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GUIA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ESTUDIS D’ARTS I HUMANITATS 

Els sis estudis de la branca d’Arts i Humanitats de la Universitat de les Illes Balears 

comparteixen una oferta similar de pràctiques: en els sis casos es tracta de pràctiques 

curriculars incloses dins el pla d’estudis com a assignatura optativa de sis crèdits.  

Aquesta guia pretén adaptar la normativa general de pràctiques externes de la UIB  als estudis 

de grau següents: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura 

Catalanes i Llengua i Literatura Espanyoles. 

1. PLANIFICACIÓ I OFERTA DE LES PLACES 

L’oferta de pràctiques externes es regularà segons allò que disposa el Reglament acadèmic 

dels Estudis de Grau. En conseqüència, l’oferta d’aquesta assignatura és competència del 

centre, d’acord amb els departaments afectats. 

Tenint en compte estrictament la perspectiva de l’estudiant a l’hora de complir el seu pla 

d’estudis i la necessitat que pugui cursar els crèdits optatius necessaris, determinam el nombre 

mínim de places de pràctiques que s’haurien d’oferir en cas que aquesta assignatura sigui 

efectivament posada a l’abast dels estudiants.  

Atès que les pràctiques externes no són obligatòries en aquests estudis, és necessari cercar 

una fórmula de càlcul del nombre de places que s’han d’oferir. A diferència dels estudis en què 

les pràctiques són obligatòries, en els que són objecte d’aquesta normativa específica 

l’element inicial de càlcul no pot consistir només en el nombre total d’estudiants multiplicat 

per un nombre que faciliti efectivament la tria de places. Aquí cal tenir en compte que aquell 

qui no pugui resoldre els crèdits optatius parcialment mitjançant les pràctiques externes, ho 

podrà fer recorrent a altres assignatures optatives. 

El càlcul de l’activitat docent relacionada amb la coordinació i la supervisió de les pràctiques 

externes és el que ve determinat a la normativa que regula el còmput de l’activitat docent del 

professorat de la Universitat de les Illes Balears. Atès el fet que la imputació de docència al 

COA no és necessàriament igual al total de la càrrega en crèdits d’una determinada assignatura 

al pla d’estudis, els departaments s’ajustaran a allò que preveu el document normatiu just ara 

esmentat i a les seves normes generals i internes que apliquin per a l’assignació de la docència 

i, a aquest efecte, hauran de tenir en compte el nombre de places que s’ofereixin. 

En el cas que s’ofereixi aquesta assignatura, el mínim de places haurà de ser proporcional al 

nombre d’estudiants en disposició de cursar-la, però tenint en compte el total d’assignatures 

optatives del grau en qüestió finançades pel departament de referència, seguint aquest càlcul: 

n = (estudiants / optatives) x 2,5. Si en un estudi s’estima que hi haurà 20 estudiants que 

compliran els requisits per fer pràctiques externes i la disponibilitat pressupostària del 

departament de referència per a assignatures optatives pròpies del grau en qüestió permet 

oferir-ne 5, el nombre de places que haurien de quedar a disposició dels estudiants hauria de 

ser, com a mínim, de 10. S’entén, d’aquesta manera, que el nombre de places a oferir ha de 

ser major (1) si el nombre d’assignatures optatives és baix i (2) si hi ha molts d’estudiants que 

previsiblement estaran en disposició de fer pràctiques externes. 
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Com a conseqüència del sistema, és possible que alguns estudiants no tenguin accés a cursar 

les pràctiques externes (de la mateixa manera que es podria donar el cas que alguns estudiants 

no poguessin accedir a una assignatura optativa amb limitació de places). Per això mateix és 

indispensable que el procés d’assignació de places quedi completament resolt just abans de 

l’inici de l’activitat acadèmica del semestre en què s’hagin de fer les pràctiques externes, de 

manera que durant la primera setmana de classes l’estudiant no admès encara pugui fer una 

modificació de la tria d’optatives, segons allò que disposa el Reglament acadèmic. 

