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REGLAMENT SOBRE PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS DE L’ESTUDIANTAT DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 28 de maig de 2015 i modificat per acords de 19 
de desembre de 2019 i de 3 de febrer de 2022 
 
Redactat utilitzant llenguatge inclusiu conforme al que es disposa en l'acord del Consell de 
Govern de 19 de desembre de 2019 
 
 

PREÀMBUL 
 

I 
 
El Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, estableix el marc pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Aquest reial decret deroga el Reial Decret 
1497/1981, de 19 de juny, i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de 
cooperació educativa, que fins ara regulaven les practiques en empreses. 
 
Així mateix, l’Estatut de l’Estudiant aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, 
reconeix el dret dels estudiants de grau i màster a disposar de la possibilitat de realització de 
pràctiques curriculars o extracurriculars que es poden desenvolupar en entitats externes i als 
centres, estructures o serveis de la universitat. 
 
Les pràctiques en empreses durant els estudis universitaris contribueixen a complementar, 
mitjançant experiencia laboral, la formació adquirida a la universitat i són un dels mitjans més 
eficaços per a la consecució de la primera ocupació dels titulats universitaris. La Universitat 
Politècnica de València ha desenvolupat una gran activitat en aquest camp, des de fa anys, 
amb empreses i institucions del seu entorn i d’àmbit nacional i internacional, que la situa entre 
les primeres universitats en gestió de pràctiques en empreses i institucions per als seus 
estudiants, com així recull entre els fins de la Universitat en l’article 2, apartat d, dels Estatuts 
vigents les pràctiques tutelades en empreses, institucions públiques, fundacions i associacions 
sense ànim de lucre, de conformitat amb un projecte formatiu, que vetla pels interessos de 
l’alumne, el Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, publicat en el DOCV amb data 
29 de novembre de 2011. 
 
Després de l’entrada en vigor del Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pertoca adaptar l’actual 
normativa de la Universitat Politècnica de València en matèria de practiques en empreses i 
institucions, aprovada pel Consell de Govern pel març de 2012, al nou marc legal existent, i per 
tot això, es proposa el reglament següent per a l’aprovació pel Consell de Govern. 
 

II1 
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El Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions dels estudiants de la Universitat 
Politècnica de València va ser aprovat per acord del Consell de Govern de 28 de maig de 2015, 
el qual derogava l'aprovat el 8 de març de 2012. 
 
 
Després de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, s'ha detectat la necessitat de modificar-lo 
per a introduir-hi les especialitats que comporten les pràctiques de l'alumnat dels títols propis 
que imparteix la Universitat, concretar l'equivalència d'hores de pràctiques a 1 crèdit ECTS i 
establir els períodes en què es duran a terme les pràctiques. 
 
D'altra banda, el present Reglament s'adapta determinant d'una manera més clara la 
naturalesa jurídica de conveni respecte a l'instrument utilitzat en la cooperació necessària 
entre la Universitat i les entitats col·laboradores, en atenció a la regulació de les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris i a l'ordenació general dels convenis 
establida en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Així mateix, en aquesta modificació s'introdueix el criteri de la implantació d'un llenguatge no 
sexista en l'àmbit administratiu, establit en la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i 
homes; i es faculta la Secretaria General perquè en la publicació del text consolidat del 
Reglament de règim electoral s'utilitze un llenguatge inclusiu en tot l'articulat. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió Acadèmica, s’aprova  pel Consell de Govern la present 
modificació del Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions dels estudiants de la 
Universitat Politècnica de València. 
 

III2 
 

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix 
l'ordenació dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua 
qualitat procedeix l'adaptació de les referències a la normativa derogada per aquest Reial 
decret en el Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions de l'estudiantat de la 
Universitat Politècnica de València aprovat pel Consell de Govern de 28 de maig de 2015 i 
modificat el 19 de desembre de 2019, sent publicat un text consolidat d'aquest Reglament en el 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València número 129. 
 
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la Comissió Acadèmica aprova la present 
modificació del Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions de l'estudiantat de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació. 
 
1. L’objecte d’aquest reglament és regular les pràctiques acadèmiques externes de 
l’estudiantat de la Universitat Politècnica de València. 
 

                                                           
2
 Preàmbul introduït per acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2022. 

Id: UPV-GENFirma-93071 Cod. Verificació: 46643JODOZ4FSBJ1



 
 

Núm. 014/2022 04/02/2022 3 

 

 
Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen 

2. El present reglament s’aplica a les pràctiques d’estudiants en empreses, institucions, entitats 
o la mateixa Universitat, realitzades en el marc del Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol. 
 
