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Les pràctiques són un aspecte 
essencial de la formació dels 
estudiants. Els permeten 
aplicar de manera integrada 
els coneixements i les 
competències adquirides 
i, alhora, introduir-se o 
especialitzar-se en un àmbit 
professional concret.
Per a les empreses també és una oportunitat 
excel·lent de captar talent i de contribuir al 
creixement professional dels estudiants, els quals 
estan avalats per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la primera universitat en línia del món amb 
una comunitat que agrupa més de 200.000 persones 
de més de 90 països diferents.  

Aquesta guia és un recurs per a les empreses que 
volen acollir estudiants de la UOC en pràctiques 
i contribuir, així, a consolidar la seva formació 
i, si s’escau, facilitar-los la incorporació al món 
professional del seu àmbit d’estudis.



Quins beneficis té acollir 
estudiants en pràctiques 
de la UOC?
Les pràctiques en empreses són una etapa molt 
important del procés de formació i, alhora, us poden 
comportar beneficis rellevants. Els beneficis més 
destacats són els següents:

Captareu talent 
especialitzat en el vostre 
àmbit d’actuació que 
s’incorporarà als vostres 
equips durant la vigència 
del conveni. 

Col·laborareu amb la 
primera universitat en 
línia del món. 
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Diferències entre pràctiques curriculars i no curriculars
Les pràctiques curriculars estan 
incloses en el pla d’estudis com una 
assignatura obligatòria o optativa. 
Per tant, l’estudiant se n’ha de 
matricular i les ha de fer al llarg  
del semestre acadèmic. 

Les pràctiques no curriculars són 
voluntàries i no formen part del pla 
d’estudis, de manera que es poden 
fer en qualsevol moment del curs 
acadèmic, sempre que l’estudiant 
estigui matriculat durant tot el 
període. En el cas d’estudiants de 
Grau cal que hagin superat el 50% 
dels crèdits per fer qualsevol tipus 
de pràctiques.

Quins tipus de pràctiques hi ha?  

Qui pot fer pràctiques 
en la vostra empresa? 

Quines feines pot fer 
l’estudiant durant les 
pràctiques? 

Quin seguiment es fa 
de les pràctiques?
Els estudiants disposen d’un 
seguiment docent durant les 
pràctiques. D’una banda, es 
designa un professional de 
l’empresa que actua com a tutor, 
i, de l’altra, hi ha un professor 
de la UOC que actua com a tutor 
acadèmic.

Estudiants de grau, màster, 
postgrau o curs d’especialització 
que estiguin matriculats a la UOC 
i que compleixin els requisits 
acadèmics. 

Les pràctiques han d’estar 
relacionades amb la titulació 
que cursa l’estudiant perquè 
l’objectiu és que posi en pràctica, 
en un entorn laboral real, els 
coneixements teòrics que ha 
adquirit. 

• Presencials: poden implicar la 
presència física en el centre.

• Virtuals: a distància, en 
modalitat online.

• Semipresencials: una 
combinació de les dues opcions 
anteriors.  

Tipus de modalitat
Podeu acordar fer les pràctiques 
en qualsevol de les modalitats 
següents: 
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Quina durada tenen les pràctiques?
L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’activitat acadèmica 
pròpia de l’aprenentatge en línia, amb una dedicació màxima de 8 hores 
diàries (encara que la Universitat recomana que no se superin les 6 hores 
diàries).  

Si l’estudiant fa pràctiques curriculars: 

• La durada és variable i ve determinada pels crèdits de l’assignatura, 
tenint en compte que cada crèdit equival a unes 25 hores de 
pràctiques. Al pla d’estudis de cada programa podeu consultar-ne 
els detalls. 

• Les podeu prorrogar mitjançant un segon conveni de pràctiques no 
curriculars. 

Si l’estudiant fa pràctiques no curriculars:

Teniu cap dubte?  

Les pràctiques  
són retribuïdes? 
És opcional ajudar econòmicament 
l’estudiant. No obstant això, 
la Universitat recomana que 
l’empresa ofereixi una ajuda que, 
com a mínim, cobreixi les despeses 
de transport. Si l’estudiant rep 
qualsevol retribució econòmica, 
l’empresa l’haurà de donar d’alta a 
la Seguretat Social.

