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Què són pràctiques externes...
curriculars

• Tots els graus inclouen al seu pla d’estudis, almenys, una assignatura de 
pràctiques externes (o amb caràcter de pràctiques externes). És obligatòria i es 
desenvolupa a la segona meitat del pla d’estudis, preferentment en l’últim curs.

• Per definició, tindrà caràcter de pràctiques externes tota assignatura que incloga 
entre les seues activitats, segons el pla d’estudis, hores de formació pràctica en 
un ambient professional. 

• Es portaran a terme preferentment en entitats cooperadores externes però també 
es poden realitzar en la pròpia Universitat, als departaments, serveis, etc. 

• En tot cas, l’estudiantat comptarà amb una doble supervisió: per part d’un 
professional designat per l’entitat cooperadora i per part d’un professor/a tutor/a 
designat per la Universitat. El seguiment i avaluació de les pràctiques s’efectuarà 
per aquestes dues figures de la forma en què es determine a la guia docent.

• Durada limitada pel pla d’estudis (guia docent)

• Gestionades per l’OIPEP.
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Què són pràctiques externes...
extracurriculars

Pràctiques igualment formatives, en entitats cooperadores, amb doble 
supervisió però:

• Voluntàries per a l’estudiantat

• Amb una durada superior (no limitada pel pla d’estudis): màx. 750 h/curs.

• Se poden realitzar a partir de tindre superat el 50% del pla d’estudis

• No són una assignatura (extracurriculars) però sí que apareixeran al SET

• Amb ajuda econòmica

• Gestionades per la FUE-UJI
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Quins objectius tenen les pràctiques?

Aconseguir un equilibri entre la formació teòrica i pràctica, l’adquisició de 
metodologies per al desenvolupament professional i facilitar l’ocupabilitat:

a) Contribuir a la formació integral i complementar els ensenyaments teòrics i 
pràctics. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat
professional en què l’estudiantat ha d’operar, així com contrastar i aplicar els
coneixements adquirits. 

c) Desenvolupar competències tècniques, metodològiques, personals i participatives. 

d) Obtindre una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de 
treball i millore l’ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 
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Casos especials

• Pràctiques externes en dues assignatures (dins de l’assignatura PE i dins de 
l’assignatura TFG):

Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del MR: 120 + 150 hores
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: 148 + 150 hores
Grau en Enginyeria Mecànica: 148 + 150 hores
Grau en Enginyeria Elèctrica: 148 + 150 hores
Grau en Enginyeria Química: 120 + 150 hores

• Graus amb dues assignatures de PE: Mestre EP i Mestre EI (en 3r i en 4t)

• Graus amb assignatures “mixtes” (amb “docència” i PE): Medicina i Infermeria
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Normativa reguladora

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/normativa-asseguraces/

• Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques
acadèmiques externes de l'estudiantat universitari

• NORMATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I

• Normativa acadèmica de l’UJI

• Guia docent de l’assignatura, en el LLEU

• Altres:

Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel que s'aprova l'Estatut de l'Estudiantat 
Universitari

Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que es regulen els termes i les condicions
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en 
programes de formació
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Agents que hi intervenen

• Estudiants/es

• Entitats cooperadores, públiques o privades 
(supervisors/es)

• Universitat:
– Comissió de grau
– Coordinador/a de pràctiques
– Tutor/a acadèmic
– OIPEP
– Centres
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On se poden realitzar les pràctiques?

1. En qualsevol entitat pública o privada: si no hi ha conveni, el tramitem (cal 
sol·licitar-les almenys un mes abans de l’inici previst).

Elegir entre les places ofertades per les entitats (via pública). 
Proposar una entitat (via nominativa):

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/
Cas especial: pràctiques internacionals.
No en entitats amb les que se tinga relació funcionarial o contractual. 

2. Mitjançant convocatòries de beques per a pràctiques: 
Exemples: Conselleries, ONCE, etc.
Convocatòries públiques: 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/convocatories-ajudes/

3. Programes de mobilitat:
Erasmus+, Pràctiques Solidàries en Països Empobrits, etc. 
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/ (964387062 / 7064 o preocupat@uji.es)

4. Exempció o reconeixement de pràctiques extracurriculars.

5. Sol·licitar un Treball Acadèmicament Dirigit (TAD).
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Com proposar una entitat (via nominativa)?
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/

1) Contacta amb una entitat del teu interès.