3. Cada estructura responsable del títol pot proposar una normativa de desenvolupament 
d'aquest Reglament, que serà aplicable a la mateixa estructura responsable del títol, que ha 
d'establir les especificacions necessàries, i no pot contradir l'establida amb caràcter general per 
a tota la Universitat Politècnica de València en aquest Reglament. La normativa de 
desenvolupament de les estructures responsables del títol ha de ser aprovada pel vicerectorat 
que tinga assignada la competència en matèria d'ocupació. No obstant això, en el cas dels 
títols propis, la proposta de normativa de desenvolupament referida ha de ser elaborada pel 
vicerectorat amb competència en formació permanent i posteriorment l'ha d'aprovar el 
vicerectorat que tinga assignada la competència en matèria d'ocupació.3 
 
Article 2. Definició, naturalesa i caràcters de les pràctiques externes. 
 
1. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa 
realitzada pels estudiants universitaris i les estudiantes universitàries i supervisada per les 
universitats, l’objectiu de les quals és permetre a aquests i aquestes aplicar i complementar els 
coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències 
que els i les preparen per a l’exercici d’activitats professionals, en faciliten l’ocupabilitat i 
fomenten la capacitat d’emprenedoria. 
 
2. Es poden realitzar en entitats collaboradores, com ara empreses, institucions i entitats 
públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional. 
 
3. Així mateix, amb caràcter excepcional, es poden realizar a la mateixa Universitat, en les 
condicions que s’estableixen en aquest reglament, sempre que aprove la pràctica el 
vicerectorat que té assignada la competència en matèria d’ocupació. En aquest cas, el personal 
responsable de l’estada actuaria com a tutor o tutora d’empresa i faria falta un professor o una 
professora que actuaria com el tutor acadèmic o la tutora acadèmica en l’estructura 
responsable del títol. 
 
4. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seua realització no 
es deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar 
lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. En l’àmbit de les 
administracions públiques, entitats de dret públic i resta d’organismes públics, la realització en 
aquests de les pràctiques acadèmiques externes no pot tenir la consideració de mèrit per a 
l’accés a la funció pública ni serà computada a efectes d’antiguitat o reconeixement dels 
serveis previs. 
 
5. Així mateix, i en el cas que al terme dels estudis el i l’estudiant s’incorporara a la plantilla de 
l’entitat col∙laboradora, el temps de les pràctiques no es computa a efectes d’antiguitat ni 
eximeix del período de prova, tret que en el conveni collectiu oportú aplicable estiguera 
expressament estipulat res distint. 
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6. A efectes de la Universitat Politècnica de València, la pràctica es considera avaluada amb el 
lliurament de l’informe del tutor o de la tutora de la Universitat per a la verificació i l’avaluació 
de la pràctica, segons procediment establit per la Universitat. 
 
7. Es considera empresa qualsevol organització de capital i treball destinada a oferir béns o 
serveis al mercat, siga la seua titularitat d’una persona física o jurídica. 
 
8. Es considera institució qualsevol persona jurídica, pública o privada, que té encomanat el 
compliment de fins d’interès general o particular. 
 
9. Es consideren unitat gestora de pràctiques externes de la Universitat Politècnica de València 
tant les unitats de pràctiques dels centres docents de la Universitat com la secció de pràctiques 
en empreses del Servei Integrat d’Ocupació. 
 
Article 3. Fins. 
 
Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretenen assolir els fins 
següents: 
 
a) Contribuir a la formació integral dels i de les estudiants complementant-ne l’aprenentatge 
teòric i pràctic. 
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en 
què els i les estudiants han d’operar, i contrastar i aplicar els coneixements adquirits. 
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i 
participatives. 
d) Obtenir una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de treball i en millore 
l’ocupabilitat futura. 
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 
 
Article 4. Modalitats de pràctiques acadèmiques externes. 
 
Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars i extracurriculars. 
 
a) Les pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrants del pla 
d’estudis de què es tracte. 
b) Les pràctiques extracurriculars són les que els i les estudiants poden fer amb caràcter 
voluntari durant el seu període de formació i que, fins i tot tenint les mateixes finalitats que les 
pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis corresponent. No obstant això, en el cas 
de les titulacions oficials, han de ser previstes en el suplement europeu al títol (SET) d'acord 
amb el que determine la normativa vigent.4 
 
Article 5. Durada i horaris de realització de les practiques. 
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1. La durada de les pràctiques acadèmiques externes és la següent, considerant que 1 crèdit 
ECTS equival a 25 hores de pràctiques: 
 
