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COMUNICAT PRÀCTIQUES EXTERNES 

 

Des de la declaració de l'estat d'alarma pel RD de 13 de març i les seues successives 
pròrrogues, la universitat ha posat en marxa mesures per a minimitzar els efectes de la 
suspensió o cancel·lació de les pràctiques externes presencials, de manera que l'alumnat 
poguera fer un treball acadèmicament dirigit o altres mesures substitutòries de les pràctiques, 
o modificar la matrícula i realitzar les pràctiques durant el curs següent, o no realitzar-les si es 
tractava d'una assignatura optativa. Tot això, desconeixent la duració de l'excepcionalitat de la 
situació sanitària. 

Amb data 13 de juny s'ha publicat el decret 8/2020 de la presidència de la Generalitat Valenciana 
que té per objecte adoptar les mesures de flexibilització de les restriccions establides en 
aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

 En aquest decret s'estableix la possibilitat de reprendre o iniciar pràctiques externes a partir del 
dia 15 de juny en el qual la Comunitat Valenciana entra en Fase 3 de desescalada. Atès que 
l'emergència sanitària no desapareix amb l'estat d'alarma, i que la universitat ha d'organitzar les 
pràctiques tenint molt present aquesta situació excepcional, les Facultats i l'Escola Politècnica 
Superior podran revisar els casos de pràctiques que consideren que és possible autoritzar amb 
totes les garanties per a la salut de l'alumnat afectat, i l'entitat col·laboradora haurà de 
manifestar expressament el seu pla d'actuació i les mesures que ha adoptat per a la seguretat 
dels seus treballadors i de l'alumnat en pràctiques.  

De conformitat amb el que es disposa en el capítol III, article 12.1 de l'esmentat decret, es 
comunica que: 

1. Els centres podran reprendre la realització de pràctiques externes de les titulacions 
impartides per la Universitat d'Alacant, a partir del dia 15 de juny, adaptant-les a les 
necessitats de cada titulació. 

2. En el cas que més d'un o una estudiant sol·licite realitzar la mateixa pràctica externa, 
serà competència del centre l'adjudicació d'aquesta pràctica. Aquesta es durà a terme 
donant prioritat a l'alumnat que més crèdits tinga superats del total de la titulació en la 
qual es trobe matriculat en el curs acadèmic 2019-2020. 

3. La represa de les pràctiques presencials no significarà abandonar les pràctiques que es 
desenvolupen de manera telemàtica. Les dues maneres es podran usar indistintament 
o de manera simultània, considerant-se la manera telemàtica la forma prioritària. 

4. Només s'autoritzaran noves pràctiques acadèmiques externes, presencials o no 
presencials, en empreses que no es troben en un procediment de regulació d'ocupació 
(ERTE/ERE), excepte si aquest està lligat a una part específica de l'empresa, no 
relacionada amb la pràctica a desenvolupar. A les empreses se'ls exigirà una declaració 
responsable de no estar inserida en un ERTE/ERE i, en el seu cas, hauran de garantir la 
tutela efectiva de l'estudiant conformement al projecte formatiu. Per a això, se signarà 
l'annex a l'acord de pràctiques. 

5. La realització de pràctiques acadèmiques externes presencials durant la transició a una 
nova normalitat només pot dur-se a terme en aquelles àrees d'activitat autoritzades pel 
Govern Estatal i per la Generalitat Valenciana en les diferents fases del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. 
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6. En les empreses i entitats s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a complir les 
mesures d'higiene i/o prevenció per a l'estudiantat, de la mateixa manera que les 
existents per als treballadors. L'entitat haurà de manifestar-ho expressament 
mitjançant la signatura de l'annex a l'acord de pràctiques. 

7. Per a la represa o l'inici de noves pràctiques de manera presencial, l'empresa o entitat 
col·laboradora i l'estudiantat es comprometran a complir les mesures de seguretat i 
salut establides en el centre de treball assignat. Per a això, l'empresa o entitat tindrà el 
deure d'informar, formar i fer respectar a l'estudiantat aquestes mesures, així com 
proporcionar-li els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al 
desenvolupament de la pràctica; aquest compromís es realitzarà mitjançant declaració 
responsable. Per part seua, l'estudiantat haurà de complir i respectar les normes de 
funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat, compromís que 
haurà d'adquirir a través del document d'acceptació de la pràctica. Per a això, tant 
l'entitat col·laboradora com el o l'estudiant també signaran l'annex a l'acord de 
pràctiques.  

8. Les pràctiques gestionades pel GIPE de la Fundació General de la Universitat d'Alacant 
també podran reprendre's o iniciar-se amb les condicions ja exposades en els apartats 
anteriors. 

9. Les pràctiques externes que es realicen en la pròpia universitat hauran de comptar amb 
l'autorització del comitè de seguretat i salut, complint la Instrucció de Prevenció de 
Riscos Laborals IPRL-26.  

10. Pel que fa a pràctiques a l'estranger, s'estudiarà cada cas per a valorar si es reinicien les 
pràctiques en els casos de suspensió de les ja iniciades, o si es programa una nova data 
per a les pràctiques no iniciades. 

 

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació  
19 de juny de 2020 

  

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5776.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5776.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5776.pdf
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ANNEX A l'ACORD DE PRÀCTIQUES EXTERNES  

Vegeu Instrucció del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de data 19 de juny de 2020 

Davant el nou escenari de recuperació de la presencialitat del nostre alumnat en les entitats 
col·laboradores per a la realització de pràctiques externes, i seguint les indicacions del Decret 
8/2020 de 13 de juny, del President de la Generalitat, tant l'entitat col·laboradora com el / 
l'estudiant  en pràctiques han de signar aquest document de declaració responsable com a 
annex al document Acord de Pràctiques. 

Mitjançant la signatura d'aquest annex, l'entitat col·laboradora certifica que ha adoptat les 
mesures preventives necessàries per a evitar possibles aparicions de COVID-19 i garantir la 
salut i la seguretat del alumnat durant la seua estada; que les mesures de tipus organitzatiu, 
higièniques i tècniques adoptades per a la seua plantilla estan a la disposició de l'alumnat en 
pràctiques; i que garanteix que les mesures s'ajusten a les directrius marcades pel Ministeri de 
Sanitat.  Així mateix, declara que no es troba en un procediment de regulació d'ocupació 
(ERTE/ERE), o que, si es troba en un ERTE/ERE, aquest està lligat a una part específica de 
l'empresa, no relacionada amb la pràctica a desenvolupar.  

Mitjançant la signatura d'aquest annex, el o l'estudiant en pràctiques, expressa la seua 
responsabilitat en el compliment estricte de les mesures de protecció implantades en l'entitat 
col·laboradora encaminades a controlar i reduir la transmissió de la COVID-19, compromís que 
s'emmarca en el compliment i respecte de les    normes de funcionament, seguretat i 
prevenció de riscos laborals de l'entitat. 

 

El / la responsable de l'entitat col·laboradora 

Nom de l'entitat: …………………………….. 

 

 

Signat: ………………………………………………………. 

Lloc i data: ……………………………………………. 

 

 

 

El / l'estudiant 

 

 

Signat: ……………………………………………….. 

Lloc i data: ……………………………………………………………….. 

 


