
Condicions i normativa de les pràctiques extracurriculars per a estudiants de màsters oficials i  títols propis  
de la UIB 

Introducció.

Les pràctiques extracurriculars d’alumnes de postgrau de la UIB queden regulats per la següent normativa:  RD 
1707/2011, de 18 de novembre, ,  l’Acord Normatiu del dia 8 de juny de 2012 de la UIB publicat al FOU núm. 367 de 
6 de juliol de 2012 i, una vegada sigui aprovada (actualment està en fase de tramitació) la normativa específica per a 
aquest tipus de pràctiques del Centre d’Estudis de Postgrau.

Els alumnes de màsters oficials i/o  títols propis de la UIB  poden realitzar pràctiques en empreses/entitats amb 
la finalitat de conèixer el funcionament d’aquestes entitats i els seus mètodes i tècniques de treball i organització, 
com també de contrastar i desenvolupar amb la pràctica els coneixements teòrics adquirits,  sempre que ho permeti  
el seu pla d’estudis, i seguint les condicions que en aquest s’estableixin.

Aquestes pràctiques es faran com a part o complement de la programació docent dels estudis que s’estan cursant,  
perquè suposin una mesura d’estímul a la posterior inserció professional a l’empresa pública o privada. 

Aquesta relació  és absolutament  formativa i  no estableix  cap vincle  contractual  de caràcter  administratiu,  civil,  
laboral o mercantil entre l’estudiant/a i l’empresa/entitat. 

Procediment

1. L'empresa/entitat ha d’enregistrar al DOIP Virtual la sol·licitud per subscriure un conveni de cooperació educativa  
amb la UIB per acollir  un/a estudiant/a de màster oficial o títol propi en pràctiques trenta dies abans de la data  
prevista per a l’inici de les pràctiques, i el DOIP li proporcionarà una llista de candidats al més aviat possible.
Nota: La data límit per demanar la subscripció d’un conveni de cooperació educativa finalitza el dia 10 de juliol de 
cada curs, i el dia 20 de juliol per renovar convenis ja existents. 

2. El DOIP demana al/la director/a del màster oficial o títol propi de la UIB i al director del Centre d’Estudis de 
Postgrau el vistiplau del pla de pràctiques. 

3. Una vegada la UIB ha acceptat el pla de pràctiques, el DOIP fa la preselecció dels candidats. 

4. El DOIP proporciona els CV dels estudiants interessats en les pràctiques a l'empresa/entitat a través del DOIP  
Virtual. 

5. La empresa / entitat es compromet a incloure en el procés de selecció a tots els alumnes interessats i una vegada  
finalitzat el procés comunicar-lis el resultat. 

6. L'empresa/entitat ha d’informar els estudiants sobre el resultat de la selecció, com també ha d’informar el DOIP a  
través del DOIP Virtual. 

7. Des del moment que l’empresa/entitat informa el DOIP del/la candidat/a seleccionat/ada, aquest/a podrà iniciar les 
pràctiques, com a molt prest, al cap d’una setmana. 

8. El DOIP redacta el conveni entre l’empresa/entitat i la UIB per a l’acolliment de l’estudiant/a, i aquest/a el va a  
cercar perquè el signi l'empresa/entitat i ell/a mateix/a. Una vegada signat, l'empresa/entitat o l’estudiant/a el retorna  
al  DOIP  perquè  el  signi  el/la  tutor/a  del  departament  corresponent  de  la  UIB  i,  finalment,  el/la  vicerector/a 
d’Estudiants. 

9.  Quan tothom ha signat el  conveni (empresa/entitat,  estudiant/a,  tutor/a de la UIB i  vicerector/a d’Estudiants)  
l'estudiant/a ja pot començar les pràctiques.
 
10. S’efectua el cobrament dels costos de gestió a l’empresa/entitat en el moment en què el conveni està signat per 
totes les parts.

http://www.uib.es/fou/acord/103/10336.html
http://www.uib.es/fou/acord/103/10336.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf


11. El DOIP informarà al CEP, d’acord amb el procediment que s’estableixi, de la posta en marxa dels convenis i de  
la documentació generada a cada un d’ells a la seva finalització. 

Requisits dels becaris 

-Estudiant/a d’un màster oficial o bé d’un títol propi de la UIB  i haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per 
obtenir la titulació corresponent. En cas que el títol només tingui la durada d’un any acadèmic, les condicions de 
participació seran les que estipuli es seu pla d’estudis. 

-Els  estudiants  han  d’estar  inscrits  al  DOIP-Departament  d’Orientació  i  Inserció  Professional  de  la  FUEIB.  