2) Facilita-li a l’entitat el formulari de sol·licitud d’usuari i clau.

3) L’entitat envia a l’OIPEP el formulari de sol·licitud d’usuari i clau emplenat.

4) L’OIPEP envia a l’entitat un usuari i clau d’accès a l’IGLÚ.

5) L’entitat introdueix en IGLÚ una oferta nominativa, indicant nom i DNI de l’alumne/a.

6) L’OIPEP tramita l’oferta (i gestiona la firma d’un conveni, si no n’hi haguera).

7) Rebràs avisos a l’alumail de l’estat de tramitació de les teues pràctiques.

8) El coordinador/a, si considera adequades les pràctiques, te les assignarà. 

9) Rebràs un avís a l’alumail per a acceptar l’assignació i, una vegada acceptades, rebràs 
un nou avís informant-te del tutor/a UJI assignat.

10) Contacta amb el tutor/a assignat i elaboreu, juntament amb el supervisor/a, el projecte 
formatiu de les pràctiques (ho fa el tutor/a des del seu IGLÚ).

11) Una vegada signat el projecte formatiu per les 3 parts (supervisor/a, tutor/a i 
estudiant/a), pots iniciar les pràctiques.
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Com triar una oferta (via pública)?

1) Consulta la Guia Docent disponible al LLEU, l’Aula Virtual de l’assignatura de 
pràctiques i l’alumail: els coordinadors/es solen convocar-vos a sessió informativa a 
principi de curs.

2) Accedeix a l’IGLÚ en el període que la teua titulació haja habilitat per a l’elecció de 
preferències: Inserció Professional i Pràctiques > preferències

3) Tria les ofertes que t’interessen per ordre estricte de preferència.

4) Una vegada tancat el període d’elecció, el coordinador/a assignarà les places seguint 
un criteri objectiu en cas d’empat (nota mitjana d’expedient).

5) Rebràs un avís d’assignació provisional a l’alumail.

6) Rebràs un avís a l’alumail per a acceptar l’assignació (7 dies) i, una vegada 
acceptades, rebràs avís d’assignació definitiva informant-te del tutor/a UJI assignat.

7) Contacta amb el tutor/a assignat i elaboreu, juntament amb el supervisor/a, el projecte 
formatiu de les pràctiques (ho fa el tutor/a des del seu IGLÚ).

8) Una vegada signat el projecte formatiu per les 3 parts (supervisor/a, tutor/a i 
estudiant/a), pots iniciar les pràctiques.
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Beques per a realitzar pràctiques (I)

Fundació ONCE-CRUE 2016/17

• Dirigida a: estudiantat matriculat en grau o màster (oficial o propi) en l’UJI i que tinga una
discapacitat reconeguda igual o superiors al 33%. No es pot estar treballant durant l’estada.

• Compatible amb la pensió contributiva per discapacitat i amb altres ajudes.

• Modalitats: Pràctiques curriculars, pràctiques extracurriculars.

• Quantes places hi haurà aquest curs? En principi, 3 places

• Durada: 3 mesos (25 h/setmanals)

• Quan he de que sol·licitar-la?: 1/11/2016 - 31/12/2016

• Període de realització: entre l'1 de març i el 31 d’octubre de 2017. Excepcionalment i
sempre que sigui justificat per la Universitat corresponent, el termini del desenvolupament
de les pràctiques es podrà estendre fins al 31 de desembre de l'any en curs.

• Quantia de la beca: La fundació ONCE atorgarà el pagament de les pràctiques amb una
quantitat de 600 euros al mes durant 3 mesos, podent ser ampliables a 6 per part de
l'empresa. El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa
Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020.



12

Beques per a realitzar pràctiques (II)

Pràctiques Solidàries en Països Empobrits 2016-17

• Dirigida a: estudiantat de grau o màster oficial en l’UJI, matriculat en assignatures de
caràcter de pràctiques externes

• Modalitat: Pràctiques curriculars

• Quantes places hi ha aquest any? 5 places (G. Psicologia, G. Mestre EI i EP, Màster Pau)

• Durada: 2 mesos, jornada completa.