a) Les pràctiques externes curriculars tindran la duració que establisca el pla d'estudis 
corresponent, en els termes establits pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual 
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la 
seua qualitat, en els seus articles 14.5 i 17.3, per als títols oficials de Grau i Màster, 
respectivament, així com en el seu article 22 per als títols oficials de Grau i Màster que 
incloguen l'Esment Dual. En el cas de títols propis tindran la duració que establisca el pla 
d'estudis aprovat per l'òrgan competent de la Universitat Politècnica de València.5 
b) Les pràctiques externes extracurriculars tenen amb caràcter general una durada màxima del 
30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau, com també  en 
diplomes d'extensió i grau propi, i del 40% en les titulacions de màster i títols propis de 
postgrau. 
En el cas que el o l’estudiant curse un pla d'estudis després de l'adaptació del seu expedient des 
d'un pla en extinció, el màxim és el que estableix la nova titulació restant les pràctiques que ja 
hagen sigut realitzades en el pla en extinció. 
En el cas d'estudiants de cursos específics d'adaptació a grau (retitulats) i alumnes d'intercanvi 
acadèmic, el percentatge s'obté aplicant un 40% dels crèdits que el o l'estudiant tinga pendents 
de superar en el moment del seu ingrés en els estudis esmentats. 
c) Les pràctiques s'han de dur a terme per curs acadèmic, de l'1 de setembre al 31 d'agost. En el 
cas de títols propis, les pràctiques s'han de dur a terme dins del període lectiu de l'edició del 
títol. No obstant això, si l'edició del títol propi finalitza en el següent curs al qual està adscrit, es 
poden dur a terme pràctiques únicament fins a la finalització del període lectiu.  
A l'efecte del que assenyala aquest apartat, s'entén que una edició d'un títol propi es troba 
adscrita al curs acadèmic en què es trobe la seua data d'inici. 
 
2. Els horaris de les pràctiques s'estableixen d'acord amb les característiques que tenen i les 
disponibilitats de l'entitat col·laboradora. En tot cas, cal procurar que els horaris siguen 
compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació 
desenvolupada per el o l'estudiant en la Universitat.6 
 
3. Com a màxim els i les estudiants poden tenir una dedicació de 40 hores setmanals en la 
realització de les pràctiques acadèmiques externes. 
 
4. Les estructures responsables del títol poden establir límits al nombre màxim d’hores per 
curs acadèmic en funció del grau de progrés de l’alumne o de l’alumna en els estudis. 
 
Article 6. Convenis de cooperació educativa.7 
 
1. Per a la realització de les pràctiques externes, la Universitat Politècnica de València subscriu 
convenis de cooperació educativa amb les entitats col∙laboradores previstes en l’article 2, 
apartat 2, d’aquest reglament, i fomenta la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants. 
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2. La realització de les pràctiques a la mateixa Universitat es formalitza mitjançant un conveni 
entre el vicerectorat que tinga assignada la competència en matèria d'ocupació i l'estructura 
organitzativa de la Universitat que acull estudiants en pràctiques.8 
 
3. El conveni de cooperació educativa estableix el marc regulador de les relacions entre el o 
l'estudiant, l'entitat col·laboradora i la Universitat. En les estipulacions bàsiques o en els 
annexos, han d'integrar almenys: 
 
a) El projecte formatiu, d'acord amb a les competències definides a la Universitat Politècnica de 
València per a aquest fi. 
b) Règim de permisos a què té dret el o l'estudiant. 
c) El règim d'assegurances tant d'accidents com de responsabilitat civil. 
d) La borsa d'ajuda econòmica bruta per a el o l'estudiant per part de l'empresa o institució. 
e) Condicions de rescissió anticipada de la pràctica en cas d'incompliment dels termes per 
alguna de les parts. 
f) La protecció de les dades. 
g) La regulació dels eventuals conflictes sorgits en el desenvolupament de les pràctiques. 
h) Els termes de reconeixement de la Universitat a la tasca duta a terme pels tutors o per les 
tutores de l'entitat col·laboradora. 
i) Hores totals de la pràctica. 
j) Dates de realització. 
k) Dades de l'alumne o de l’alumna, empresa i tutors i tutores.9 
 
4. El conveni pot ser: 
 
a) General, que atén un model estàndard. 
b) I amb caràcter excepcional, singular, si conté condicions especials. En aquest cas, el conveni 
singular ha de ser gestionat pel Vicerectorat que té assignada la competència en materia 
d’ocupació. 
 
5. Tots els documents de formalització de la pràctica s’emplenen utilitzant les plantilles o 
formularis disponibles per a aquest fi. 
 
6. La conformitat de documents es realitza mitjançant signatures amb validesa legal, en els 
apartats indicats per a això. 
 
7. Les persones que ostenten la representació de l’entitat col∙laboradora que signen la 
documentació per a la formalització de la pràctica han de tenir-ne poder de representació per 
a la signatura. 
 
Article 7. El projecte formatiu. 
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1. El projecte formatiu en què es concreta la realització de cada pràctica acadèmica externa ha 
de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’estableixen 
considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que ha d’adquirir el o 
l’estudiant. Així mateix, els continguts de la pràctica es defineixen de manera que asseguren la 
relació directa de les competències a adquirir amb els estudis cursats. 
 
2. En tot cas, es procura que el projecte formatiu es conforme seguint els principis d’inclusió, 
igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 
 
3. No s’admet, sota cap concepte, l’assumpció de responsabilitats per l’alumne o de l’alumna 
que excedisquen dels comesos de la pràctica, així com la redacció de tasques genèriques que 
puguen donar lloc a interpretacions errònies. 
 