Per què és 
important el conveni?
És un tràmit que no té cap cost per 
a l’empresa, però, en canvi, permet 
que l’estudiant en pràctiques 
quedi cobert per l’assegurança 
de pràctiques de la Universitat. 
El document l’heu de signar 
l’empresa, la UOC i l’estudiant, i 
és imprescindible fer-ho abans de 
començar les pràctiques.
A més, quan l’activitat de 
pràctiques està relacionada amb 
l’atenció hospitalària o sanitària, 
l’estudiant també està cobert per 
una assegurança de responsabilitat 
civil mèdica contractada per la 
UOC.
Al portal de la UOC  podeu 
consultar el marc legal que regulen 
les pràctiques a la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

L’equip dels Serveis de Pràctiques i Mobilitat és a la vostra disposició per 
a qualsevol dubte o gestió. Podeu posar-vos-hi en contacte mitjançant el 
formulari de contacte per a empreses que trobareu a: 
w.uoc.edu/contacte-empreses

• La durada màxima és de: 
 » 750 hores per cada curs acadèmic, en el cas dels graus, 
 » 750 hores per tota la durada de màsters universitaris i màsters 
propis,

 » 375 hores per als cursos de postgrau, i
 » 187,5 hores per als cursos d’especialització. 

• Podeu signar un màxim de dos convenis amb el mateix estudiant, 
sempre que siguin projectes formatius diferents i deixeu un mes 
de descans entre els dos convenis.

https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/serveis/practiques-mobilitat/normativa/index.html
http://w.uoc.edu/contacte-empreses
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Doneu-vos d’alta 
com a usuari  
( només ho haureu 
de fer un cop)

Doneu d’alta 
l’empresa  
( només ho haureu 
de fer un cop)

Publiqueu 
una oferta 
de pràctiques

Signeu el 
conveni de 
pràctiques

Hola!
Estudiant

Accediu a l’eina de gestió 
de pràctiques de la UOC: 
uoc.edu/experience

Accediu a 
uoc.edu/experience 
amb l’usuari i la 
contrasenya

Entreu a l’eina de pràctiques, 
dins de la pestanya 
Convocatòries, i creeu l’oferta 
dins de la convocatòria que us 
interessi 

Una vegada hàgiu assignat un candidat a 
l’oferta i les pràctiques hagin estat validades, 
us arribarà un correu electrònic amb un 
enllaç al conveni i les indicacions que heu de 
seguir per a signar-lo i retornar-lo a la UOC.

Empleneu el 
formulari de registre 
d’empresa

Si teniu un candidat concret, seleccioneu 
«Mode directe» a la pestanya Candidat i 
introduïu-ne el nom i el DNI.
Si no teniu cap candidat, quan la UOC validi 
l’oferta es farà pública i començareu a 
rebre els currículums dels estudiants.

Al cap d’entre 24 i 
72 hores laborables 
aproximadament rebreu 
la confirmació per part 
de la UOC i ja podreu 
publicar una oferta  

Empleneu el 
formulari per a 
donar-vos-hi d’alta

Rebreu un missatge de 
confirmació perquè genereu 
una contrasenya

@

Passos per 
a acollir un 
estudiant de 
pràctiques de la 
UOC

Xperience01

02

03

04

Tant si busqueu un estudiant perquè faci pràctiques a la vostra empresa 
com si és l’estudiant qui us ho ha demanat, el primer que heu de fer 
és convertir-vos en un centre de pràctiques. Per a fer-ho, heu de seguir 
aquests passos:

Convocatòries 

http://uoc.edu/experience
http://uoc.edu/experience


Barcelona
Bogotà 
Ciutat de Mèxic
Madrid
Palma
Sevilla
València

Seu central
Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
(+34) 932 532 300 

Totes les seus a 
seus.uoc.edu

uoc.edu    @UOCuniversitat
   @UOCrespon

  UOC
    UOC.universitat

http://seus.uoc.edu
http://uoc.edu
https://twitter.com/uocuniversitat?lang=es
https://twitter.com/uocrespon?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCm3FGJTmlb30B71183Pza4A
https://www.facebook.com/UOC.universitat/

