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NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS 
d’estudiants del Grau de Medicina, Curs 2021-22 

 

Les pràctiques extracurriculars són una activitat formativa complementària i voluntària 

dels estudiants del Grau de Medicina. Aquestes pràctiques es poden realitzar en l’entorn 

assistencial o de recerca, en institucions vinculades o no vinculades amb la Facultat de 

Medicina. La UVic-UCC i la Facultat de Medicina disposen del Servei de Carreres 

Professionals, els coordinadors d’Unitats Docents Territorials, els Vicedegans i la Unitat 

de Relacions Internacionals de la Facultat que donen suport a aquest tipus de pràctiques. 

En aquest document es presenta la normativa que regula aquestes pràctiques.  

 

1) BENEFICIARIS I REQUISITS 
1.1. Estar matriculat al Grau de Medicina de la UVic-UCC, tant en el moment de 
presentar la sol·licitud com també durant el període de les pràctiques.  
 
1.2. Per les pràctiques extracurriculars en centres assistencials es prioritzaran els 
alumnes de 3r o cursos superiors. 
 
1.3. Per les pràctiques extracurriculars en centres o grups de recerca es prioritzaran els 
alumnes del cicle bàsic (1r, 2n) i els que estiguin fent el treball fi de grau. 
 
1.4. Les pràctiques estan condicionades a la matriculació de l’assignatura Pràctiques 
Extracurriculars.  El cost d’aquesta matriculació correspon a la taxa administrativa i té 
un cost únic de 60,00 €. 
 
1.5. Si la pràctica es realitza en un país estranger és indispensable contractar 
l’assegurança de mobilitat que ofereix la UVic-UCC pels estudiants que realitzen estades 
de pràctiques a l’estranger. 
 
1.6. A banda d'aquests requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits 
específics descrits en aquest document, tant en el moment de realitzar la sol·licitud, com 
durant el curs de les pràctiques. 
 
2) PLACES DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS 
2.1. Són fonamentalment els alumnes els que han de buscar el centre per a la realització 

d'aquestes pràctiques. 

 

2.2. La Facultat de Medicina podrà oferir algunes places de pràctiques extracurriculars, 

sobretot assistencials de cooperació internacional. 

 

2.3. Les pràctiques extracurriculars requereixen la signatura d'un acord entre la UVic-

UCC i l'entitat receptora. La UVic-UCC i l'entitat receptora nomenaran un tutor acadèmic 

i un col·laborador docent, respectivament, d'aquestes pràctiques.  

 

https://www.uvic.cat/carreres-professionals/practiques-internacionals
https://www.uvic.cat/carreres-professionals/practiques-internacionals
https://www.uvic.cat/assegurances
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2.4. Com a màxim es poden realitzar 900 hores de pràctiques (incloent-hi les curriculars 

i les extracurriculars) per curs acadèmic (entre 11 de juliol de 2022 i 16 de juny de 2023), 

a raó de 20 h/setmana, negociables segons les necessitats acadèmiques de l’estudiant i 

les possibilitats del centre receptor (màxim 35 h/setmana). 

3) PROCEDIMENTS PER SOL·LICITAR PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS 
3.1. Períodes de sol·licitud de pràctiques extracurriculars estatals per al curs 2021/22:  

 
- Del 21 de març i el 8 d’abril de 2022, per pràctiques a realitzar entre el 16 de maig i 

el 30 de juny de 2022. 
 

3.2. Períodes de sol·licitud de pràctiques extracurriculars estatals per al curs 2022/23:  
 

- 1ª convocatòria del 19 d’abril de 2022 a 6 de maig de 2022 per pràctiques a realitzar 
entre el 11 de juliol de 2022 i el 23 de juny de 2023. 

- 2ª convocatòria del 13 de març de 2023 a 31 de març de 2023 per pràctiques a 
realitzar entre el 15 de maig  i el el 23 de juny de 2023 

 
No s’acceptaran sol·licituds que es presentin fora de termini. 
 
3.3. L’estudiant haurà de presentar el següent document de sol·licitud (clica  aquest 
enllaç) al Servei de Carreres Professionals (scp.practiques.fm@uvic.cat).  
 
3.4. En el cas de pràctiques extracurriculars internacionals els terminis i el procediment 
de sol·licitud són diferents i estan definits a la normativa de mobilitat internacional. Per 
rebre informació sobre pràctiques extracurriculars internacionals es pot contactar amb 
la Sra. Ana Moreno a la Unitat de Relacions Internacionals de la Facultat. 
 
4) RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
4.1. Una comissió interna de la Facultat de Medicina (Degà, Vicedegà de Docència, 
Vicedegà de Recerca, Cap d’Estudis, Coordinadors d’Unitats Docents, Delegat de 
Recerca) resoldrà l’adequació de cadascuna de les sol·licituds.  
 
4.2. La comissió resoldrà les sol·licituds dels cursos 2021-22 i 2022-23 abans de l’3 de 
maig. 
 
4.3. La comissió nomenarà el tutor acadèmic de les pràctiques de la Facultat de 
Medicina. Aquest tutor serà el mateix que el tutor de l’estudiant. En cas que li coincideixi 
en període de vacances s’assignarà un substitut. En el cas d’estudiants de 1r o 2n sense 
tutor, la Facultat nomenarà un tutor acadèmic. 
 
4.4. La realització de les pràctiques estarà condicionada a la signatura d’un conveni entre 
el centre receptor i la UVic-UCC. Conveni gestionat pel Servei de Carreres Professionals. 
 
4.5. En el cas de les pràctiques extracurriculars internacionals els terminis i el 
procediment de resolució són diferents i estan definits a la normativa de mobilitat 
internacional. 

https://www.uvic.cat/sites/default/files/cat_proposta_placa.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/cat_proposta_placa.pdf
mailto:ana.moreno@umedicina.cat
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5) PERÍODE DE REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS  
5.1. Les pràctiques extracurriculars corresponents al curs acadèmic 2021-22 es podran 

realitzar en el període comprès entre el 16 de maig i el 30 de juny de 2022. 

 
Les pràctiques extracurriculars corresponents al curs acadèmic 2022-23 es podran 

realitzar un cop formalitzada la matrícula i es podran allargar fins al 23 de juny de 2023.  

 

5.2. Les pràctiques es podran realitzar durant el període lectiu del curs acadèmic en un 

període en el qual l’alumne no tingui activitat acadèmica incompatible amb aquestes 

pràctiques. 

 

6) AVALUACIÓ  
6.1. Les pràctiques tindran una avaluació: apte o no apte. 

6.2. El tutor acadèmic de la UVic-UCC és el responsable de l’avaluació, i es coordinarà 

amb el col·laborador docent del centre de realització de les pràctiques.  

6.3. Aquesta avaluació figurarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant, però en cap cas es 

tindrà en compte a l’hora de calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic. 


