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Resolució 870/2020, de 3 de juny de 2020, del Rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes 
de la UPC 
 
 
Antecedents i fonaments de dret 
 
La greu crisi sanitària derivada de l’expansió de la COVID-19 va determinar la declaració de 
l’estat d’alarma, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a l’article 9 del qual es 
determina la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres de qualsevol nivell, 
permetent les activitats, sempre que sigui possible, en format no presencial.  
 
Davant d’aquesta situació, i pel que es refereix a les pràctiques acadèmiques externes, el 16 de 
març de 2020, el rector va trametre un comunicat a les direccions dels centres docents amb  
instruccions que determinaven el manteniment de les pràctiques acadèmiques externes, 
sempre en format no presencial, obrint la possibilitat de modificar les dates de finalització de la 
pràctica quan així ho acordessin les parts interessades.   

La Resolució 752/2020, de 7 de maig, del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, per 
la qual s’estableixen Criteris Acadèmics per l’adaptació del format presencial de docència al no 
presencial per tal de finalitzar el curs acadèmic 2019-20 en el context de l’estat d’alarma generat 
per la COVID-19, va ratificar la suspensió de la presencialitat de les pràctiques acadèmiques 
externes curriculars i extracurriculars de la UPC de forma que en cap cas impliqui una necessitat 
de desplaçament o presència física per a l’estudiant. 

En escrit de data 22 de maig de 2020 el Ministre d’Universitats comunica al President de la CRUE 
la possibilitat de reprendre les pràctiques externes en el marc de l’establert en els convenis de 
cooperació educativa i respectant escrupolosament les directrius contingudes a les diferents 
fases del Pla de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat en la província, illa o 
unitat territorial de referència en cada Comunitat autònoma o entre diferents comunitats 
autònomes amb aquesta finalitat o les mesures extraordinàries adoptades per cada universitat 
en cada comunitat autònoma per al desenvolupament del curs acadèmic 2019/2020 davant la 
situació d’alerta sanitària provocada per la Covid 19. Per la seva banda, la Comissió d’accés i 
afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, en sessió de 27 de maig, ha adoptat 
un acord en el que s’estableixen les condicions de represa de la presencialitat en les pràctiques 
acadèmiques externes. 

Per Acord CG/2020/03/03, de 14 de maig de 2020, el Consell de Govern de la UPC va aprovar el 
Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l'activitat, en el qual es preveu per a la Fase 
2 la possibilitat de començar a activar activitats vinculades a les pràctiques docents i d’alguns 
processos d’avaluació, malgrat que en cap cas implica que es començarà a activar la docència 
presencial. Aquest fet s’indicarà expressament mitjançant instrucció del rector, i comportarà 
que seran els propis centres i facultats, els encarregats de prioritzar les activitats de laboratori 
del conjunt d’activitats pendents. 

A la vista de les consideracions formulades, fent ús de les competències conferides per la 
legislació vigent i atès l’Acord CG/2020/03/03, de 14 de maig de 2020, el Consell de Govern de 
la UPC,  
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RESOLC:  
 
Primer.-  Autoritzar la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, 
curriculars o extracurriculars, de grau o màster, que no es puguin desenvolupar de forma no 
presencial en el marc de l’establert en els convenis de cooperació educativa, sempre que el 
centre docent responsable del conveni de cooperació educativa, el domicili de l’estudiant i 
l’empresa o institució on es desenvolupa la pràctica es trobin, almenys, en fase 2 del Pla de 
transició cap a la nova normalitat, i sotmesa a les següents condicions: 
 
• Que estiguin d’acord el responsable de l’entitat col·laboradora, el responsable acadèmic  de 

la UPC i l’estudiant.  
 
• Que es respectin escrupolosament les directrius contingudes a les diferents fases del Pla de 

transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials de 
referència en cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes. 

 
• Que l’empresa o institució externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb tots 

els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals; hagi elaborat un pla de 
contingència per fer front als riscos derivats de l’alerta sanitària per la Covid 19 que inclogui 
els estudiants en pràctiques, del qual informi i formi als estudiants amb caràcter previ a la 
seva incorporació i es comprometi a facilitar als estudiants el material de protecció adient a 
la tasca a realitzar, així com el necessari per afrontar els riscos derivats de la situació d’alerta 
sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquest extrems hauran de ser certificats per les 
empreses amb caràcter previ a la incorporació presencial de l’estudiant i els certificats 
quedaran incorporats a l’expedient. 

