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Matrícula de les pràctiques en empresa 
 
 
La seva matrícula no segueix el procediment de la resta d’assignatures. No apareix 
a la llista d’assignatures matriculables. 
 
L’assignatura de pràctiques en empresa és una assignatura optativa, habitualment 
de 15 crèdits, que es realitza prioritàriament els darrers cursos de grau i sempre 
després de superar el 50% de crèdits del vostre estudi.  
 
Per poder fer pràctiques en empresa us han de quedar pendents per cursar crèdits 
optatius o de reconeixement acadèmic. No cal que sigui el mateix nombre de crèdits 
de l’assignatura de pràctiques i es poden combinar optatius (OP) i reconeixement 
acadèmic (RA).  
 
Si a un estudiant, per exemple, només li queden 2 crèdits de RA podrà sol·licitar 
pràctiques en empresa. També aquell que tingui pendents només 6 crèdits OP, o un 
que tingui 6 OP i 4 RA podrà sol·licitar fer les pràctiques en empresa. Qualsevol 
combinació és vàlida sempre que us quedin crèdits OP i/o RA pendents però cal 
tenir en compte que l’assignatura la matricularem amb un valor acadèmic i 
econòmic majoritàriament de 15 crèdits (els que corresponguin a l’assignatura de 
pràctiques en empresa / estades a l’entorn laboral en el pla d’estudis corresponent). 
 
 
IMPORTANT! Hi ha tres possibilitats de matricular les pràctiques: 

 Amb autorització prèvia. Els estudiants als que se’ls ha autoritzat 
explícitament la podran matricular amb la matrícula normal de juliol, a ells 
si els hi sortirà amb la matrícula.  
INDISPENSABLE per fer-ho per aquesta via  haver omplert el formulari 
que es facilita des de la secretaria acadèmica durant el mes de maig en cas 
que es compleixin els requisits indicats (ser el darrer any d’estudi i gaudir de 
la condició de becari o bé tenir menys de 24 crèdits per finalitzar l’estudi, 
assignatura de pràctiques i de TFG excloses). 

 Amb assignació de plaça. A la resta d’estudiants se’ls matricularà 
automàticament des de la Secretaria Acadèmica quan hagin obtingut 
plaça i hagin signat el conveni de cooperació educativa. 

 Amb reconeixement de l’activitat professional. Aquells estudiants 
que el que vulguin fer és demanar el reconeixement de l’activitat professional 
han de presentar la sol·licitud que trobaran a 
https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-
academica/Tramits/Reconeixement-professional-practiques-externes, amb 
la documentació requerida que s’hi indica, al tràmit del seu expedient en línia 
anomenat "Sol·licitud a l'administració" > subtràmit "Pràctiques" en un dels 
tres períodes següents: del 15 al 30 de setembre, del 15 al 31 de gener o de l’1 
al 15 de maig. 

https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Tramits/Reconeixement-professional-practiques-externes
https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Tramits/Reconeixement-professional-practiques-externes
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Aquells estudiants que complint amb la primera possibilitat de matricular 
l’assignatura no hagin omplert el formulari corresponent durant el mes de maig, 
caldrà que contactin amb la Secretaria Acadèmica per esmenar la seva situació. 
 
IMPORTANT! No es permet matricular assignatures optatives per 
substituir-les posteriorment per l’assignatura de pràctiques. Si 
matriculeu optatives les haureu de cursar o bé anul·lar la convocatòria. 
En ambdós casos haureu de pagar les assignatures matriculades. 
 
La normativa de matrícula indica el que es detalla a continuació. Si bé preveu el 
canvi d’assignatures optatives, aquest es pot fer d’un curs acadèmic a un altre en el 
supòsit que l’assignatura optativa matriculada el curs anterior no s’hagi superat. Per 
aquest motiu l’estudiant ho pot fer en el moment de l’automatrícula: 
 

2.2.2. Canvi d’assignatures optatives  

Segons l’article 19.2 de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i 
qualificació dels estudiants, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 
11/2019, de 16 de desembre de 2019, els estudiants podran canviar 
d’assignatures optatives. Es consideren optatives totes les assignatures que es 
troben dins un mateix mòdul i que no s’han de cursar totes obligatòriament. La 
nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i 
convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda. 

Els estudiants que vulguin canviar una assignatura optativa per una 
altra del mateix mòdul ho podran fer en el moment de la matrícula 
en línia (automatrícula). Per això només hauran de seleccionar 
l’assignatura substituïda i no matricular la que s’abandona. 

 
 
Per estudis de grau  Si les Pràctiques en empresa es fan a l’estiu, els crèdits no 
computen en el màxim de 75 crèdits que es poden matricular segons les Normes de 
permanència. En aquest cas, un cop es tingui plaça de pràctiques concedida es podrà 
demanar a la Secretaria Acadèmica excedir aquest límit. 
 
Per a més informació veure aquí. 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/eps/Relacions-amb-empreses/Practiques-a-lempresa/Estades-en-lEntorn-Laboral

