
 
 

INSTRUCCIÓ PER A L'ADAPTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEGUDA A LA SITUACIÓ 
EXCEPCIONAL MOTIVADA PER LA COVID-19 PER Al CURS 2020/21. 
 

La situació de les mesures de contenció de l'expansió del coronavirus SARS-CoV-2, causant 
de la COVID-19, aconsella establir criteris uniformes respecte al funcionament de les pràctiques 
externes que permeten garantir, en la mesura que siga possible , la continuïtat de les pràctiques 
de manera presencial, semipresencial o a distància, que asseguren els màxims criteris de 
seguretat per a l'estudiantat i la possibilitat de titular-se dins del curs 2020/21.  

A la vista de les recomanacions per al curs 2020/21 del Ministeri d'Universitats i de la 
Comunitat Autònoma, se estableixen  les següents directrius: 

 
1. Per a l'estudiantat matriculat de pràctiques externes curriculars del curs 2020/21, la 

realització de pràctiques presencials es podrà dur a terme, amb caràcter ordinari, sempre 
seguint les resolucions, les instruccions i els protocols establits per les autoritats sanitàries a 
cada moment. 

2. No obstant això, també es podran  realitzar pràctiques en les modalitats a distància o 
semipresencial (combinació pactada amb l'entitat col·laboradora d'una part de les hores 
presencialment i una altra per mitjans telemàtics) si així ho decideix el coordinador o 
coordinadora de l'assignatura. En qualsevol cas, en l'acord de pràctiques haurà de constar la 
modalitat d'aquestes.  

3. Si una pràctica que va començar com a presencial haguera de canviar a modalitat no 
presencial, podrà signar una modificació a l'acord de pràctiques, o en el seu lloc, incloure una 
observació en UXXI, perquè quede constància del canvi. 

4. Davant una situació extraordinària com l'actual, és necessària una major flexibilitat. Per tant, 
es procurarà per part de les coordinacions de les diverses titulacions i dels Centres que els 
períodes de realització de pràctiques curriculars puguen estendre's, en el seu cas, al llarg de 
tot el curs acadèmic, fins i tot independentment del semestre al qual estiga vinculada 
l'assignatura. Es garantirà, per tant, l'avaluació de l'estudiantat que acabe les pràctiques en 
data posterior al tancament d'actes corresponent.  

5. Tot l'alumnat  que realitze pràctiques externes en modalitat presencial i/o semipresencial es 
compromet a signar, juntament amb l'entitat col·laboradora, el document de declaració 
responsable sobre les mesures de prevenció en relació a la Covid-19 que li facilitarà el seu 
Centre.  

6. En el cas que no es puguen realitzar íntegrament les pràctiques externes ni en modalitat 
presencial ni en modalitat a distància, els coordinadors/as de la titulació, de pràctiques 
externes i l'òrgan que corresponga en cada Centre, hauran d'arbitrar solucions alternatives 
que garantisquen el seu desenvolupament, supervisió i avaluació, en funció del grau de 
realització aconseguit i competències desenvolupades. Aquestes solucions poden 
contemplar: 



 
6.1. Establir un percentatge d'hores realitzades que permeta donar per superada 

l'assignatura i un percentatge d'hores realitzades que permeta completar les hores 
necessàries amb treballs acadèmicament dirigits; programes formatius des de l'aula 
virtual, amb la participació de professionals d'empreses/institucions, estructurats 
mitjançant cursos o tallers; altres tallers o jornades de formació complementària 
relacionats amb l'ocupació i l'emprenedoria organitzats per la UA. Així mateix, s'haurà 
d'establir el procediment que ha de seguir l'alumnat afectat. 

6.2. Mesures substitutòries de les pràctiques, com el reconeixement acadèmic 
d'experiència professional o pràctiques extracurriculars prèvies. En aquest cas, el/la 
estudiant haurà d'acreditar davant la Comissió de pràctiques del Centre la 
documentació que se li requerisca. 

7. En el cas d'assignatures de TFG o TFM que incloguen pràctiques externes i aquestes no es 
puguen realitzar íntegrament o en part, la titulació decidirà si es poden aplicar a les hores de 
pràctiques externes les mesures descrites en l'apartat anterior. 

8. En el cas de ser necessari, ampliar de manera excepcional, fins avui que es considere, el 
període de defensa i signatura d'actes de les assignatures TFG i TFM que porten associada la 
realització de pràctiques externes.  

9. Tots els canvis substancials es reflectiran en les Guies docents. 

10. En casos puntuals i justificats en els quals no es puguen realitzar les pràctiques ni cap activitat 
substitutòria, es podrà aprovar l'anul·lació de la matrícula amb devolució de taxes i sol·licitar-
ho justificadament segons procediment establert. 

11. En referència a les pràctiques externes extracurriculars serà aplicable igualment, els punts 1 
a 5. En qualsevol cas, el o l'estudiant podrà sol·licitar la modificació de la duració de les seues 
pràctiques o la rescissió d'aquestes. 

12. D'acord amb l’Estatut de l'Estudiant, es prioritzaran les pràctiques curriculars sobre les 
extracurriculars  

*En referencia al Prácticum docente de la Facultad de Educación, éste vendrá regulado en su 
caso, por aquello que determine el Ministerio de Educación conjuntamente con las Consejerías 
de Educación de las respectivas Comunidades Autónomas y por la CRUE. 

Si no se diera instrucción alguna por parte de las instituciones antes mencionadas, sería de 
aplicación los puntos 1, 3, 5, 9 y 10 del presente texto. 

Les mesures contemplades en aquesta instrucció entren en vigor en la data de la seua publicació 
en la pàgina web de la UA i regiran fins que es dicte resolució o instruccions que les anul·len o 
rectifiquen. 

 

Alacant, a 23  de novembre de 2020 

 

Vicerectora d'Estudiants i Ocupació 