L’estudiant que vulgui fer pràctiques externes haurà de seleccionar fins a tres places per ordre 

de preferència. Haurà d’adjuntar a aquesta declaració una carta d’intencions en la qual 

expliqui les motivacions de la tria. Les places s’adjudicaran tenint en compte la nota mitjana de 

l’expedient calculat a partir de les notes obtingudes en el grau en què s’inscriuen les pràctiques 

externes. La jerarquia dels criteris és aquesta: 

(1) nota mitjana 

(2) carta d’intencions. 

L’òrgan adjudicador de les places de pràctiques és la comissió de pràctiques de cada estudi. 

2. ÒRGAN GESTOR DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

a) composició 

L’òrgan que gestionarà les pràctiques externes serà la comissió de pràctiques. Cada consell 

d’estudis regularà la composició d’aquesta comissió, que s’haurà de nodrir de membres del 

consell d’estudis. 

b) funcions 

Són funcions de la comissió de pràctiques 

• proposar al degà la signatura de convenis de pràctiques 

• establir l’oferta anual de places de pràctiques 

• organitzar i executar el procés d’assignació de places de pràctiques 

• pactar amb els representants de les entitats externes els projectes formatius de les 

places de pràctiques 

• determinar els criteris d’avaluació de les pràctiques externes, que hauran de ser 

coherents amb les competències que el pla d’estudis assigna a aquesta activitat 

• actualitzar anualment el registre de professionals i entitats externs que col·laboren en 

les pràctiques i remetre’l als serveis administratius que donen suport a la Facultat de 

Filosofia i Lletres 
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• elaborar un informe anual en què s’avaluï el conjunt de pràctiques externes i, 

especialment, la implicació dels professionals i entitats externs 

c) delegació 

Sense perjudici de la responsabilitat de complir les funcions assenyalades, la comissió de 

pràctiques podrà delegar funcions en el coordinador de pràctiques, en cas que el departament 

n’hagi designat un. 

3. AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

Per avaluar les pràctiques caldrà tenir en compte els elements següents: 

a. informe del professional extern sobre l’activitat de l’estudiant a l’entitat col·laboradora 

b. informe del tutor de la UIB sobre l’activitat de l’estudiant a les sessions de control, 

individuals o grupals 

c. autoinforme avaluatiu de l’estudiant 

d. memòria de pràctiques presentada per l’estudiant. 

La comissió de pràctiques determinarà el pes de cadascun d’aquests elements dins la nota de 

l’assignatura. 

El professor tutor de la UIB assignarà una nota a la memòria de pràctiques. Aquesta nota, 

juntament amb una còpia de la memòria, serà tramesa a la comissió de pràctiques, que 

calcularà la nota final de l’assignatura tenint en compte tots els elements d’avaluació. Per tal 

d’unificar nivells d’exigència, la comissió de pràctiques podrà modificar la nota de la memòria. 

En aquest cas, el professor tutor haurà de ser consultat. 

La comissió de pràctiques establirà uns criteris d’avaluació coherents amb la definició de les 

competències de l’assignatura al pla d’estudis. Igualment, dissenyarà pautes per als informes 

d’avaluació i per a la qualificació de la memòria. 

Els criteris d’avaluació seran públics i accessibles als estudiants al moment de la matrícula. 

Tant els criteris com els elements d’avaluació apareixeran a la guia docent de l’assignatura. 

4. CONVERSIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES NO CURRICULARS EN PRÀCTIQUES 

CURRICULARS 

D’acord amb allò que preveu l’acord normatiu que regula la gestió de pràctiques externes dels 

estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, les pràctiques externes no curriculars 

es podran reconèixer com a pràctiques externes curriculars. En els sis estudis afectats per la 

normativa present, aquest reconeixement es podrà fer si es compleixen totes les condicions 

següents: 
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(a) l’estudiant havia superat totes les assignatures considerades requisits al pla d’estudis 

per cursar les pràctiques externes curriculars abans de començar les pràctiques 

externes extracurriculars; 

(b) al final de les pràctiques externes extracurriculars l’estudiant va lliurar una memòria de 

pràctiques acompanyada d’un informe del tutor extern. 

(c) el tutor intern lliura a la comissió de pràctiques un informe favorable. 

(d) la comissió de pràctiques considera equiparable amb la realització de les pràctiques 

externes curriculars l’esforç invertit per l’estudiant i el rendiment extret. 

 