Article 8. La borsa econòmica d’ajuda a l’estudi. 
 
1. Totes les pràctiques que realitzen els i les alumnes de la Universitat tenen, amb caràcter 
general, borsa económica d’ajuda a l’estudi que va a càrrec de l’empresa o institució, tret de 
les que prèviament tinguen l’acceptació expressa de l’estructura responsable de títol i el 
vistiplau del vicerectorat que té assignada la competència en matèria d’ocupació. En tot cas, 
les pràctiques externes que es realitzen a la mateixa Universitat, sempre tenen borsa d’ajuda. 
  
2. La Universitat pot establir els límits en la borsa d’ajuda en funció de la dedicació del o de 
l’estudiant i altres condicionants. Dins dels límits adoptats per la Universitat, les estructures 
responsables del títol poden aprovar límits d’acord amb les característiques especifiques de 
l’estructura responsable del títol. 
 
Article 9. Modificació de les condicions d’una pràctica. 
 
1. Una vegada iniciada una pràctica s’accepten les modificacions següents, que es formalitzen 
a través de l’addenda corresponent, signada per les parts involucrades i informant-ne la resta 
d’agents participants. Les condicions modificables són: 
 
a) Tutor o tutora Universitat Politècnica de València. 
b) Tutor o tutora empresa. 
c) Borsa d’ajuda a l’estudi. 
d) Hores. No es pot modificar el nombre d’hores de pràctiques realitzades disminuint la 
quantitat total d’hores una vegada aquestes ja han transcorregut. 
e) Projecte formatiu. 
 
2. Les modificacions s’han de sollicitar per escrit a la unitat gestora de pràctiques externes de 
la Universitat Politècnica de València, en el termini establit per aquesta i sense perjudici de 
l’estipulat, s’estudia amb caràcter extraordinari la sollicitud realitzada fora de termini. Per a tot 
això s’utilitza el procediment establit per l’òrgan gestor competent. 
 
Article 10. Rescissió d’una pràctica. 
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1.  Les pràctiques que s'estan desenvolupant poden ser rescindides en qualsevol moment, per 
causes justificades establides en el conveni de cooperació educativa, tant per part de la 
Universitat Politècnica de València com per part de l'empresa o institució i del o de l'estudiant 
en pràctiques.10 
 
2. Les parts es comprometen a avisar les altres parts amb suficient antelació prèvia a la 
rescissió de la pràctica. 
 
3. La rescissió s’ha de comunicar per escrit a la Unitat gestora de pràctiques externes de la 
Universitat Politècnica de València, en un termini de set dies naturals i sense perjudici de 
l’estipulat, s’estudia amb caràcter extraordinari la sol·licitud realitzada fora de termini. Per a 
tot això s’utilitza el procediment establit per l’òrgan gestor competent. 
 
4. Així mateix, la pràctica queda extingida en el momento que el o l’estudiant deixa de complir 
els requisits pels quals realitza la pràctica. 
 
5. En el cas que l’incompliment de requisits és per impagament de taxes o anul∙lació de 
matrícula, la Universitat Politècnica de València rescindeix la pràctica i els reconeixements que 
puguen correspondre. 
 
6. L’incompliment de les condicions establides en el conveni ocasiona l’anullació del 
reconeixement a la part incomplidora i, si és el cas, les conseqüències disciplinàries que 
implica. Si l’incompliment és l’impagament de la borsa d’ajuda a l’alumne o a l’alumna, 
haventse complit les condicions del conveni i/o annex, segons correspon, suposa la 
inhabilitació de l’entitat 
Col·laboradora per a participar en el programa de pràctiques. 
 
Article 11. Persones destinatàries de les pràctiques i requisits per a la realització. 
 
1. Poden realitzar pràctiques acadèmiques externes: 
 
a) Els i les estudiants matriculats i matriculades en qualsevol ensenyament universitari oficial 
de grau, màster o títol propi impartits per la Universitat Politècnica de València, la matrícula 
dels quals tinga com a finalitat l'obtenció del títol corresponent.11 
b) Els estudiants universitaris matriculats i les estudiants matriculades als centres adscrits a la 
Universitat, després de l’acord previ entre el centre adscrit i la Universitat per a la gestió de 
pràctiques externes. 
c) Els i les estudiants d’altres universitats españoles o estrangeres que, en virtut de programes 
de mobilitat acadèmica o de convenis establits amb la Universitat Politècnica de València, es 
troben cursant estudis a la Universitat. 
d) Els estudiants matriculats i les estudiants matriculades en qualsevol ensenyament 
universitari oficial per a la superació dels requisits formatius complementaris requerits pel 
ministeri competent en matèria d’educació, per tal d’obtenir l’homologació d’un títol 
estranger d’educació superior a un títol universitari espanyol. Aquests i aquestes estudiants 
                                                           
10

 Redacció donada per acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2019. 
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únicament poden realitzar pràctiques externes quan la resolución del ministeri condicione 
l’homologació del títol a la realització d’un període de pràctiques. 
 