• Quan he de sol·licitar-la? Termini: del 9 al 22 de febrer de 2017

• Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques? En cada plaça s’especificarà període.
Ha de finalitzar, amb caràcter general, abans del 30/09/2017

• Quantia de la beca: en 2016 quantitat fixa de 1.000€ més 300€ per cada mes complet
d’estada (2 mesos). A més, assegurança mèdica i viatge. Aquesta quantitat pot ser
augmentada per l’empresa d’acollida. Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o
discapacitat. Finançament amb el 0,7% de la matrícula de l’estudiantat.
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Beques per a realitzar pràctiques (III)
Erasmus+ Pràctiques 2016/17 

• Requisits per a participar (extracte):
Ser estudiant o estudianta de l’UJI matriculat durant el curs acadèmic 2016/17 en estudis oficials. 
Realitzar l’activitat de mobilitat en un país diferent del país d’origen de l’entitat educativa i el país de 
residència. 
Tenir la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea o d’un país participant en el 
programa o estar en possessió d’un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període 
de realització de la mobilitat. 
No haver gaudit de més de deu mesos d’una beca Erasmus en el Life Long Learning Programme o 
Erasmus+ en el mateix nivell d’estudis.
Estar en possessió del nivell B1 de la llengua de país de destinació/llengua de treball (diferent de 
l’espanyol) segons la taula equivalències aprovada per l’UJI.

• Modalitats: curriculars, extracurriculars i recent titulats (a més, requisits específics per modalitat)
• Quantes places hi haurà aquest any? 80 places
• Durada: 2 a 12 mesos, jornada completa
• Quan he de que sol·licitar-la? En setembre-octubre (ara tancada)
• Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques? Des de l’ 1/01/2017 fins al 31/05/2018 (amb

limitacions segons modalitat)
• Quantia de la beca: segons país, entre 400 i 300 euros/mes. A més, assegurança mèdica i de viatge.

Finançament de 4 mesos. Aquesta quantitat pot ser augmentada per l’empresa d’acollida. Hi ha ajuda
addicional a estudiants amb NEE o discapacitat
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Beques per a realitzar pràctiques (IV)

University Junior International Entrepreneurs 2017 

• Requisits per a participar: els mateixos de la beca Erasmus + pràctiques 16/17 i a més:
a) Disposar d’un pla d’empresa amb oportunitat de negoci potencialment viable en un sector global, a un país participant

en el programa.
b) Complir almenys una d’aquestes condicions:

Haver rebut en algun curs Premi a l’excel·lència per a l’estudiantat de grau per part de l’UJI.
Haver participat en alguna de les edicions del programa NETEC UJI
Haver participat en el programa Estudia i Investiga en els darrers 3 anys.
Haver cursat alguna formació ofertada per INCREA en els darrers 3 anys.
Haver participat en alguna formació en creació d’empreses en el qual haja participat l’UJI (exemple, I-weekend).
Haver participat en els premis INCREA o 5U CV Start up en els darrers 3 anys.
Haver participat en el programa PATU Emprenedoria (com a mentor).
Haver participat o estar participant en el programa YUZZ UJI.

• Modalitats: curriculars, extracurriculars i recent titulats (a més, requisits específics per modalitat)
• Quantes places hi haurà aquest any? Encara no hi ha confirmació, entorn a 4 places
• Durada: 2 mesos, jornada completa, inclou un curs Semipresencial: Emprenedoria Internacional.
• Quan he de sol·licitar-la? Prevista publicació de la convocatòria en abril.
• Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques? Ha de finalitzar el 31 de desembre de 2017.
• Quantia de la beca: 1000 €/mes, per 2 mesos. A més, assegurança mèdica i de viatge. Aquesta quantitat

pot ser augmentada per l’empresa d’acollida. Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o discapacitat.
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Consideracions importants 
• Matrícula i actes:

Us podeu matricular en el termini general establert per a la matrícula en cada curs 
acadèmic i també en ampliació de matrícula, una vegada finalitzada l’avaluació de la 
primera convocatòria (febrer). 
Finalitzat aquest termini extraordinari de matrícula es generarà l’acta d’aquesta 

assignatura, que serà única i inclourà les dues convocatòries ordinàries. 
L’acta s’obrirà al febrer i es tancarà abans del 30 de novembre del curs següent. A 

l’efecte de l’expedient acadèmic, la convocatòria que hi constarà serà primera ordinària.

