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MODIFICACIÓ NORMATIVA PRÀCTIQUES EXTERNES

MODIFICACIÓN NORMATIVA PRÁCTICAS EXTERNAS

Amb aquesta modificiació s'adecua el RD 592/2014, d'11 de juliol, pel
qual es regulen les pràctiques externes i afecta, fonamentalment, els
articles 12 i 13 de la normativa aprovada per Consell de Govern en
2013.

Con esta modificación se adecua el RD 592/2014, de 11 de julio, por
el que se regulan las prácticas externas y afecta, fundamentalmente, a
los artículos 12 y 13 de la normativa aprobada por Consejo de
Gobierno en 2013.

NORMATIVA PRÀCTIQUES EXTERNES CONSELL DE GOVERN DE 26
DE MARÇ DE 2013

NORMATIVA PRÁCTICAS EXTERNAS CONSEJO GOBIERNO DE 26
DE MARZO DE 2013

Art. 12. Durada i horari

Art. 12. Duración y horario

La durada de les pràctiques curriculars s'ajustarà a l'estipulat en el pla
d'estudis vigent de la titulació.

La duración de las prácticas curriculares se ajustará a lo estipulado en
el plan de estudios vigente de la titulación.

Les pràctiques extracurriculars tindran una durada no superior al
cinquanta per cent del curs acadèmic corresponent, tenint en compte
que 25 hores de pràctiques equivalen a un crèdit ECTS.

Las prácticas extracurriculares tendrán una duración no superior al
cincuenta por ciento del curso académico correspondiente. Teniendo
en cuenta que 25 horas de prácticas equivalen a un crédito ECTS.

Els i les estudiants podran realitzar diverses pràctiques de caràcter
extracurricular, sempre que es desenvolupen en entitats
col·laboradores diferents, i estiguen vinculades a programes de
pràctiques diferents dins dels que estableix aquesta normativa .

Los y las estudiantes podrán realizar varias prácticas de carácter
extracurricular, siempre y cuando se realicen en entidades
colaboradoras diferentes, y estén vinculadas a programas de
prácticas distintos dentro de los que se contemplan en la presente
normativa .

En tot cas, en l'acord de pràctiques, per a cada estudiant haurà de
figurar la data d'inici i de finalització del període de pràctiques, així
com l'horari d'aquestes. La realització de les pràctiques haurà de ser
compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l'estudiant, després de comunicar-ho amb antelació
suficient a l'entitat col·laboradora.

En todo caso, en el acuerdo de prácticas para cada estudiante tendrá
que figurar la fecha de inicio y de fin del período de prácticas, así
como el horario de las mismas. La realización de las prácticas deberá
ser compatible con la actividad académica, formativa y de
representación y participación del/de la estudiante, previa
comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Els centres podran distribuir les pràctiques adjudicades al llarg del
curs acadèmic, perquè puguen portar-se a terme en el primer
semestre o segon semestre, d'acord amb l'especificat en el pla
d'estudis de la titulació. El segon semestre podria incloure o no els
mesos d´estiu, d´acord amb la normativa que desenvolupe el centre.

Los centros podrán distribuir las prácticas adjudicadas a lo largo del
curso académico, para que puedan llevarse a cabo en el primer
semestre o en el segundo semestre, de acuerdo a lo especificado en
el plan de estudios de la titulación. El segundo semestre podría incluir
o no los meses de verano, de acuerdo con la normativa que desarrolle
el centro.

Per a les pràctiques extracurriculars, el període de durada podrà
estendre's a més d'un curs acadèmic, sempre que l'alumne o alumna
estiga matriculat en assignatures del mateix pla d'estudis en els dos
cursos, el període de durada de les pràctiques siga ininterromput i no
excedisca la durada màxima que contempla aquesta normativa .

Para las prácticas extracurriculares, el período de duración podrá
extenderse a más de un curso académico, siempre y cuando el
alumno o alumna esté matriculado en asignaturas del mismo plan de
estudios en ambos cursos, el período de duración de las prácticas sea
ininterrumpido y no exceda la duración máxima que contempla esta
normativa .

En cas de denúncia del conveni de cooperació per alguna de les dues
parts implicades, les pràctiques que hagueren començat abans de la
denúncia continuaran fins a la finalització d'aquestes en virtut de
l'establit en l'acord de pràctiques signat.

En caso de denuncia del convenio de cooperación por alguna de las
dos partes implicadas, las prácticas que hubieran comenzado antes de
la denuncia continuarán hasta la finalización de las mismas en virtud
de lo establecido en el acuerdo de prácticas firmado.

Art. 13. Borsa o ajuda econòmica

Art. 13. Bolsa o ayuda económica
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En el cas que l'entitat col·laboradora oferisca durant les pràctiques
una remuneració en concepte de borsa d'ajuda, amb caràcter general
serà l'entitat col·laboradora qui abone directament l'ajuda a l'estudiant. En qualsevol cas, d'acord amb el que estableix la disposició
addicional primera del RD 1707/2011, els mecanismes d'inclusió en la
Seguretat Social previstos en el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, no
s'aplicaran en les pràctiques acadèmiques externes.

En caso de que la entidad colaboradora ofrezca durante las prácticas
una remuneración en concepto de bolsa de ayuda, con carácter
general será la entidad colaboradora quien abone directamente la
ayuda a la o el estudiante. En cualquier caso, a tenor de lo dispuesto
en la disposición adicional primera del RD 1707/2011, los mecanismos
de inclusión en la Seguridad Socialcontemplados en el RD 1493/2011,
de 24 de octubre, no serán de aplicación en las prácticas académicas
externas

NORMATIVA PRÀCTIQUES EXTERNES CONSELL DE GOVERN DE 29
DE JUNY DE 2015

NORMATIVA PRÁCTICAS EXTERNAS CONSEJO DE GOBIERNO DE
29 DE MAYO DE 2015

Art. 12. Durada i horari

Art. 12. Duración y horario

La durada de les pràctiques curriculars s'ajustarà a l'estipulat en el pla
d'estudis vigent de la titulació.

