
 
 
Normativa per al reconeixement de les pràctiques externes 
curriculars dels graus de l’ETSEA 
 
(Normativa aprovada per la Comissió d’Estudis de l’ETSEA 4/14, d’11 de juliol de 2014) 
  
Les pràctiques externes curriculars incloses dintre del Pla d’Estudis dels diferents Graus 
impartits a l’ETSEA no es podran reconèixer per pràctiques en empresa realitzades dintre 
d’altres estudis no universitaris. Tampoc es podran reconèixer per pràctiques en empresa 
realitzades dintre d’altres titulacions universitàries, ja siguin graus o màsters de l’ETSEA, 
de la UdL o de qualsevol altra universitat. Així mateix, no serà possible reconèixer les 
pràctiques externes curriculars per pràctiques externes no curriculars realitzades amb 
anterioritat. 
 
Únicament es podran reconèixer les pràctiques externes curriculars quan l’estudiant/a 
pugui demostrar experiència laboral anterior relacionada amb el perfil acadèmic/formatiu 
de la titulació. En aquest cas, s’han de complir els següents requisits: 
 
 

1. Demostrar una història laboral (necessàriament amb cotització a la Seguretat Social) 
de 2 mesos a temps complet per cada 6 crèdits a reconèixer. 

2. Que les tasques realitzades en el lloc de treball siguin adients al perfil acadèmic de la 
titulació per la qual es vulgui reconèixer el període de pràctiques. 

3. Per al reconeixement del període de pràctiques en cas que siguin realitzades en 
entitats col·laboradores amb vincle familiar amb l’alumne, també s’haurà de donar 
compliment al punt 1 d’aquests requisits. 

 
 

La sol·licitud de reconeixement s’haurà de presentar a Secretaria Acadèmica de l’ETSEA 
juntament amb la següent documentació: 
 

- Certificat acreditatiu del cap de personal o RRHH del lloc de treball ocupat en 
l’empresa i les tasques realitzades que es volen reconèixer. 

- Acreditació (mitjançant cotitzacions a la Seguretat Social) corresponent al lloc de 
treball especificat en el punt anterior. 

- Informe de les activitats realitzades durant l’activitat laboral seguint el model de 
la memòria de les pràctiques externes. 

 
 

Els terminis de sol.licitud estan disponibles a la pàgina web de l’ETSEA 
(http://www.etsea.udl.cat/ca/secretaria/terminis-administratius/). 

http://www.etsea.udl.cat/ca/secretaria/terminis-administratius/

