Orientacions per al tractament de les pràctiques externes curriculars i
extracurriculars de grau i de màster. Curs 2020-2021
El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que haurà de comptar amb mesures específiques per al
desenvolupament de les pràctiques externes, per tal que amb les màximes garanties de seguretat per
als estudiants, les pràctiques externes es puguin fer amb la màxima normalitat possible.
Les pràctiques externes del curs 2020-2021 s’han de regir per les recomanacions i les indicacions de
les autoritats sanitàries, acadèmiques i administratives i, com a mínim, per les Mesures acadèmiques
de les universitats catalanes per al curs 2020-2021, les indicacions del Pla sectorial d’universitats, les
Orientacions per al desenvolupament del pràcticum als màsters de primària i secundària i les
recomanacions del Ministeri d’Universitats per al curs 2020-2021.

1. Modalitat de les pràctiques externes i previsió de la virtualització
Les pràctiques externes, curriculars i extracurriculars, dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra
es poden programar en la modalitat que millor s’ajusti al programa formatiu de l’estudiant (presencial,
no presencial i semipresencial). La presencialitat de les pràctiques està condicionada en tot cas a la
situació sanitària i a les recomanacions de restricció de la mobilitat que dictin les autoritats.
Al projecte formatiu de les pràctiques que es programin amb presencialitat, s’ha d’afegir una previsió
explícita sobre la virtualització completa en el cas que sigui necessari. En el cas que les pràctiques no
es puguin virtualitzar cal preveure les mesures compensatòries i substitutòries corresponents, que es
recullen a continuació. La virtualització ha d’incloure també la tutorització de l’estudiant, tant per part
de la Universitat com per part de la institució on l’estudiant fa les pràctiques.

2. Mesures compensatòries i substitutòries de les pràctiques presencials
Les mesures compensatòries i substitutòries de les pràctiques presencials que es poden adoptar són
les següents, ordenades per prioritat:
a) Transformar les pràctiques a l’entorn no presencial: aquesta és l’opció preferent perquè permet
que la gran majoria de pràctiques es puguin desenvolupar d’acord amb els calendaris previstos
i no perjudica el progrés acadèmic de l’estudiant
b) Compensar el període de pràctiques no realitzat: en el cas que la suspensió de la presencialitat
hagi coincidit amb una part de les pràctiques presencials realitzades, si les pràctiques ja fetes
garanteixen una adquisició suficient de competències, es pot compensar el període de
pràctiques no realitzat amb altres tipus d’activitats formatives (projectes, memòries,
entrevistes, entre altres). Les activitats complementàries han de ser avaluades per tal de
completar l’avaluació final de les pràctiques..
c) Ajornar les pràctiques al moment en què es puguin realitzar presencialment: es preveu per als
casos en què l’estudiant pugui completar les pràctiques presencials en algun moment del curs,
posterior al moment en què s’hagin programat.
d) Cancel·lar les pràctiques programades: en el cas que cap opció substitutòria no sigui possible,
les pràctiques extracurriculars i les pràctiques curriculars no obligatòries es poden cancel·lar,
i no substituir per res més. Aquesta possibilitat existeix, però pot tenir conseqüències per a
l’expedient de l’estudiant si les pràctiques són curriculars. No és una opció vàlida per a les
pràctiques curriculars obligatòries, perquè en aquest cas cal trobar una alternativa per a
l’estudiant, sobretot si la seva graduació en depèn. És la millor opció, això no obstant, per a
les pràctiques extracurriculars que no es puguin reconvertir ni compensar.
e) Substituir les pràctiques curriculars optatives per una assignatura: les pràctiques curriculars no
substituïbles es poden canviar per una altra assignatura.
f) Traslladar les pràctiques curriculars al curs 2021-2022: implica que l’estudiant ajorna al curs
següent les pràctiques curriculars que tingui matriculades. Aquesta opció només és vàlida per
a les pràctiques curriculars (no les extracurriculars). Per tal que aquesta opció sigui possible,
cal que l’estudiant estigui matriculat a la UPF el curs 2021-2022; per aquest motiu, l’autorització
de pràctiques ajornades al curs 2021-2022 s’ha de fer una vegada l’estudiant estigui matriculat.
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3. Declaració responsable de l’estudiant
A la documentació del conveni de pràctiques que es tramitarà, cal afegir la declaració responsable de
l’estudiant, en la qual ha de fer constar que coneix la situació actual de la pandèmia i el risc que
comporta, que coneix i accepta les indicacions de seguretat de la institució on farà les pràctiques i que
es fa responsable del seu estat de salut. En el cas d’estudiants amb una malaltia crònica de complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la covid-19, cal que el seu equip mèdic
de referència valori les implicacions i la conveniència que pugui fer activitat educativa presencial.