2. Per a la realització de les pràctiques externes els i les estudiants han de complir els requisits 
següents: 
 
a) Estar matriculat o matriculada en les titulacions de grau, màster o títol propi en el curs 
acadèmic en el qual es duen a terme les pràctiques, i tenir consideració d'alumne o d’alumna 
de la Universitat Politècnica de València.12 
b) En el cas de pràctiques externes curriculars, per a les titulacions de grau, màster i títols 
propis, estar matriculat o matriculada en els crèdits de practiques i complir els requisits 
especificats en el pla d’estudis i/o per l’estructura responsable del títol. 
c) En el cas de pràctiques externes curriculars, per a les titulacions de grau i amb carácter 
general, tenir totes les assignatures de primer curs aprovades. Sense perjudici de l’establit, 
qualsevol cas excepcional serà estudiat i aprovat per la unitat competent a la Universitat 
Politècnica de València. 
d) Per al cas de les pràctiques extracurriculars, en les titulacions de grau, oficials o pròpies, el o 
l'estudiant ha de tenir aprovats el 50% dels crèdits necessaris per a la consecució del títol i en la 
resta de titulacions, oficials o pròpies, pot dur a terme pràctiques des de l'inici dels estudis de la 
titulació.13 
e) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o privada o 
la mateixa Universitat en què es realitzaran les pràctiques, tret que l’activitat que porta a cap a 
l’empresa o institució no tinga relació amb els estudis a què es vincula la pràctica. 
f) No haver sigut sancionat o sancionada per causa d’extinció de la pràctica d’acord amb 
l’article 10, apartat 5 d’aquest reglament. 
g) Registre: els i les estudiants que desitgen realizar pràctiques han d’estar inscrits o inscrites 
en la base de dades curricular disposada a aquest efecte i disponible en la pàgina web de 
l’òrgan gestor competent. L’alumne o l’alumna ha d’autoritzar la inclusió i ús de les dades 
personals en fitxers automatitzats. 
 
Article 12. Drets i deures dels i les estudiants en practiques. 
 
1. Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els i les estudiants tenen els 
drets següents: 
 
a) A la tutela, durant el període de durada de la pràctica corresponent, per un professor o 
professora de la Universitat i per un o una professional que preste serveis a l’empresa, 
institució o entitat on es realitze aquesta, d’acord amb l’article 13 d’aquest reglament. 
b) A l’avaluació d’acord amb un procediment comú establit per la Universitat, amb la 
possibilitat de ser complementada per l’estructura responsable del títol. 
 
c) A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col∙laboradora on ha realitzat les pràctiques, 
amb esment exprés de l’activitat desenvolupada, la durada i, si és el cas, el rendiment. 

                                                           
12

 Redacció donada per acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2019. 
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d) A percebre l’aportació econòmica de l’entitat col∙laboradora, en concepte de borsa 
económica d’ajuda a l’estudi quan així s’establisca. 
e) A la propietat intellectual i industrial en els termes establits en la legislació reguladora de la 
matèria. 
f) A rebre, de l’entitat collaboradora, información sobre la normativa de seguretat i prevenció 
de riscos laborals. 
g) A complir la seua activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, després de 
la comunicació prèvia amb antelació suficient a l’entitat col∙laboradora. 
h) A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels i les estudiants amb discapacitat a la 
tutela, a la informació, a l’avaluació i al propi acompliment de les pràctiques en igualtat de 
condicions. 
i) A conciliar, en el cas dels i les estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques 
amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de 
discapacitat. 
j) A la seua inclusió en la pòlissa d’accidents de treball i de responsabilitat civil que subscriu la 
Universitat Politècnica de València per a l’estudiantat en pràctiques en empreses. La cobertura 
d’assistència sanitària abasta les pràctiques que atès el seu perfil no han d’estar cobertes per 
la Seguretat Social. 
k) Aquells altres drets previstos en la normativa vigent i/o en el conveni de cooperació 
educativa corresponent subscrit per la Universitat amb l’entitat col∙laboradora. 
 
