
 

 

 
 
ON ADREÇAR-SE 
A l’equip de coordinació del Practicum del grau de Pedagogia (presentant-se personalment a l’Oficina del 
Practicum o enviant un correu a practicumpdg@ub.edu) 
 

QUÈ ENTENEM PER PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ? 

D’acord a la Normativa  de Pràctiques Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de 
Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de 8 de Maig de 2012, hi ha la possibilitat de realització de 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona, com a activitats 
acadèmiques no incloses en el pla d’estudis, amb caràcter voluntari i que es porten a terme per part de 
l’estudiant durant el seu període de formació, amb el vist i plau de l’equip de coordinació del Practicum 
així com de l’organització on es portaran a terme. Aquesta activitat serà consignada en el Suplement 
Europeu del seu títol. 

Les finalitats són les següents: 

 Contribuir a la formació integral de l’estudiant, complementant la seva formació més teòrica 

 Facilitar el seu apropament a la realitat professional 

 Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, a  
més dels valors d’innovació, creativitat i emprenedoria 

 Augmentar la seva experiència pràctica cara a una futura inserció en el mercat de treball. 
 
 

QUÈ S’HA DE FER PER  REALITZAR UN CONVENI DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES ? 

 Requisits per part de l’alumne/a:  

-  estar matriculat/a al grau de Pedagogia de la Facultat de Pedagogia, tot havent superat el 50% dels  
   crèdits totals  
-  tenir el vist i plau de l’equip de coordinació del Practicum de Pedagogia  
   que formalitzarà el conveni corresponent 
-   portar a terme aquesta experiència en el període acadèmic oficial (entre Setembre i Juliol següent) 
-   vetllar per la qualitat pedagògica de l’experiència de pràctiques 
-   no tenir cap relació laboral amb la institució on es preveuen realitzar aquestes Pràctiques  
-   realitzar un màxim de 5 hores diàries  
-   abastar un màxim de 675 hores al llarg d’un curs acadèmic (ampliables, en casos molt especials,  
    fins a 900 hores màxim) 
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 Requisits per part de l’organització de pràctiques: 

-  contactar amb la persona responsable de l’equip de coordinació del Practicum de Pedagogia, per  
   signar un conveni de pràctiques acadèmiques externes específic entre els tres agents implicats   
   (Facultat, Organització de Pràctiques i Alumne) 
-  tenir en compte les Disposicions Legals aprovades pel BOE 7021/2013, de 28 de juny de 2013  
-  ingressar 100 € a la Facultat per cobrir les despeses de tramitació del conveni  
-  concretar la col·laboració econòmica per a l’estudiant 
-  emetre el corresponent certificat acreditatiu en finalitzar el període de pràctiques de l’alumne/a 
 

 Requisits per part de l’equip de coordinació del Practicum del grau de Pedagogia: 
 

             -  assegurar que l’organització de pràctiques sigui idònia per a un estudiant de Pedagogia 
 -  verificar l’adequació acadèmica de l’alumne/a interessat  
 -  signar la proposta del projecte formatiu que portarà a terme l’alumne/a en aquesta organització i  
                que constarà en el mateix conveni 
 
 

QUINS SÓN ELS PASSOS PER A LA FORMALITZACIÓ D’AQUESTES PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES? 

 
Facilitada la connexió entre l’organització de pràctiques i l’estudiant de la Facultat, i comprovada 
l’adequació i viabilitat del projecte formatiu per part de l’equip de coordinació, es portarà a terme la 
signatura del Conveni de Pràctiques Acadèmiques Externes específic, a partir dels passos 
següents: 
 
      - completar, per part de l’alumnat i l’organització les dades que se sol·liciten, signar i segellar  
     3 còpies del Conveni corresponent 
      - lliurar les 3 còpies completes a la Secretaria de la Facultat de Pedagogia, la qual iniciarà el  
         procés de signatura per part del degà o degana, i el corresponent registre 
      - a continuació remetrà 1 exemplar complet a l’organització, 1 exemplar complet a l’estudiant i  
         l’exemplar complet restant passarà a formar part de l’arxiu de la Facultat  


