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PRÀCTIQUES EXTERNES
D'acord amb el nou escenari que planteja l’EEES, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
(en endavant FOOT) posa en marxa un nou format de pràctiques acadèmiques externes
per a l’estudiantat de la FOOT.
Aquesta iniciativa comprèn la realització d'un projecte formatiu per part de les entitats
col·laboradores i la coordinació de tres agents fonamentals: l’estudiant/a i els tutors/es
acadèmics i de l’entitat col·laboradora. Amb això, es persegueix millorar l'organització i, per
tant, la qualitat de les pràctiques externes, d’acord amb la normativa de pràctiques
acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de 2 de maig de 2012,
(http://www.upc.edu/cce/normativa-de-practiques-academiques-externes-de-la-upc),
la
modificació segons l’Acord núm, 30/2015 del Consell de Govern de 10 de febrer de 2015
(Aprovació de la modificació de la normativa de pràctiques) i les normatives dels estudis de
grau i màster de la UPC (NAGRAMA).
A l’annex 1 el projecte formatiu especifica les condicions que l’entitat col·laboradora es
compromet a seguir per tal que els estudiants de grau de la FOOT puguin desenvolupar
pràctiques amb menció de qualitat a les seves instal·lacions i a l’annex 2 hi figuren les que
afecten a l’estudiantat de màster.

TIPUS DE PRÀCTIQUES EXTERNES
a) Pràctiques Externes Curriculars
Aquestes pràctiques es configuren com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis,
pel que tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura. Això suposa, que
l’estudiantat s’ha de matricular a priori, que ha de tenir un tutor/a a la FOOT i que les
pràctiques seran avaluades i qualificades.
Els estudiants de grau modalitat presencial podran matricular-se de pràctiques externes quan
acompleixin TOTS els requisits següents:
• es matriculin simultàniament d’assignatures obligatòries del sisè quadrimestre
• tinguin superats un mínim de 120 ECTS
• tinguin superada l’avaluació curricular de primer curs
Els estudiants de grau modalitat semipresencial podran matricular-se de pràctiques externes
quan acompleixin TOTS els requisits següents:
• es matriculin simultàniament d’assignatures obligatòries del vuitè quadrimestre
• tinguin superats un mínim de 120 ECTS
• tinguin superada l’avaluació curricular de primer curs.
L’estudiantat de màster està exempt d’aquests requisits.
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Les pràctiques es podran realitzar en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions,
entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia FOOT. Les
pràctiques regulades en aquesta normativa es formalitzen mitjançant la signatura de Convenis
de Cooperació Educativa, on el projecte formatiu hi forma part d’aquest. La gestió
administrativa d’aquests convenis recau en la FOOT.
La formalització del conveni és prèvia a la incorporació de l’estudiantat a l’entitat
col·laboradora, de tal manera que no es poden iniciar les pràctiques fins que aquest document
estigui signat per totes les parts (que són l’estudiant/a, el tutor/a de l’entitat
col·laboradora i el tutor/a acadèmic de la FOOT).
Aquestes pràctiques es gestionen a través de bosses de crèdits, les quals es generen en el
moment en què l’estudiantat realitza la matrícula, de tal forma que cada matrícula origina
una única bossa.
Per a l’estudiantat de grau
El nombre de crèdits de pràctiques externes computa per al màxim de crèdits matriculables
per quadrimestre i per tant, no es podrà signar cap conveni si el nombre de crèdits supera el
màxim permès per quadrimestre (36 ECTS). El centre pot considerar la possibilitat, prèvia
instància, d’ampliar el nombre de crèdits de la matrícula.
El nombre de crèdits optatius a matricular com a pràctiques externes ha de ser d’un mínim
de 12 ECTS i d’un màxim de 18 (30 hores de dedicació a pràctiques externes equivalen a un
crèdit ECTS) podent-se matricular en blocs de 6 ECTS.
En el cas que l’estudiantat faci reconeixement de l’experiència professional, el màxim de crèdits
de pràctiques externes serà de 12 i l’experiència professional per un màxim de 6 ECTS.
Per als estudiants de màster
El nombre de crèdits optatius a matricular com a pràctiques externes és de 12 ECTS (30 hores
de dedicació a pràctiques externes equivalen a un crèdit ECTS).
En el cas que l’estudiantat faci reconeixement de l’experiència professional podrà ser per un
màxim de 6 ECTS.
El període per a la matrícula d’aquestes pràctiques es preveu que s’iniciï el 16 de setembre
de l’any natural en el què comença el curs acadèmic i finalitzi el 15 de juny de l’any següent.
Aquest període pot tenir modificacions per requeriments de la programació de l’any
acadèmic.
Si l’estudiant es matricula simultàniament de pràctiques externes i del treball final de grau
(TFG) i no finalitza aquestes abans de la defensa del TFG, per una sola vegada podrà demanar
un quadrimestre d’ampliació del període de realització de pràctiques externes pagant taxes
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administratives, que haurà de ser l’immediatament posterior al quadrimestre finalitzat.
En qualsevol altre cas, les pràctiques externes han d’haver finalitzat i estar avaluades pel
tutor/a de l’empresa abans de dipositar el TFG.
b) Pràctiques externes extracurriculars
Les pràctiques extracurriculars tenen els mateixos objectius que les curriculars, però no
formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així, s’incorporen al Suplement
Europeu al Títol (SET). L’estudiantat de grau podrà realitzar aquestes pràctiques quan hagi
cursat els 18 crèdits de pràctiques curriculars. En funció del rendiment acadèmic de
estudiant/a, la FOOT pot limitar o denegar la possibilitat de fer aquestes pràctiques a
l’estudiantat. A més a més, no es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars com a
curriculars a posteriori.
L’estudiant/a no podrà realitzar pràctiques acadèmiques externes,
extracurriculars, durant més de 900 hores en un mateix any acadèmic.

