Aprovació de la Normativa complementària de Pràctiques Externes de ’ETSAV
Any acadèmic 2017‐2018

Acord CA‐8/2017 de la Comissió Acadèmica pel qual s’aprova la Normativa
complementària de Pràctiques Externes de l’ETSAV per a l’any acadèmic 2017‐2018.

Secretari
Data: 17 de maig de 2017

NORMATIVA COMPLEMENTARIA A LA NORMATIVA GENERAL DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA, Aprovada pel Consell de Govern de 18/12/2014 (Acord
núm. 233/2014) i modificada pel Consell de Govern de 10/02/2015 (Acord núm. 30/2015)

Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa, complementària de la normativa general de la UPC, serà d’aplicació a tots els
estudiants de l’ETSAV que cursin el estudis d’Arquitecte (pla 1993), Grau en Arquitectura (pla 2010),
Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014), Màster Universitari en Arquitectura i Màster Universitari en
Intervenció Sostenible en el Medi Construït ( MISMeC). En aquesta última titulació solament li serà
d’aplicació aquells aspectes relatius a les pràctiques extracurriculars.
Cada titulació es considera independent. No poden realitzar‐se ni transvasaments d’hores màximes ni
solapaments entre convenis al mateix temps.
En cas de contradicció o dubte entre ambdues normatives, prevaldrà la normativa general de la UPC.
Tipologia de pràctiques
Com s’indica a la normativa general, les pràctiques acadèmiques dels estudiants poden ser curriculars o
extra curriculars, que en els plans d’estudis de l’ETSAV no són de caràcter obligatori:
1.
Pràctiques curriculars. Formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Tindrà els mateixos
requisits ( matrícula, tutoria i avaluació) que qualsevol altres assignatura.
2.
Pràctiques extra curriculars. No formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant, si bé
constaran, quan ho indiqui la Universitat, en el Suplement Europeu del Títol.
Estudiants de Grau 2010, Grau 2014
1.

Tenir més de 120 crèdits superats en el moment de participar en el conveni.

2.

Dedicació :
Els estudiants matriculats a l’ETSAV 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:

1.
2.
3.
4.

PA > = 0,5 dedicació màxima: 80 hores/mes o 4 hores/ dia laborable
PA < 0,5 a 0,4 dedicació màxima: 60 hores/mes o 3 hores/ dia laborable
PA < 0,4 a 0,3 dedicació màxima: 40 hores/mes o 2 hores/ dia laborable
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.

Durant el període no lectiu de cada any acadèmic (vegeu calendari a la Guia Docent), la
dedicació màxima podrà ser de 8hores/dia per a tots els estudiants que puguin participar en
conveni.

El màxim de dedicació a Convenis durant un any acadèmic (període del 15 de setembre al 14
de setembre següent) serà de 900 hores. Aquesta dedicació s’aplicarà també als estudiants que
només estiguin realitzant el Projecte de Fi de Carrera respectant sempre la limitació de 2.400
hores al llarg de la totalitat dels estudis.
Segons s’estableix a l’article novè de la Normativa general de pràctiques externes de la UPC, amb
independència de la durada teòrica prevista en el conveni, aquest quedarà rescindit automàticament
en el moment en què l’estudiant\a finalitzi els seus estudis.
Els estudiants que tinguin vint‐i‐vuit anys o més en el moment de signar un Conveni, caldrà que
contractin una assegurança d’accidents privada, en no estar coberts per l’assegurança escolar.
Estudiants del Màster en Arquitectura i Màster en Intervenció sostenible en el medi Construït

1.

