30.14 Circular Informativa

LES PRÀCTIQUES
UNIVERSITARIS

ACADÈMIQUES

EXTERNES

DELS

ESTUDIANTS

El BOE d’avui, 30 de juliol, publica el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris que entrarà en vigor demà dia 31
de juliol de 2014.
Sobre aquesta matèria ja varem fer una circular informativa, la 03.11, arran de la publicació de
l’Estatut de l’Estudiant Universitari, en quin article 24 es regulaven aquestes pràctiques
acadèmiques que no s’han de confondre amb les pràctiques no laborals en empreses que es van
regular en el RD 1543/2011 (veure circular informativa 25.11).
El Reial Decret 592/2014 derroga el Reial Decret 1497/1981 que havia quedat obsolet per tots
els canvis legislatius produïts en l’àmbit de l’educació i els ensenyaments de grau.
S’entén per pràctica acadèmica externa dels estudiants universitaris, que és l’objecte de
regulació, aquella activitat formativa realitzada per estudiants universitaris i supervisada per les
Universitats amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva
formació acadèmica.
Les empreses, institucions i entitats publiques i privades poden ser entitats col·laboradores.
La realització d’aquestes pràctiques no suposa que es derivin obligacions pròpies d’una relació
laboral per a les entitats col·laboradores. La incorporació d’un estudiant en pràctiques a la
finalització dels seus estudis a la plantilla de l’entitat col·laboradora tampoc suposarà que el
temps de les pràctiques s’hagi de computar a efectes d’antiguitat ni que el treballador estigui
eximit del període de prova.
En l’àmbit de les administracions i les entitats de dret públic (empreses públiques i consorcis del
sector de la salut), les pràctiques acadèmiques realitzades en aquestes entitats no poden tenir la
consideració de mèrit per a l’accés a un lloc de treball, ni poden ser computades a efectes
d’antiguitat o reconeixement de serveis previs.
Les pràctiques externes poden ser de dos tipus:
•
•

Curriculars: les integrants del Pla d’Estudis
Extracurriculars: les que els estudiants poden fer de manera voluntària i no formen part
del Pla d’Estudis

El marc regulador de la realització d’aquestes pràctiques és el Conveni de Cooperació
Educativa subscrit entre les Universitats i les entitats col·laboradores, en els que han de constar:
•
•
•
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El projecte formatiu objecte de la pràctica
El règim de permisos a que tingui dret l’estudiant
Les condicions de rescissió anticipada

•
•
•
•
•

En el seu cas, la subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents com de
responsabilitat civil
L’ajuda econòmica, si n’hi ha
La protecció de les dades personals de l’estudiant
La regulació dels eventuals conflictes
Els termes de reconeixement de la universitat a la labor dels tutors de l’entitat
col·laboradora

El Reial Decret regula els drets i deures dels estudiants que realitzen les pràctiques acadèmiques
externes.
És especialment rellevant per les entitats col·laboradores la figura del tutor. L’article 10 regula
les tutories i els requisits que s’han de complir per exercir-les. Existiran dos tutors de l’estudiant:
•
•

El tutor acadèmic de la universitat
El tutor de l’entitat col·laboradora

El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona vinculada amb la mateixa, amb
experiència professional i els coneixements necessaris per a realitzar la tutela.
L’article 11 regula els drets i deures del tutor de l’entitat col·laboradora, a qui li serà reconeguda
la seva activitat per part de la universitat.
•
•

El tutor de l’entitat col·laboradora ha d’emetre dos informes adreçats al tutor acadèmic:
un a la meitat del període de durada de les pràctiques, si així ho estipula el conveni de
cooperació educativa, l’anomena’t informe de seguiment intermedi
I un altre a la seva finalització: l’informe final, en el que ha de valorar la capacitat
tècnica, la capacitat d’aprenentatge, l’administració dels treballs i la resta de
competències tant genèriques com específiques que hagin estat previstes en el projecte
formatiu.

Barcelona, 30 de juliol de 2014.
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