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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19362

Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

En el nostre ordenament, la primera regulació de les pràctiques dels estudiants
universitaris es va abordar en el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes
de cooperació educativa. En línies generals, l’objectiu fonamental d’aquesta norma era
aconseguir una formació integral de l’alumne universitari a través de programes de
cooperació educativa amb les empreses per a la formació dels alumnes dels dos últims
cursos d’una facultat, escola tècnica superior o escola universitària concreta o per a un
grup d’aquests centres amb característiques comunes. El programa no establia cap
relació contractual sobre l’estudiant i l’empresa, atès que, per la seva naturalesa,
l’esmentada relació era estrictament acadèmica i no laboral.
Amb posterioritat, el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual es van
establir directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional, va vertebrar els ensenyaments universitaris en
una estructura cíclica, de manera que va incorporar al sistema el còmput de l’haver
acadèmic per crèdits. Amb la finalitat d’adequar el període durant el qual els alumnes
podien realitzar pràctiques en empreses al sistema de crèdits introduït pel Reial decret
1497/1987, de 17 de novembre, es va aprovar el Reial decret 1845/1994, de 9 de
setembre, que va modificar el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, i va disposar que els
programes de cooperació educativa es podrien establir amb les empreses per a la
formació dels alumnes que haguessin superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per
obtenir el títol universitari els ensenyaments del qual estigués cursant.
En la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, introduïda (per
exigències del procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior) amb la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, i desplegada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, s’ha
posat un especial èmfasi en la realització de pràctiques externes pels estudiants
universitaris, i s’ha previst que els plans d’estudis de grau han de contenir «tota la
formació teòrica i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir», entre la qual s’esmenten «les
pràctiques externes» (article 12.2), i que «si es programen pràctiques externes, aquestes
han de tenir una extensió màxima de 60 crèdits i s’han d’oferir preferentment en la segona
meitat del pla d’estudis» (article 12.6).
En aquest mateix sentit, l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret
1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau
a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars,
que es poden fer en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la
universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa
d’aquestes» (apartat f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional (…) en
les pràctiques externes que es prevegin en el pla d’estudis» (apartat g). Amb més detall,
l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, les seves
classes i les seves característiques generals, així com l’extensió de la seva realització a
tots els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o
centres que hi estan adscrits.
El temps transcorregut des de l’aprovació del Reial decret 1497/1981 fa necessària
una nova regulació més d’acord amb el que estableix la legislació vigent i que desplegui,
precisi i aclareixi alguns dels aspectes que s’hi preveuen, com ara els objectius de les
pràctiques, les entitats col·laboradores i els destinataris, requisits, tutories i continguts
dels convenis de cooperació educativa. A més, aquesta regulació ha de promoure la
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incorporació d’estudiants en pràctiques en l’àmbit de les administracions públiques i en el
de les empreses privades, i a aquest efecte ha d’impulsar l’ocupabilitat dels futurs
professionals, fomentar la seva capacitat emprenedora, creativitat i innovació i donar
resposta al compromís amb la transformació econòmica basada en la societat del
coneixement.
Aquest Reial decret ha estat informat favorablement pel Consell d’Universitats, per la
Conferència General de Política Universitària i pel Consell d’Estudiants Universitari de
l’Estat.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació i de Treball i Immigració, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
18 de novembre de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és el desenvolupament de la regulació de les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
Article 2.

Definició, naturalesa i caràcters de les pràctiques externes.

1. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa
formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats,
l’objectiu de les quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en
la seva formació acadèmica, i així afavorir l’adquisició de competències que els preparin
per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva
capacitat emprenedora.
2. Es poden fer en la universitat mateixa o en entitats col·laboradores, com ara
empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional.
3. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva
realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu
contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.
4. Així mateix, i en cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de
l’entitat col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat
ni eximeix del període de prova llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable estigui
expressament estipulat alguna cosa diferent.
Article 3.

Fins.

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretenen assolir els fins
següents:
a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu
aprenentatge teòric i pràctic.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat
professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements
adquirits.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques,
personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori
la seva ocupabilitat futura.
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.
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Modalitats de pràctiques acadèmiques externes.

Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars i extracurriculars.
a) Les pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrants
del Pla d’estudis de què es tracti.
b) Les pràctiques extracurriculars són les que els estudiants poden realitzar amb
caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i tenir els mateixos fins que
les pràctiques curriculars, no formen part del Pla d’estudis corresponent. No obstant això,
són previstes en el suplement europeu al títol conforme determini la normativa vigent.
Article 5.
1.

Durada i horaris de realització de les pràctiques.

La durada de les pràctiques és la següent:

a) Les pràctiques externes curriculars tenen la durada que estableixi el pla d’estudis
corresponent en els termes que estableix l’article 12.6 del Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre.
b) Les pràctiques externes extracurriculars tenen una durada preferentment no
superior al cinquanta per cent del curs acadèmic, sense perjudici del que fixin les
universitats, i procuren l’assegurament del correcte desenvolupament i seguiment de les
activitats acadèmiques de l’estudiant.
2. Els horaris de realització de les pràctiques s’han d’establir d’acord amb les seves
característiques i les disponibilitats de l’entitat col·laboradora. Els horaris, en tot cas, han
de ser compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació
desenvolupada per l’estudiant a la universitat.
Article 6.

El projecte formatiu.

1. El projecte formatiu en què es concreta la realització de cada pràctica acadèmica
externa ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius
s’han d’establir considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que
ha d’adquirir l’estudiant. Així mateix, els continguts de la pràctica s’han de definir de forma
que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb els estudis cursats.
2. En tot cas, s’ha de procurar que el projecte formatiu es conformi seguint els
principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.
Article 7.

Convenis de cooperació educativa.

1. Per a la realització de les pràctiques externes, les universitats i, si s’escau, les
entitats gestores de pràctiques que hi estan vinculades, han de subscriure convenis de
cooperació educativa amb les entitats col·laboradores que preveu l’article 2.2 d’aquest
Reial decret i han de fomentar que aquestes siguin accessibles per a la realització de
pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos humans,
materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d’oportunitats.
2. Els convenis han d’establir el marc regulador de les relacions entre l’estudiant,
l’entitat col·laboradora, la universitat i, si s’escau, l’entitat gestora de pràctiques vinculada
a aquesta última. En les seves estipulacions bàsiques o en els annexos que les despleguin
hi han d’integrar com a mínim:
a) El projecte formatiu objecte de la pràctica a realitzar per l’estudiant.
b) El règim de permisos a què tingui dret d’acord amb la normativa vigent.
c) Les condicions de rescissió anticipada de la pràctica en cas d’incompliment dels
seus termes.
d) Si s’escau, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents
com de responsabilitat civil.
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e) L’existència, si s’escau, d’una borsa o ajuda d’estudis per a l’estudiant i la forma
de satisfer-la.
f) La protecció de les seves dades.
g) La regulació dels eventuals conflictes sorgits en el seu desenvolupament.
h) Els termes del reconeixement de la universitat a la tasca realitzada pels tutors de
l’entitat col·laboradora.
Article 8.
1.

Destinataris de les pràctiques i requisits per a la seva realització.

Poden realitzar pràctiques acadèmiques externes:

a) Els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la universitat o
pels centres que hi estan adscrits.
b) Els estudiants d’altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de
programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts entre aquestes, estiguin
cursant estudis a la universitat o als centres que hi estan adscrits.
2. Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants han de complir, si
s’escau, els requisits següents:
a) Estar matriculat en l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències
bàsiques, genèriques i/o específiques a adquirir per l’estudiant en la realització de la
pràctica.
b) En el cas de pràctiques externes curriculars, estar matriculat en l’assignatura
vinculada, segons el Pla d’estudis de què es tracti.
c) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o
privada o la universitat mateixa en què es vagin a fer les pràctiques, llevat d’autorització
d’acord amb la normativa interna de cada universitat.
Article 9.

Drets i deures dels estudiants en pràctiques.

1. Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants
tenen els drets següents:
a) A la tutela, durant el període de durada de la pràctica corresponent, per un
professor de la universitat i per un professional que presti serveis en l’empresa, institució
o entitat on aquesta es realitzi.
b) A l’avaluació d’acord amb els criteris que estableix la universitat.
c) A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les
pràctiques, amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si s’escau,
el seu rendiment.
d) A percebre, en els casos en què així s’estipuli, l’aportació econòmica de l’entitat
col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
e) A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació
reguladora de la matèria.
f) A rebre, per part de l’entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat
i prevenció de riscos laborals.
g) A complir la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació,
amb la comunicació prèvia amb antelació suficient a l’entitat col·laboradora.
h) A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat
a la tutela, a la informació, a l’avaluació i al desenvolupament mateix de les pràctiques en
igualtat de condicions.
i) A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les
pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la
situació de discapacitat.
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j) Aquells altres drets previstos en la normativa vigent i/o en els corresponents
convenis de cooperació educativa subscrits per la universitat i, si s’escau, l’entitat gestora
de pràctiques que hi està vinculada, amb l’entitat col·laboradora.
2. Així mateix i durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes els
estudiants han d’atendre el compliment dels deures següents:
a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes que estableix la
universitat.
b) Conèixer i complir el Projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions
del tutor assignat per l’entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la
universitat.
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la universitat durant el
desenvolupament de la pràctica i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir-hi,
així com fer lliurament dels documents i informes de seguiment intermedi i la memòria
final que li siguin requerits.
d) Incorporar-se a l’entitat col·laboradora de què es tracti en la data acordada,
complir l’horari previst en el projecte educatiu i respectar les normes de funcionament,
seguretat i prevenció de riscos laborals d’aquesta.
e) Desenvolupar el Projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades
amb l’entitat col·laboradora conforme a les línies que s’hi estableixen.
f) Elaboració de la memòria final de les pràctiques, prevista a l’article 14 d’aquest
Reial decret i, si s’escau, de l’informe intermedi.
g) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat
col·laboradora i guardar secret professional sobre les seves activitats, durant la seva
estada i un cop finalitzada aquesta.
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa amb la política de l’entitat
col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la universitat a la qual pertany.
i) Qualsevol altre deure que prevegin la normativa vigent i/o els corresponents
convenis de cooperació educativa subscrits per la universitat i, si s’escau, l’entitat gestora
de pràctiques vinculada a la universitat, amb l’entitat col·laboradora.
Article 10.

Tutories i requisits per exercir-les.

1. Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants compten amb un
tutor de l’entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat.
2. El tutor designat per l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui
vinculada, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar
una tutela efectiva. No pot coincidir amb la persona que du a terme les funcions de tutor
acadèmic de la universitat.
3. La designació de tutor acadèmic de la universitat s’ha de fer d’acord amb els
procediments que aquesta estableixi:
a) Per a les pràctiques curriculars el tutor ha de ser un professor de la universitat,
amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en el qual estigui
matriculat l’estudiant i, en tot cas, afí a l’ensenyament al qual es vincula la pràctica.
b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic ha de ser
preferentment un professor de la universitat que imparteixi docència a la mateixa branca
de coneixement de l’ensenyament cursat.
4. Les universitats han de facilitar als tutors d’estudiants amb discapacitat la
informació i la formació necessàries per a l’exercici d’aquesta funció.
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Drets i deures del tutor de l’entitat col·laboradora.

El tutor de l’entitat col·laboradora té els drets següents:

