
 
 

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. Per poder 
fer pràctiques us han de quedar pendents 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, també aquell que tingui pendents només 6 crèdits OP, o un que tingui 6 
OP i 4 RA... Qualsevol combinació és vàlida sempre que 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. 

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. 

• Amb assignació de placa. 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 amb la documentació requerida en l’article 11 
del Reglament de pràctiques externes de l’EPS en el registre de l’edifici CIAE 
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. 

Aquells estudiants que acabin l’estudi de grau i que necessitin matricular el mínim 
de crèdits establert per la Normativa de permanència (24 crèdits) o bé el mínim de 
crèdits per sol·licitar una beca, cal que matriculin al juliol tots els crèdits optatius 
necessaris i presentin una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica (model de document 
específic) per substituir les assignatures optatives en el cas que obtinguin plaça de 
pràctiques en empresa. El canvi no serà possible si les actes de qualificació de les 
assignatures optatives han estat generades. 

El canvi de crèdits optatius per pràctiques en empresa es farà un cop 
finalitzat el període de selecció d’estudiants i s’hagi obtingut una plaça 
de pràctiques. 

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 excedir aquest límit. 
 
Per a més informació veure aquí. 
 

https://www.udg.edu/ca/Portals/11/OContent_Docs/2019_09_19_ReglamentPractiquesExternes_EPS.pdf
https://www.udg.edu/ca/eps/Relacions-amb-empreses/Practiques-a-lempresa/Estades-en-lEntorn-Laboral
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