 
En cap cas podran  incorporar-se a la formació pràctica  presencial els estudiants que:  
a) presentin simptomatologia compatible amb  la Covid-19, 
b) els que convisquin o hagin  estat en contacte els darrers 14 dies amb persones que presentin 

símptomes, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries,. 
c) els que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la Covid 19 establerts pel Ministeri 

de Sanitat (principalment, les persones de més de 60 anys, les persones amb, malalties 
cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, insuficiència 
renal crònica,  immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia hepàtica severa, 
obesitat mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades). 

 
Segon.- Els centres docents responsables dels convenis de cooperació educativa requeriran, 
amb caràcter previ a la incorporació dels estudiants, la declaració de l’empresa/institució 
respecte del compliment de les normatives de seguretat i prevenció de riscos associats a la 
situació, degudament omplert i signat per l’empresa o institució on es dugui a terme la pràctica. 
 
Tercer.- Fer pública la present resolució i comunicar-la als centres docents de la UPC.  

 

 
Prof. Francesc Torres 
Rector 
Barcelona, 3 de juny de 2020 
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DECLARACIÓ D’EMPRESA DEL COMPLIMENT DE REQUERIMENTS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ D’ALARMA SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID19 EN 
RELACIÓ ALS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

 

(Nom de la Institució/Organisme/Empresa) 

 

D.____________ ,amb DNI                                            com a representant legal de la 
citada Institució/Organisme/Empresa, acredita mitjançant aquest document que compleix els 
requeriments legals especificats al Reial Decret 592/2014, d’111 de juliol, que regula les 
pràctiques  acadèmiques externes dels estudiants universitaris i en concret el previst en els 
articles 9.1f), 9.2.c) i 9.2.cd. 

 

En aquest sentit CERTIFICO: 

 

Que els estudiants relacionats en l’annex han estat autoritzats per a realitzar les tasques 
formatives en modalitat presencial a les instal·lacions de l’empresa. 

Que la institució que represento compleix els requisits exigits per la normativa de prevenció de 
riscos laborals i que ha adoptat les mesures oportunes per fer front als riscos derivats de l’alerta 
sanitària per la Covid 19 inclosos els dels estudiants en pràctiques. 

Que informarà i formarà als estudiants relacionats en l’annex que realitzen pràctiques a les seves 
instal·lacions, amb caràcter previ a la reincorporació,  sobre els riscos inherents a la seva activitat 
i sobre les mesures de protecció a adoptar, i específicament aquelles recomanacions de les 
autoritats sanitàries relacionades amb  la COVID-19. 

Que facilitarà als estudiants el material de protecció adient a la tasca a realitzar, així com el 
necessari per afrontar els riscos derivats de la situació d’alerta sanitària ocasionada per la Covid-
19. 

Que  en cap cas podran  incorporar-se a la formació presencial els estudiants que:  

i. presentin simptomatologia compatible amb  la Covid-19 
ii. conviuen o han estat en contacte els darrers 14 dies amb persones que presentin 

símptomes, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries. 
iii. pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la Covid 19 establerts pel Ministeri de Sanitat 

(principalment, les persones de més de 60 anys, les persones amb, malalties cardiovasculars, 
inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, insuficiència renal crònica,  
immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia hepàtica severa, obesitat 
mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades) 
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Que està en disposició d’acreditar documentalment tota la informació facilitada en aquesta 
declaració a la Universitat Politècnica de Catalunya i que es compromet a actualitzar-la en cas 
de variacions. 

 

 

I per que així consti, signo el present certificat a (localitat), en data (data) 

  

 

 

Signatura i Segell. 

  

 

  

  

LLISTAT D’ESTUDIANTS QUE REALITZEN PRÀCTIQUES A L’EMPRESA/INSTITUCIÓ  

NOM COGNOMS DNI REFERÈNCIA CONVENI DE 
COOPERACIÓ EDUCTIVA 

    
    
    

 

Tota la informació tractada a la gestió de la coordinació preventiva es tractarà sempre 
respectant la legislació de protecció de dades personal. 
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