curriculars

o

QUINS SÓN ELS AGENTS IMPLICATS?
a) Estudiant/a
L’estudiant/a ha de conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les
indicacions del tutor/a assignat per l’entitat col·laboradora, sota la supervisió del tutor/a
acadèmic de la FOOT, així com elaborar una memòria final de les pràctiques.
b) Tutor/a de l’entitat col·laboradora
Les empreses o institucions han de nomenar un tutor/a perquè faci el seguiment de l’activitat
de l’estudiant/a, en col·laboració amb el tutor/a de la FOOT. Aquest tutor/a extern ha de ser
una persona vinculada a l’entitat col·laboradora, amb experiència professional i
coneixements necessaris per tal de realitzar una tutela efectiva.
Aquest tutor/a ha de lliurar abans de que l’estudiant/a s’incorpori a l’entitat col·laboradora,
el conveni de pràctiques degudament emplenat i complir les condicions establertes en aquest
conveni.
c) Tutor/a de la FOOT
El professor/a assignat com a tutor/a de l’estudiant/a realitzarà les tasques de tutoria
acadèmica de les pràctiques curriculars, vetllant pel normal desenvolupament del projecte
formatiu i coordinant-se amb el tutor/a de l’entitat col·laboradora. El tutor/a acadèmic de la
FOOT avaluarà les pràctiques a la finalització d’aquestes, excepte les realitzades des de l'1 de
juliol al 14 de setembre que seran avaluades durant la primera setmana d'octubre, atenent
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els informes finals emesos per l’estudiant i pel tutor/a de l’entitat col·laboradora. En el cas de
les pràctiques curriculars, es tractarà d’una nota numèrica i descriptiva, que computarà per a
la nota mitjana, mentre que les extracurriculars només apareixeran al Suplement Europeu al
Títol com a activitat realitzada, sense nota.

LLOCS ON ES PODEN FER
a) Entitats col·laboradores externes







Empreses del sector òptic
Centres optomètrics
Clíniques oftalmològiques
Laboratoris del sector de la contactologia, òptica oftàlmica i instruments òptics
Serveis d’oftalmologia dels hospitals
Altres entitats que la Facultat consideri

b) Universitat



Pràctiques clíniques en el Centre Universitari de la Visió (CUV)
Pràctiques en un grup de recerca

c) Pràctiques internacionals
L’estudiant/a i l’entitat col·laboradora poden ser els promotors d’un acord per realitzar
pràctiques externes. Addicionalment, la FOOT establirà procediments de configuració de
l'oferta, difusió, sol·licitud i adjudicació de les pràctiques externes.
Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades. Tanmateix,
la FOOT pot autoritzar pràctiques sense remuneració.
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