica curricular concreta. 
● Justificació de la bondat de la pràctica per a la seva formació genera. 
● Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves 

experteses. 

- Un curriculum d’empresa ampliat (només en el cas de l’estudiantat de màster) on hi 
constarà: 

● Informació gràfica de l'historial de l'estudi o empresa. 
● Informació sobre obra construïda i  acabada.  
● Relació de premis i publicacions.  

 
Per garantir la finalitat acadèmica de les pràctiques curriculars en el MArq i la Doble 
titulació, l’Escola vetllarà per l’excel·lència de l’entitat col·laboradora. 

Per aquest motiu, si és una institució pública, la pràctica s’accepta immediatament, si és 
una empresa privada haurà de tenir una sèrie d’indicadors d'excel·lència:  haver publicat 
algun article sobre l'obra o la tasca que realitza l’estudi o empresa o haver guanyat algun 
premi. 
 

6.3.- Modificació, anul·lació i vigència del conveni 
 
Modificació 

Si durant la realització del conveni es modifica algun dels aspectes que constaven en el 
conveni inicial cal indicar la modificació. 
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Anul·lació 

En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir un conveni per 
iniciativa de qualsevol de les dues parts.  

Vigència 

Amb independència de la durada teòrica prevista en el conveni, aquest quedara rescindit 
automàticament en el moment que un estudiant/a defensa i aprova el seu Treball Fi 
d’Estudis (Treball Fi de Grau o Treball Fi de Màster).  

 

7.- AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES 

Per a procedir a l’avaluació i el reconeixement de les pràctiques acadèmiques externes 
(curriculars i extracurriculars) el tutor/a de l’entitat col·laboradora ha d’emetre un Informe 
del tutor/a d’empresa i l’estudiant ha d'emetre una Memòria. 

En el cas de les pràctiques curriculars també cal que l’estudiant aporti al tutor/a 
acadèmic/a la documentació següent: 

● Dossier representatiu de les tasques realitzades, on s’evidenciï 
l’assoliment de competències. Aquest treball ha d’explicar el pas de 
l’estudiant pel lloc de treball i els aprenentatges assolits (10/20 pàgines) 

● Autorització de l’empresa per entrega de material gràfic. 

 
Les pràctiques curriculars s’avaluaran amb nota numèrica i descriptiva que  s’integrarà 
a l’expedient acadèmic de l’estudiant. 

Les pràctiques extracurriculars realitzades s’integraran en el Suplement Europeu del 
Títol, sempre i quan al finalitzar el conveni, l’estudiantat lliuri els informes tant del tutor 
com de l’estudiant de fi de conveni i aquestes d’avaluin com a favorables. 

En el cas del màster, les pràctiques curriculars només es podran cursar al primer 
quadrimestre i hauran d’estar finalitzades i avaluades abans de la reunió de la comissió 
d’avaluació curricular corresponent al 1r quadrimestre. Les dates seran publicades en el 
calendari acadèmic de l’Escola que aprova la Junta d’Escola. 

7.1.- Criteris d’avaluació de les pràctiques curriculars per al grau i per al màster 

Treballs considerats excel·lents 

Treballs que desenvolupen una visió crítica d’allò après al lloc de treball, també de la 
tasca que desenvolupa l'empresa o institució, o bé que desenvolupen un tema 
transversal d'interès relacionat amb el lloc de realització de les pràctiques o una 
disquisició sobre la forma com s'han assolit les competències, i ho mostren de forma 
redactada i amb material gràfic inèdit, dibuixos, esquemes, fets per l'estudiant 
expressament pel treball. 
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Treballs considerats notables 

Treballs que descriuen la tasca encomanada allà on s'han realitzat les pràctiques de 
forma generosa, amb visió crítica, incloent una explicació i valoració dels aprenentatges 
i les competències assolides i usant material gràfic realitzat a l'empresa o institució. 

Treballs considerats suficients 

Treballs que expliquen breument i de forma purament descriptiva les tasques que han 
desenvolupat al lloc de pràctiques, sense fer esment als aprenentatges i usant només 
material gràfic de l’empresa o institució. 

Treballs considerats insuficients 

Treballs que bàsicament només aporten material gràfic de l'empresa o institució i 
descriuen de forma massa genèrica i poc detallada la tasca que han desenvolupat al 
lloc de pràctiques. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Aquesta normativa entra en vigor a partir del curs acadèmic 2022-2023 

En funció de l’evolució de pandèmia, en el cas que es doni durant el curs una  situació 
excepcional provocada per la COVID-19, el desenvolupament de les practiques 
acadèmiques externes de l’estudiantat matriculat a la UPC pot sofrir modificacions que 
es regiran per les directrius i protocols establerts tant a nivell de centre, com en el Pla 
de contingència de la UPC així com d’altres directrius o instruccions establertes per les 
administracions competents. 
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