4. Mesures de protecció a les empreses i institucions que acullen estudiants en pràctiques
En el seu període formatiu de pràctiques externes, l’estudiant ha de seguir les mesures de prevenció
establertes per les entitats col·laboradores. Les mesures de prevenció de les empreses s’han d’ajustar
a les previsions del seu pla sectorial. Així mateix, les empreses han de fer una declaració responsable
per la qual manifesten que han adoptat totes les mesures de prevenció necessàries per a la protecció
dels estudiants, d’acord amb el pla sectorial que els regeix.

5. Suspensió temporal de les pràctiques presencials per als estudiants diagnosticats per
covid-19 i casos en aïllament preventiu
Els estudiants diagnosticats de covid-19, els estudiants que siguin un cas sospitós i els estudiants que
estiguin en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un cas positiu han de suspendre l’activitat
presencial a les pràctiques així que tinguin coneixement de la seva situació. Els estudiants
diagnosticats de covid-19 han de seguir les indicacions del seu metge i, en tot cas, han de mantenir
l’aïllament fins que passin tres dies des que deixin de tenir febre i quadre clínic, i un mínim de 10 dies
des de l’inici dels símptomes. D’acord amb les indicacions de Sanitat, no cal que hagin fet una prova
diagnòstica per aixecar l’aïllament. Els estudiants asimptomàtics amb prova positiva de detecció es
poden reincorporar a l’activitat presencial passats 10 dies des de la data en què se’ls va prendre la
mostra per al diagnòstic.

6. Suspensió temporal del conveni de pràctiques per als estudiants que tramitin una baixa
per malaltia
Els estudiants que tramitin una baixa per malaltia han de suspendre les pràctiques, presencials o no
presencials, fins que no tinguin l’alta mèdica. Així que tinguin l’alta mèdica podran remprendre les
pràctiques, en la modalitat presencial o no presencial que escaigui. Els estudiants que no tramitin una
baixa per malaltia poden mantenir les pràctiques, sempre en modalitat no presencial.

7. Adaptació de les pràctiques per als estudiants vulnerables a la covid-19
Els estudiants que justifiquin documentalment una situació personal de risc rellevant que els impedeixi
cursar les pràctiques presencialment, han de poder cursar les pràctiques curriculars obligatòries amb
alternatives que no impliquin presencialitat. Per a aquests casos caldrà adoptar les mesures
compensatòries i substitutòries que es preveuen més amunt.

8. Notificació i seguiment de casos de contagi o d’aïllament preventiu
L’estudiant que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 ha de suspendre immediatament
les pràctiques presencials fins que la seva situació de salut no li permeti reprendre-les. Així mateix,
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l’estudiant ha de notificar a la Universitat la seva situació d’acord amb el protocol de notificació de
contagis i d’aïllament per a casos de covid-19.
En el procés de notificació, l’estudiant ha de comunicar al seu tutor de pràctiques de la Universitat i al
tutor de pràctiques de l’empresa la situació en què es troba. Així mateix, la UGA de referència de
l’estudiant ha de comunicar a Carreres Professionals els casos d’estudiants de pràctiques que hagin
notificat la seva situació.
9. Virtualització en cas de nou rebrot o nova onada pandèmica
En el cas de rebrot o nova onada pandèmica que impliqui restriccions de la presencialitat en activitats
formatives, les pràctiques presencials seguiran les previsions del pla de contingència d’universitats en
cas d’episodis de rebrot o nova onada pandèmica de la covid-19. Si la modalitat presencial s’ha de
suspendre, els convenis subscrits es podran mantenir en modalitat no presencial sense necessitat de
modificació, sempre que les hores realitzades o la data de finalització no es vegin alterades.

10. Recordatori sobre la matrícula de les pràctiques curriculars
Les pràctiques només es poden tramitar com a curriculars si l’estudiant té matriculada l’assignatura
corresponent. En el cas que en el moment de signar el conveni l’estudiant no estigui matriculat de
l’assignatura, les pràctiques s’han de tramitar com a pràctiques extracurriculars.
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