Obligacions dels becaris 

1. Complir amb la normativa interna relativa a pràctiques externes establerta per cada centre i aprovada per la 
Comissió Acadèmica de la UIB.
2. Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat per l’entitat 
col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la UIB.
3. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la UIB, comunicar-li qualsevol incidència que s’hagi produït i lliurar-li 
la memòria final i, si escau, qualsevol altre document o informe que li sigui requerit durant el procés de realització de 
les pràctiques.
4. Incorporar-se a l'entitat per a la qual hagin estat seleccionats en la data indicada i complir l’horari previst 
respectant les seves normes de funcionament, de seguretat i de prevenció de riscs laborals.
5. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat col·laboradora 
conforme amb les línies que s’hagin establert.
6. Mantenir la confidencialitat sobre la informació i els documents als quals puguin accedir en el desenvolupament 
de la pràctica i, si escau, signar la clàusula de confidencialitat annexa al conveni de cooperació educativa.
7. El/la becari/ària es compromet, en cas de renúncia, a comunicar prèviament mitjançant sol·licitud fonamentada la 
finalització de la beca. 
8. Complir el que fixin el CEP i el DOIP en relació al que preveu la normativa a l’hora de la finalització de les 
pràctiques i, si escau, de la seva avaluació.

Obligacions de les empreses/entitats 

1. Complir les condicions contingudes a la normativa i el conveni regulador de les pràctiques.
2. Comunicar als centres responsables o al DOIP totes les incidències que es produeixin durant el desenvolupament 
de les pràctiques.
3.  Complir amb les normes vigents en tot el que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant 
idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador de l'entitat.
4.  Designar i comunicar a la UIB un tutor de pràctiques específic, que ha de ser un professional de la plantilla de 
l’entitat col·laboradora relacionat amb les funcions que exercirà l’estudiant. Aquest tutor assignarà a l’estudiant les 
funcions a realitzar d’acord amb el pla formatiu i li facilitarà tot el que sigui necessari per al correcte 
desenvolupament de la pràctica.
5. Complir la programació de les activitats formatives prèviament acordades amb el centre responsable.
6.  Facilitar a l'estudiant l'assistència als exàmens, proves d'avaluació i altres activitats obligatòries de les 
assignatures en les quals estigui matriculat, sense haver de recuperar la jornada.
7. Abonar a l'estudiant en pràctiques, en cas de desplaçament ocasionat per tasques derivades de les pràctiques, 
les dietes que, amb caràcter general, aboni als seus empleats i abonar les ajudes corresponents d’acord amb el que 
s’especifiqui al DOIP.

 Seguiment de les pràctiques 

El/la director/a del màster oficial o títol propi UIB designarà un/a tutor/a responsable del seguiment de les pràctiques. 
Igualment, l’empresa/entitat que tingui un/a alumne/a en pràctiques també assignarà un/a tutor/a que realitzarà el  
seguiment de les pràctiques i que, en acabar, emetrà el certificat corresponent. 



Durada  

Les pràctiques es poden realitzar durant el curs acadèmic, segons les dates que indiqui el calendari escolar publicat  
al FOU de la UIB, o les que prevegi el pla d’estudis en el cas dels títols propis.

La durada de les pràctiques no pot superar les 650 hores per curs acadèmic i com a mínim s’han de realitzar 80  
hores.  En els casos en què la  durada sigui inferior  a 650 hores,  l'empresa/entitat  podrà sol·licitar  per  escrit  la 
pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. 

En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, el conveni es podrà rescindir per iniciativa de qualsevol de  
les parts. 

El nombre màxim d'hores de pràctiques diàries és de 5, distribuïdes de dilluns a divendres. Amb aquesta finalitat es  
pretén que l'estudiant/a pugui compaginar els estudis amb les pràctiques remunerades. Els dies que els estudiants 
hagin de fer exàmens a la UIB no hauran de realitzar les pràctiques. L'empresa/entitat  es compromet a donar  
facilitats per establir l'horari dels estudiants. No obstant això, durant els períodes no lectius, l’horari esmentat es pot 
augmentar fins a un màxim de 7 hores diàries, i hi haurà l’augment d’ajut econòmic corresponent. 

Condicions econòmiques 

La beca -que ha de ser abonada per l'empresa/entitat- depèn del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant/a faci  
al dia. A la retribució esmentada a continuació se li ha d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha d’afegir a  
les quantitats netes, que seran mensuals i que no podran ser inferiors a: 

78 euros nets, si l’estudiant/a realitza una hora diària. 

156 euros nets, si l’estudiant/a realitza dues hores diàries. 

234 euros nets, si l’estudiant/a realitza tres hores diàries. 

312 euros nets, si l'estudiant/a realitza quatre hores diàries. 

390 euros nets, si l'estudiant/a realitza cinc hores diàries. 

468 euros nets, si l'estudiant/a realitza sis hores diàries (només durant els períodes no lectius). 

546 euros nets, si l'estudiant/a realitza set hores diàries (només durant els períodes no lectius).
 
Assegurança 

L'assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que realitzen pràctiques en empreses/entitats en les 
condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen, excepte en el cas dels majors de 28 anys o bé 
que les pràctiques es realitzin a un país estranger, en què l’empresa/entitat haurà de subscriure una assegurança 
d’accidents.