Dedicació:
Els estudiants de màster matriculats a l’ETSAV, considerats estudiants que continuen els seus
estudis, podran dedicar a convenis un màxim de 600 hores al llarg dels seus estudis:
Durant el període lectiu de cada quadrimestre acadèmic un màxim de 80 hores/mes o 4 hores
/dia laborable.
Durant el període no lectiu de cada any acadèmic ( vegeu calendari a la guia docent ), la
dedicació màxima podrà ser de 8hores/dia per a tots els estudiants que puguin participar en
conveni

Segons s’estableix a l’article novè de la Normativa general de pràctiques externes de la UPC, amb
independència de la durada teòrica prevista en el conveni, aquest quedarà rescindit automàticament
en el moment en què l’estudiant\a finalitzi els seus estudis.
Els estudiants que tinguin vint‐i‐vuit anys o més en el moment de signar un Conveni, caldrà que
contractin una assegurança d’accidents privada, en no estar coberts per l’assegurança escolar.

Requisits i procediment específic per a les pràctiques curriculars
1.
2.
3.

4.

5.

Podran realitzar pràctiques curriculars els estudiants matriculats als estudis del pla 1993, Grau
2010, Grau 2014 i Màster en Arquitectura ( MArq).
Les pràctiques curriculars a l’ETSAV es configuren com una assignatura optativa de 6 crèdits.
Les pràctiques curriculars abans de ser matriculades, han de ser validades prèviament pel tutor
acadèmic que determinarà si poden ser curriculars o no, segons els contingut del pla formatiu
presentat.
Es pot sol∙licitar quan l’estudiant tingui una pràctica assignada amb una duració igual o superior
a 180 hores de dedicació en una empresa o entitat. Es poden considerar 10 hores de reducció
en el nombre total d’hores si es dedica aquest temps a la redacció de l’informe final i del
dossier gràfic.
Els crèdits optatius a sol∙licitar són 6 i s’han de matricular i realitzar en una única pràctica abans
de l’inici del conveni.

Procediment de gestió :
1.

Formalització del conveni de cooperació educativa universitat‐empresa i del projecte formatiu
a l’oficina de Relacions Externes
2.
Sol∙licitud adreçada al tutor acadèmic, juntament amb la documentació pertinent (Informe
Previ) per tal que autoritzi la matrícula com a pràctiques curriculars.
3.
El Informe Previ de l’estudiant constarà com a mínim de:
‐ Descripció àmplia de l’empresa, quin tipus de tutor hi té assignat l’estudiant i com es relacionaran 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
4.

En cas afirmatiu, matriculació a la Secretaria Acadèmica dels 6 crèdits de l’optativa de
pràctiques externes.
Un cop realitzada l’activitat s’haurà de presentar, a l’oficina de Relacions Externes els
documents que es requereix a la normativa general :
1.
Informe final de l’estudiant
2.
Informe del tutor de l’empresa
3.
Dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades.
La qualificació obtinguda, amb indicació de la nota numèrica i descriptiva, s’integrarà a
l’expedient de l’estudiant, juntament amb l’informe final del tutor acadèmic.

5.

6.

Requisits i procediment específic per a les pràctiques extra curriculars
1.

Podran realitzar pràctiques extra curriculars els estudiants matriculats als estudis del pla 1993,
Grau 2010, Grau 2014, Màster en Arquitectura (MArq) i Màster Universitari en Intervenció
Sostenible en el Medi Construït (MISMeC)

2.

La definició del requisits i condicions, la validació del projecte formatiu i avaluació de les
pràctiques extra curriculars a l’ETSAV correspon a la comissió de Reconeixement i Avaluació
que vetllarà per la qualitat de l’activitat realitzada.

Procediment de gestió :
1.

Formalització del conveni de cooperació educativa universitat‐empresa i del projecte formatiu
a l’oficina de Relacions Externes
2. Un cop realitzada l’activitat s’haurà de presentar, a l’oficina de Relacions Externes els
documents que es requereix a la normativa general :
i. Informe final de l’estudiant, amb breu resum gràfic representatiu de les
tasques realitzades.
ii. Informe del tutor de l’empresa
per a la seva validació final per part de la Comissió.

Es procurarà que les pràctiques realitzades quedin reflectides, a petició de l’estudiant en el Suplement
Europeu del Títol.