• Assegurances:
Assegurança de responsabilitat civil + assegurança escolar (menors de 28 anys) o 

assegurança d’accidents (majors de 28 anys).  Més informació i protocol d’actuació: 
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/normativa-asseguraces/

• Cotització en Seguretat Social:
L’empresa està obligada a donar d’alta en la SS sempre que comporten una 

contraprestació econòmica per als afectats, qualsevol que siga el concepte o la forma en 
què es perceba (RD1493/2011, de 24 d’octubre). Bonificada al 100%  si són curriculars.
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Acreditació de les pràctiques

Per part de l’empresa:
En finalitzar l’estada, podeu demanar a l’empresa que us facilite un
certificat acreditatiu de les pràctiques. Disponible per a l’empresa en 
IGLÚ (informatitzat).

Per part de la Universitat:
Podeu sol·licitar un certificat al vostre coordinador/a de pràctiques, si bé 
també estaran incloses al SET.

Podreu adjuntar-los al vostre currículum vitae.
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Fases del procediment
1. Matrícula de pràctiques externes (en període ordinari o en ampliació)
2. Sol·licitud d’exempció / TAD / reconeixement de pràctiques 

extracurriculars / sol·licitud de convocatòries de pràctiques
3. Accès a IGLÚ i consulta de les ofertes.
4. Elecció d’ofertes en IGLÚ / proposta d’entitat.
5. Comprovar que el coordinador/a t’ha assignat empresa i tutor (en 

IGLÚ i per e-mail).
6. Acceptar o renunciar a travès d’IGLÚ (termini: 7 dies)
7. Contactar amb el tutor/a per a elaborar el projecte formatiu.
8. Realització de les pràctiques. Comunicació de les incidències.
9. Lliurament de la memòria… al tutor/a, prèvia consulta al supervisor/a 

(dades confidencials).
10. Emplenar el qüestionari d’avaluació de l’OIPEP (on line).
11. Sol·licitar un certificat a l’empresa.
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Recomanacions
Plantegeu les pràctiques pensant en la vostra futura 

ocupabilitat i no com un simple tràmit:
Posareu a prova una opció professional: confirmar o descartar.

Fareu contactes dins de l’empresa o amb proveïdors, clients, etc.

Vendreu la vostra marca com a (futurs) professionals: feu branding!

Adquirireu hàbits de treball i fareu currículum.

Sigueu proactius i enfronteu-la com un “assaig general” del procés 
de recerca de treball: millor si és via proposta d’entitat.

No eviteu les convocatòries de beques: és un plus obtindré una 
beca (concurrència competitiva)

Tragueu-li el màxim suc possible: aprofiteu l’accés al tutor/a i al 
supervisor/a, informeu de les possibles incidències i si no esteu 
aprenent... Canviem!
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En definitiva...
Alícia al país de les meravelles, de Lewis Carroll (1865).

Alícia li pregunta al gat de Cheshire:

Em pots dir, si us plau, quin camí he d’agafar per eixir d’ací?
Això depèn molt d'on vols anar.

Poc em preocupa on anar.
Aleshores, poc importa el camí que agafis.

...sempre que arribe a alguna part. 
Sempre arribaràs a alguna part, si camines el suficient!

En definitiva:
Aprofiteu l’estada per a posar en pràctica les competències adquirides, 

apreneu tot el que pugueu, experimenteu el món laboral en l’àmbit de la 
vostra professió i feu com més contactes professionals millor…

No sabeu on arribareu, però les pràctiques seran part del camí!
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Propostes de treball tutoritzat
Plantegeu una proposta d’entitat hipotètica per a realitzar 
les pràctiques curriculars explicant:

Quins criteris heu tingut en compte per a triar eixa 
empresa o institució.

Com heu portat a terme la recerca d’entitat.

Quin procediment heu seguit per a proposar l’entitat.

Quin procediment ha de seguir paral·lelament l’entitat.

Com us heu assabentat de l’estat de la tramitació, 
assignació, etc.

Quins són els passos a seguir des de l’assignació 
definitiva fins a l’avaluació acadèmica de l’assignatura.
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