2. Així mateix, i durant la realització de les practiques acadèmiques externes els i les estudiants 
han d’atendre el compliment dels deures següents: 
 
a) Complir la normativa vigent relativa a practiques externes establida per la Universitat. 
b) Conèixer i complir les condicions establides en el conveni de cooperació educativa i el 
projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat o de la tutora 
assignada per l'entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic o de la tutora 
acadèmica de la Universitat.14 
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la Universitat durant el 
desenvolupament de la pràctica i comunicar a la unitat gestora de practiques externes i al 
tutor acadèmic o a la tutora acadèmica qualsevol incidencia que puga sorgir-hi, així com fer 
lliurament dels documents i informes de seguiment intermedi i la memòria final que li 
solliciten. 
d) Incorporar-se a l’entitat col∙laboradora de què es tracte en la data acordada, complir l’horari 
previst en el projecte i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos 
laborals d’aquesta. 
e) Desenvolupar el projecte formatiu i cumplir amb diligència les activitats acordades amb 
l’entitat col∙laboradora d’acord amb les línies establides en aquest. 
f) Elaboració de la memòria final de les pràctiques, prevista en l’article 17 d’aquest reglament i, 
si és el cas, de l’informe intermedi. 
g) Guardar confidencialitat amb relació a la información interna de l’entitat col∙laboradora i 
guardar-ne secret professional sobre les activitats, durant l’estada i finalitzada aquesta. Per a 
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fer ús de la informació o documentació de l’empresa, l’alumne o l’alumna ha de tenir 
l’autorització expressa de l’entitat col∙laboradora. 
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat 
col·laboradora, i salvaguardar el bon nom de la Universitat. 
i) Qualsevol altre deure previst en la normativa vigent i/o en el conveni de cooperació 
educativa corresponent subscrit per la Universitat amb l’entitat col∙laboradora. 
 
Article 13. Tutories i requisits per a exercir-les. 
 
1. Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants disposen d’un tutor o una tutora 
de l’entitat col∙laboradora i un tutor acadèmic o una tutora acadèmica de la Universitat. 
 
2. El tutor designat o la tutora designada per l’entitat col∙laboradora ha de ser una persona 
vinculada a aquesta, amb experiencia professional i amb els coneixements necessaris per a 
realitzar una tutela efectiva. No pot coincidir amb la persona que exerceix les funcions de tutor 
acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat. 
 
3.  En els estudis de grau i màster oficials, la designació de tutor acadèmic o una tutora 
acadèmica es realitza a proposta de del o de l'estudiant o, si no n'hi ha, a proposta de 
l'estructura responsable del títol, d'acord amb els criteris següents: 
 
a) Per a les pràctiques curriculars el tutor ha o la tutora de ser un professor o professora de la 
Universitat, amb preferència de la mateixa estructura responsable de títol en què es trobe 
matriculat el o l'estudiant i, en tot cas, afí a l'ensenyament al qual es vincula la pràctica.  
b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic o la tutora académica ha de 
ser un professor o professora de la Universitat, que impartisca docència preferentment en la 
mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.15 
 
4. En els estudis de títols propis, la designació del tutor acadèmic o de la tutora acadèmica es 
realitza a proposta de l'estudiant o, si no n'hi ha, a proposta de l'estructura responsable del 
títol, d'acord amb el criteri següent: tant per a les pràctiques curriculars com extracurriculars, el 
tutor o la tutora ha de ser un professor o professora de la Universitat amb docència en el títol 
propi en el qual es trobe matriculat el o l'estudiant.16 
 
Article 14. Drets i deures del tutor o de la tutora de l’entitat col∙laboradora. 
 
1. El tutor o la tutora de l’entitat collaboradora té els drets següents: 
 
a) Al reconeixement de la seua activitat col·laboradora, per la Universitat. 
b) A rebre informació sobre la normativa que regula les pràctiques externes, així com sobre el 
projecte formatiu i les condicions del seu desenvolupament. 
c) Tenir accés a la Universitat per a obtenir la información i el suport necessaris per al 
compliment dels fins propis de la seua funció. 
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 Redacció donada per acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2019. 
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2. Així mateix té els deures següents: 
 
a) Complir la normativa vigent relativa a practiques externes establida per la Universitat. 
b) Acollir al o a l’estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar d’acord amb el que estableix 
el projecte formatiu. 
c) Supervisar-ne les activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica amb una 
relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge. 
d) Informar al o a l’estudiant sobre l’organització i el funcionament de l’entitat i de la 
normativa d’interès, especialment la relativa a la seguretat i riscos laborals. 
e) Coordinar amb el tutor acadèmic o a la tutora acadèmica de la Universitat el 
desenvolupament de les activitats establides en el conveni de cooperació educativa, incloent-
hi les modificacions del projecte formatiu que puguen ser necessàries per al desenvolupament 
normal de la pràctica, així com la comunicació i resolució de posibles incidències que puguen 
sorgir-ne en el desenvolupament i el control de permisos per a la realització d’exàmens. 
f) Emetre l’informe final i, si és el cas, l’informe intermedi a què es refereix l’article 16 d’aquest 
reglament. 
g) Proporcionar la formació complementària que necessite el o l’estudiant per a la realització 
de les pràctiques, a través dels mecanismes que hi dispose l’empresa o institució. 
h) Proporcionar al o a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al desenvolupament 
de la pràctica, a través dels mecanismes que hi dispose l’empresa o institució. 
i) Facilitar i estimular l’aportació de propostes 
d’innovació, millora i emprenedoria per part del o de l’estudiant. 
j) Facilitar al tutor acadèmic o a la tutora acadèmica de la Universitat l’accés a l’entitat per al 
compliment dels fins propis de la seua funció. 
k) Guardar confidencialitat amb relació a qualsevol informació que conega del o de l’estudiant 
com a conseqüència de la seua activitat com a tutor o tutora. 
l) Prestar ajuda i assistència al o a l’estudiant durant l’estada a l’entitat, per a la resolució de 
les qüestions de caràcter professional que puga necessitar en l’exercici de les activitats que hi 
realitza. 
 