La duración de las prácticas curriculares se ajustará a lo estipulado en
el plan de estudios vigente de la titulación.

Amb caràcter general , les pràctiques extracurriculars tindran una
durada no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic
corresponent, tenint en compte que 25 hores de pràctiques equivalen
a un crèdit ECTS. El Vicerectorat d'Estudiants podrà, amb caràcter
excepcional, autoritzar unes pràctiques extracurriculars amb una
durada superior, prèvia sol·licitud motivada per part de l'entitat
col·laboradora i amb el vist-i-plau del Centre corresponent o unitat
gestora de les pràctiques, en el seu cas. En cap cas la duració total
de les pràctiques podrà superar les 900 hores.

Con carácter general , las prácticas extracurriculares tendrán una
duración no superior al cincuenta por ciento del curso académico
correspondiente, teniendo en cuenta que 25 horas de prácticas
equivalen a un crédito ECTS. El Vicerrectorado de Estudiantes podrá,
con carácter excepcional, autorizar unas prácticas extracurriculares
con una duración superior, previa solicitud motivada por parte de la
entidad colaboradora y con el visto bueno del Centro correspondiente
o unidad gestora de las prácticas, en su caso. En ningún caso la
duración total de las prácticas deberá superar las 900 horas

Els i les estudiants podran realitzar diverses pràctiques de caràcter
extracurricular, sempre que es desenvolupen en entitats
col·laboradores diferents, i estiguen vinculades a programes de
pràctiques diferents dins dels que estableix aquesta normativa .

Los y las estudiantes podrán realizar varias prácticas de carácter
extracurricular, siempre y cuando se realicen en entidades
colaboradoras diferentes, y estén vinculadas a programas de
prácticas distintos dentro de los que se contemplan en la presente
normativa .

En tot cas, en l'acord de pràctiques, per a cada estudiant haurà de
figurar la data d'inici i de finalització del període de pràctiques, així
com l'horari d'aquestes. La realització de les pràctiques haurà de ser
compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l'estudiant, després de comunicar-ho amb antelació
suficient a l'entitat col·laboradora.

En todo caso, en el acuerdo de prácticas para cada estudiante tendrá
que figurar la fecha de inicio y de fin del período de prácticas, así
como el horario de las mismas. La realización de las prácticas deberá
ser compatible con la actividad académica, formativa y de
representación y participación del/de la estudiante, previa
comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Els centres podran distribuir les pràctiques adjudicades al llarg del
curs acadèmic, perquè puguen portar-se a terme en el primer
semestre o segon semestre, d'acord amb l'especificat en el pla
d'estudis de la titulació. El segon semestre podria incloure o no els
mesos d´estiu, d´acord amb la normativa que desenvolupe el centre.

Los centros podrán distribuir las prácticas adjudicadas a lo largo del
curso académico, para que puedan llevarse a cabo en el primer
semestre o en el segundo semestre, de acuerdo a lo especificado en
el plan de estudios de la titulación. El segundo semestre podría incluir
o no los meses de verano, de acuerdo con la normativa que desarrolle
el centro.

Per a les pràctiques extracurriculars, el període de durada podrà
estendre's al següent curs acadèmic, sempre que l'alumne o alumna
estiga matriculat en assignatures del mateix pla d'estudis en els dos
cursos, el període de durada de les pràctiques siga ininterromput i no
excedisca la durada màxima que contempla aquesta normativa .

Para las prácticas extracurriculares, el período de duración podrá
extenderse al siguiente curso académico, siempre y cuando el alumno
o alumna esté matriculado en asignaturas del mismo plan de estudios
en ambos cursos, el período de duración de las prácticas sea
ininterrumpido y no exceda de la duración máxima que contempla esta
normativa .

En cas de denúncia del conveni de cooperació per alguna de les dues
parts implicades, les pràctiques que hagueren començat abans de la
denúncia continuaran fins a la finalització d'aquestes en virtut de
l'establit en l'acord de pràctiques signat.

En caso de denuncia del convenio de cooperación por alguna de las
dos partes implicadas, las prácticas que hubieran comenzado antes de
la denuncia continuarán hasta la finalización de las mismas en virtud
de lo establecido en el acuerdo de prácticas firmado.

Art. 13. Borsa o ajuda econòmica

Art. 13. Bolsa o ayuda económica
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En caso de que la entidad colaboradora ofrezca durante las prácticas
una remuneración en concepto de bolsa de ayuda, con carácter
general será la entidad colaboradora quien abone directamente la
ayuda a la o el estudiante. En este caso, cuando exista una ayuda
económica, la empresa adquirirá la obligación de dar de alta al alumno
o alumna en la Seguridad Social y cotizar según lo establecido en el
RD 1493/2011 de 24 de octubre y las normas aplicables de la
Tesorería General de la Seguridad Social
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En el cas que l'entitat col·laboradora oferisca durant les pràctiques
una remuneració en concepte de borsa d'ajuda, amb caràcter general
serà l'entitat col·laboradora qui abone directament l'ajuda a l'estudiant. En aquest cas, quan existisca una ajuda econòmica, l´empresa adquirirà l´obligació de donar d´alta a l´alumne o alumna en la
Seguretat Social i cotitzar segons l´establit en el RD 1493/2011 de 24
d´octubre i les normes aplicables de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
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