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Preàmbul
Aquesta normativa complementa l’apartat 2.2 Pràctiques extracurriculars de la
normativa acadèmica de pràctiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya
(acord núm. 74./2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa de
pràctiques acadèmiques externes de la UPC) en el marc de les competències que
aquesta normativa atorga als centres gestors del programa de màster.
Aquesta Normativa és d’aplicació general als estudiants i estudiantes que es matriculen
per cursar aquests estudis.
1. PRÀCTIQUES EXTERNES
Les pràctiques extracurriculars són de caràcter voluntari i no formen part del pla
d’estudis, ni de l’expedient acadèmic. Tot i així s’incorporen al Suplement Europeu al
Títol (SET).
1.1. REQUISITS
Per poder realitzar les pràctiques, els estudiants han de complir els requisits següents.


Estar matriculat al màster i, per tant, disposar de l’assegurança escolar mentre
el conveni sigui vigent. Els estudiants majors de 27 anys, i estudiants de
nacionalitat estrangera han de subscriure l’assegurança d’accidents, i en el cas
que les pràctiques siguin a l’estranger cal subscriure l’assegurança de viatge.



Estar afiliat a la Seguretat Social. Caldrà sol·licitar el número d’afiliat si no es
tenia anteriorment.



En el cas de persones estrangeres hauran d’haver tramitat prèviament el NIE.

1.2. DEDICACIÓ
Com a norma general el nombre d’hores que els estudiants i les estudiantes de màster
d’Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica poden dedicar a les pràctiques al llarg
dels estudis és d’un màxim de 1.200 hores.
Es recomana que durant el primer curs la dedicació no sigui superior a les 500 hores.
Aquesta dedicació pot ser superior si l’estudiant ha superat 45 ECTS.
1.3. FINALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Les pràctiques finalitzen com a norma general el dia de la data final pactada en el
conveni, però en cap cas es poden continuar les pràctiques un cop superats tots els
crèdits de la titulació.
1.4. RETRIBUCIÓ
S’estableix una compensació econòmica mínima de 9€/hora per a l’estudiant en
concepte de borsa o ajut a l’estudi.

Normativa acadèmica específica dels estudis de Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica .
Curs 2014-2015

‐2‐

1.5. OFERTA
Les ofertes de pràctiques rebudes a l’Escola de Camins es poden consultar en el web
de l’Escola.
http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa/practiques/ofertes-convenis.
Cada oferta descriu les condicions de les pràctiques i amb qui contactar per al procés
de selecció.
1.6. PROCEDIMENT
Les pràctiques es formalitzen mitjançant la signatura de convenis de cooperació
educativa amb empreses, institucions i entitats públiques i privades d’àmbit nacional i
internacional que vulguin acollir estudiants en pràctiques.




La persona interessada ha de contactar directament amb l'empresa.
Un cop arribat a un acord i establertes les condicions, s'ha d’omplir i
signar els impresos de conveni.
L’estudiant ha de presentar a l’Oficina de Convenis de l’Escola de Camins
els següents impresos un cop emplenats i signats per l’empresa o
institució:
o
o

Conveni de Cooperació Educativa 3 exemplars
Projecte Formatiu 1 exemplar

L’Escola de Camins revisa la documentació lliurada i procedeix, si s’escau, a la
signatura dels documents.
Les feines previstes cal que tinguin relació directa o indirecta amb els continguts
generals o específics del màster. En cas de dubte correspon al responsable
d’especialitat del màster valorar l’afinitat. Un cop tramitat el conveni, l’estudiant o
l’estudianta ha de recollir dues còpies a l’Oficina de Convenis de l’Escola de Camins,
una per lliurar-la a l’empresa o institució i l’altra per l’estudiant.
1.7. AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Les pràctiques s’incorporaran al SET, prèvia presentació de l’informe favorable del
tutor/a de l’empresa, institució o entitat i de l’informe de l’estudiant/a dins el termini
establert
al
calendari
de
tràmits
de
l’Escola
http://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-academics.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquesta normativa entra en vigor l’any acadèmic 2014-2015.
Segona
Qualsevol variació d’aquesta normativa s’ha d’aprovar pels òrgans de govern del
màster i s’ha de fer pública.
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