Article 15. Drets i deures del tutor acadèmic o la tutora acadèmica  de la Universitat. 
 
1. El tutor acadèmic o la tutora académica o la tutora acadèmica de la Universitat té els drets 
següents: 
 
a) Al reconeixement efectiu de la seua activitat acadèmica en els termes que establisca la 
Universitat, sense que del dit reconeixement es puguen derivar en cap cas efectes 
economicoretributius. 
b) A rebre informació sobre la normativa que regula les pràctiques externes, així com del 
projecte formatiu i de les condicions sota les quals es desenvolupa l’estada del o de l’estudiant 
a tutelar. 
c) Tenir accés a l’entitat collaboradora per al 
compliment dels fins propis de la seua funció. 
 
2. Així mateix té els deures següents: 
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a) Complir la normativa vigent relativa a practiques externes establida per la Universitat. 
b) Vetlar pel desenvolupament normal del projecte formatiu, i garantir la compatibilitat de 
l’horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de 
representació i participació del o de l’estudiant. 
c) Fer un seguiment efectiu de les practiques i coordinar-s’hi amb el tutor o la tutora de 
l’entitat col∙laboradora. 
d) Autoritzar les modificacions que es produïsquen en el projecte formatiu. 
e) Portar a cap el procés avaluador de les practiques del o de l’estudiant tutelat d’acord amb el 
que estableix l’article 18 d’avaluació de les practiques d’aquest reglament. 
f) Guardar confidencialitat amb relació a qualsevol informació que conega com a conseqüència 
de la seua activitat com a tutor o tutora. 
g) Informar a la unitat gestora sobre practiques externes responsable de les pràctiques a la 
Universitat de les possibles incidències sorgides i col·laborar amb el tècnic o la técnica de 
pràctiques en empreses del centre o de serveis centrals en tots els aspectes relatius a la 
pràctica, com ara incidències que es produïsquen durant aquesta, suggeriments de millora, 
informació sobre l’evolució de l’estudiant, etc. 
h) Supervisar i, si és el cas, sol·licitar la disposició adequada dels recursos de suport necessaris 
per a assegurar que els i les estudiants amb discapacitat realitzen les pràctiques en condicions 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 
 
Article 16. Informe de seguiment intermedi i informe final del tutor o de la tutora de l’entitat 
col·laboradora. 
 
1. El tutor o la tutora de l’entitat collaboradora realitza i tramet a la unitat gestora de 
pràctiques externes de la Universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que 
recull informació sobre el desenvolupament de la pràctica i la valoració de les competències 
que definisca la Universitat per a aquest fi. 
 
2. Una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, es pot 
elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s’establisca. 
 
Article 17. Informe de seguiment intermedi i memoria final de les pràctiques del o de 
l’estudiant. 
 
1. El o l’estudiant elabora i lliura a la unitat gestora de practiques externes de la Universitat 
una memòria final, a la conclusió de les pràctiques, en què han de constar, entre d’altres, els 
aspectes següents: 
 
a) Dades personals del o de l’estudiant. 
b) Entitat collaboradora on ha realitzat les practiques i lloc d’ubicació. 
c) Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de 
l’entitat a què ha estat assignat o assignada. 
d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits 
amb relació als estudis universitaris. 
e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la resolució. 
f) Identificació de les aportacions que, en materia d’aprenentatge, han suposat les pràctiques. 
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g) Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora. 
 
2. El o l’estudiant elabora, si és el cas, un informe de seguiment intermedi, preferentment una 
vegada transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques. El dit informe recull 
la valoració del desenvolupament del projecte formatiu i s’ajusta al model que fixa l’estructura 
responsable del títol. 
 
Article 18. Avaluació de les pràctiques. 
 
La Universitat ha d'establir un procediment comú per a l'avaluació de les pràctiques curriculars 
i extracurriculars, amb la possibilitat de ser concretat per l'estructura responsable del títol al 
qual es vincula la pràctica. L'avaluació ha de ser feta a través de l'emplenament del 
corresponent informe de valoració. Aquest informe d'avaluació de les pràctiques s'ha de 
remetre a la unitat gestora de pràctiques externes.17 
 
Article 19. Reconeixement acadèmic i acreditació per a l’alumne o l’alumna. 
 
