PROPOSTA DE REGULACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EN
EMPRESES EN EL MARC DELS MÀSTERS OFICIALS DE LA UPC

Acord núm. 43/2007 del Consell de Govern pel qual es ratifica la proposta de regulació
de les pràctiques en empreses en el marc dels màsters oficials de la UPC.

•
•
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PROPOSTA DE REGULACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES EN EL
MARC DELS MÀSTERS OFICIALS DE LA UPC
Els programes de cooperació educativa en el marc dels estudis de 1r i 2n cicle estan
plenament consolidats a la UPC com una eina que permet que l’estudiantat pugui
compaginar la formació rebuda en les aules amb pràctiques en empreses, orientades a
l’exercici d’activitats professionals.
A continuació, es presenta la normativa general i pròpia de la UPC que regula
aquestes activitats, amb un extracte dels seus aspectes essencials:
Normativa reguladora dels convenis de cooperació educativa
o

Normativa general

Reial Decret 1497/1981 de 19 de juny.
Aquest decret estableix el concepte de pràctica educativa i l’àmbit d’aplicació, el
sistema de garanties per la seva realització i les implicacions que se’n deriven tant per
a l’empresa com per a la universitat i per l’estudiant.
Aspectes a destacar:
•

S’estableix com a objectiu fonamental aconseguir una formació integral del
alumnat universitari, combinant teoria i pràctica, per tal que aquest es pugui
incorporar al mon professional amb un mínim d’experiència.

•

La relació entre la universitat i l’estudiant és de naturalesa estrictament
acadèmica i no laboral.

•

Es preveu que la universitat pugui participar en la preparació especialitzada i
pràctiques requerides per a la formació dels alumnes, mitjançant l’elaboració
dels corresponents plans d’estudis.

•

Els programes de convenis de cooperació educativa estan orientats a
estudiants dels dos últims cursos de carrera

•

Per tal de garantir la dedicació als estudis, els programes de cooperació
educativa no podran excedir del 50 % del temps íntegre del curs acadèmic.

Reial Decret 1845/1994 de 9 de setembre, per al qual s’actualitza el RD 1497/1981
Aquest decret regula els programes de cooperació educativa amb les empreses per a
la formació dels estudiants dels dos últims cursos de carrera, d’acord amb la
remodelació dels estudis segons el Decret 1497/81.
Aspectes a destacar:
•

Tant en els estudis de primer com de segon cicle, l’ensenyament ha d’estar
orientat a la preparació de les activitats professionals.
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•

o

Els programes de cooperació educativa es podran establir amb les empreses
per a la formació dels estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits
necessaris per obtenir el títol universitari.

Normativa específica UPC

Acord de la Junta de Govern de 19 de febrer de 1993
Aspectes a destacar:
•

Una de les funcions essencials de la universitat es preparar als estudiants per a
l’exercici d’activitats professionals. Per afavorir això, es convenient promoure i
consolidar vincles de col·laboració entre la universitat i el seu entorn industrial i
professional.

A nivell de centre docent: tots els centres docents tenen el seu propi Reglament
específic al respecte.
La Comissió de Relacions Universitat-Empresa que té cada centre organitza, promou i
tutela els convenis de cooperació educativa, garantint el compliment dels objectius
dels programes. També té competències en relació amb els efectes acadèmics dels
convenis (reconeixement de crèdits de lliure elecció).
La legislació vigent sobre els programes de cooperació educativa es va adaptar a la
reforma dels estudis de l’any 1987, però no ha establert encara la normativa
reguladora en el marc dels estudis adaptats a l’EEES, concretament en els màsters
oficials.
Tenint en compte que els programes de màster estan orientats a la capacitació de
l’estudiant per a l’aplicació dels seus coneixements i competències, és coherent
incloure les pràctiques a empreses entre les activitats formatives que es poden
desenvolupar durant aquests estudis. Davant la manca de regulació al respecte, es fa
palesa la necessitat de disposar un marc legal per a aquest tipus d’activitat.
En virtut del que precedeix, es presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Sol·licitar al MEC l’adaptació de la legislació sobre convenis de cooperació
educativa als estudis oficials de grau i postgrau.
2. Mentre no existeixi aquest marc regulador, els estudiants de màsters oficials de la
UPC podran acollir-se a convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques
a empreses en les mateixes condicions que els estudiants de 1r cicle, 1r i 2n cicles
i només 2n cicle, excepte pel que fa al reconeixement de crèdits de lliure elecció,
procediment que els programes de màster no contemplen.
Aquestes condicions es troben a l’adreça www.upc.edu, apartat Informació per a
estudiants, Pràctiques i treball, Pràctiques en empreses. En aquest document,
únicament es fa esment del centre docent com a unitat promotora i gestora dels
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convenis. En el cas dels màsters oficials organitzats per altres unitats, la gestió
serà assumida pel centre docent de referència.
3. Efectes econòmics dels convenis de cooperació educativa en els estudis de màster
oficial
En aquests casos, s’aplicaran les disposicions existents al Pressupost de la UPC:
Tarifes i preus
12. Normativa d’overhead de convenis de cooperació educativa
Les empreses participants en convenis de cooperació educativa signats amb la
UPC, a l’empara del Reial Decret 1497/1981 de 19 de juny, sobre convenis de
cooperació educativa, contribueixen al manteniment d’aquest servei amb un 14,7%
sobre el total aportat com a ajuts a l’estudi per als estudiants que hi participen,
llevat que s’hagi acordat un altre tipus de contraprestació en un conveni marc de
col·laboració signat entre l’empresa i la UPC.
La destinació d’aquest overhead és la següent:
•
•

Quantitat procedent del 0,7%, a programes de cooperació del CCD.
Els 14 punts percentuals es repartiran de la manera següent: 8 per als
centres docents promotors dels convenis i 6 per al pressupost genèric.

Març de 2007
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