1. El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes es realitza d’acord amb les normes i 
procediments establits per la Universitat. 
 
2. Finalitzades les pràctiques externes, la Universitat n’emet, a sol∙licitud del o de l’estudiant, 
un document acreditatiu que conté, almenys, els aspectes següents: 
 
a) Titular del document. 
b) Entitat collaboradora on es realitzaren les 
pràctiques. 
c) Descripció de la pràctica que n’especifique la durada i dates de realització. 
d) Activitats realitzades. 
e) Aquells altres que la Universitat considere convenient. 
 
3.  En el cas de les titulacions oficials, el suplement europeu al títol ha de recollir les pràctiques 
externes extracurriculars finalitzades i avaluades.18 
 
Article 20. Oferta, difusió i adjudicació de les practiques externes. 
 
1. La Universitat estableix un procediment de difusió, sol·licitud i adjudicació de les ofertes de 
practiques externes i de suport als i les estudiants per a la cerca de pràctiques i garanteix, en 
tot cas, els principis de transparència, publicitat, accessibilitat universal i igualtat 
d’oportunitats. La Universitat Politècnica de València identifica candidats i candidates i 
col∙labora amb les empreses, institucions i entitats per al procés de selección de l’estudiantat 
candidat per a la realització de la pràctica. 
 
2. Les estructures responsables del títol atorguen prioritat a l’alumnat que realitza pràctiques 
curriculars enfront dels que solliciten pràctiques extracurriculars. 
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 Redacció donada per acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2019. 
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3. Les ofertes de pràctiques externes han de contenir, almenys, les dades següents: 
 
a) Nom o raó social de l’entitat col∙laboradora on es realitza la pràctica. 
b) Centre, localitat i adreça on tenen lloc. 
c) Dates d’inici i final de les pràctiques, així com la durada en hores. 
d) Nombre d’hores diàries de dedicació o jornada i horari assignat. 
e) Projecte formatiu. 
 
Article 21. Garantia de qualitat de les pràctiques externes. 
 
1. La Universitat ha d'establir els procediments adequats, que inclouen els mecanismes, 
instruments i òrgans dedicats a la recollida i l'anàlisi d'informació sobre el desenvolupament de 
les pràctiques i la revisió de la seua planificació. Amb aquesta finalitat, la gestió de pràctiques 
en empreses de la Universitat Politècnica de València, tant els serveis centrals de l'òrgan gestor 
competent com les oficines de pràctiques de les escoles o facultats, està certificada per AENOR, 
d'acord amb el sistema de gestió de qualitat de la norma ISO 9001:2015. Una entitat externa 
acreditada en la norma vigent ha de certificar la garantia de qualitat del sistema de gestió.19 
 
2. El ministeri competent en matèria d’educació, la Generalitat Valenciana i el Consell Social, i 
amb el consentiment de les entitats col·laboradores, promouen la difusió pública de la relació 
de les entitats col·laboradores en què realitzen pràctiques acadèmiques externes els i les 
estudiants de la Universitat, així com el reconeixement públic de les empreses, institucions o 
entitats les pràctiques de les quals assolisquen nivells de qualitat superiors. 
 
Article 22. Inspecció de treball. 
 
Amb caràcter mensual l’òrgan gestor competent informa les inspeccions provincials de treball 
sobre tots els i les estudiants que s’han incorporat en pràctiques. 
 
Disposició addicional. Referències específiques. 
 
Totes les referències fetes a les estructures responsables de títol s'han d'entendre fetes a les 
entitats promotores o entitats responsables de títol promotores en el cas de títols propis, tal 
com es defineixen en la Norma reguladora dels estudis i activitats de formació no reglada a la 
Universitat Politècnica de València, aprovada pel Consell de Govern de 8 de març de 2017 i 
modificada pel Consell de Govern de 13 de març de 2018.20 
 
Disposició transitòria primera. Aplicació als convenis en tramitació. 
 
Tots els convenis que es troben en tramitació a l’entrada en vigor d’aquesta norma es regulen 
per aquest reglament. 
 
Disposició transitòria segona. Adaptació de procediments i de documentació. 
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El vicerectorat que té assignada la competència en materia d’ocupació estableix els terminis i 
el calendari per a l’adaptació dels procediments de gestió i de la documentació de gestió de les 
pràctiques acadèmiques externes al contingut d’aquest reglament. 
 
Disposició transitòria tercera.  
 
Sense contingut.21 
 
Disposició derogatòria. Derogació normativa. 
 
1. Queda expressament derogat el reglament pel qual s’estableix la Normativa sobre 
pràctiques en empreses i institucions dels alumnes de la Universitat Politècnica de València 
aprovat pel Consell de Govern de 8 de març de 2012, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València número 59. 
 
2. Així mateix, queden derogats tots els acords que contravenen el que estableix aquest 
reglament. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. 
 
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern. 
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