a) Al reconeixement de la seva activitat col·laboradora, per part de la universitat, en
els termes que preveu el Conveni de cooperació educativa.
b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del
Projecte formatiu i de les condicions del seu desplegament.
c) A tenir accés a la universitat per obtenir la informació i el suport necessaris per al
compliment dels fins propis de la seva funció.
d) A les altres consideracions específiques que la universitat pugui establir.
2. Així mateix té els deures següents:
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar d’acord amb el que
estableix el Projecte formatiu.
b) Supervisar les seves activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la
pràctica amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa
d’interès, especialment la relativa a la seguretat i riscos laborals.
d) Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de les
activitats que estableix el Conveni de cooperació educativa, incloent-hi les modificacions
del pla formatiu que puguin ser necessàries per al normal desenvolupament de la pràctica,
així com la comunicació i resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el seu
desenvolupament i el control de permisos per a la realització d’exàmens.
e) Emetre els informes intermedi i final a què es refereix l’article 13 d’aquest Reial
decret.
f) Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a la
realització de les pràctiques.
g) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al
desenvolupament de la pràctica.
h) Facilitar i estimular l’aportació de propostes d’innovació, millora i emprenedoria
per part de l’estudiant.
i) Facilitar al tutor acadèmic de la universitat l’accés a l’entitat per al compliment dels
fins propis de la seva funció.
j) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui de
l’estudiant com a conseqüència de la seva activitat com a tutor.
k) Prestar ajuda i assistència a l’estudiant, durant la seva estada a l’entitat, per a la
resolució de les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar en el
desenvolupament de les activitats que hi realitza.
Article 12.
1.

Drets i deures del tutor acadèmic de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat té els drets següents:

a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que
estableixi la universitat, d’acord amb la seva normativa interna.
b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del
Projecte formatiu i de les condicions sota les quals s’ha de desenvolupar l’estada de
l’estudiant a tutelar.
c) A tenir accés a l’entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.
2. Així mateix, té els deures següents:
a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte formatiu, garantint la
compatibilitat de l’horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques,
formatives i de representació i participació de l’estudiant.
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b) Fer un seguiment efectiu de les pràctiques i, a aquest efecte, coordinar-se amb el
tutor de l’entitat col·laboradora i vistos, si s’escau, els informes de seguiment.
c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte formatiu.
d) Portar a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat d’acord
amb el que estableix l’article 15 d’aquest Reial decret.
e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a
conseqüència de la seva activitat com a tutor.
f) Informar l’òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les
possibles incidències sorgides.
g) Supervisar, i si s’escau sol·licitar, l’adequada disposició dels recursos de suport
necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves
pràctiques en condicions d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal.
Article 13. Informe de seguiment intermedi i informe final del tutor de l’entitat
col·laboradora.
1. El tutor de l’entitat col·laboradora ha de fer i ha de remetre al tutor acadèmic de la
universitat un informe final, quan concloguin les pràctiques, que reculli el nombre d’hores
realitzades per l’estudiant i en el qual pot valorar els aspectes referits següents, si s’escau,
tant a les competències genèriques com a les específiques, previstes en el projecte
formatiu corresponent:
a) Capacitat tècnica.
b) Capacitat d’aprenentatge.
c) Administració de treballs.
d) Habilitats de comunicació oral i escrita. En el cas d’estudiants amb discapacitat
que tinguin dificultats en l’expressió oral, s’ha d’indicar el grau d’autonomia per a aquesta
habilitat i si requereix algun tipus de recurs tècnic i/o humà per a aquesta habilitat.
e) Sentit de la responsabilitat.
f) Facilitat d’adaptació.
g) Creativitat i iniciativa.
h) Implicació personal.
i) Motivació.
j) Receptivitat a les crítiques.
k) Puntualitat.
l) Relacions amb el seu entorn laboral.
m) Capacitat de treball en equip.
n) Aquells altres aspectes que es considerin oportuns.
2. Una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, es
pot elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s’estableixi, d’acord amb la
normativa de cada universitat.
Article 14. Informe de seguiment intermedi i memòria final de les pràctiques de
l’estudiant.
1. L’estudiant ha d’elaborar i fer lliurament al tutor acadèmic de la universitat d’una
memòria final, a la conclusió de les pràctiques, en la qual hi ha de figurar, entre d’altres,
els aspectes següents:
a) Dades personals de l’estudiant.
b) Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació.
c) Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i
departaments de l’entitat als quals ha estat assignat.
d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les
competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.
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e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució.
f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les
pràctiques.
g) Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.
2. L’estudiant ha d’elaborar, si s’escau, un informe de seguiment intermedi,
preferentment una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de les
pràctiques, que reculli la valoració del desenvolupament del Projecte formatiu.
Article 15.

Avaluació de les pràctiques.

El tutor acadèmic de la universitat ha d’avaluar les pràctiques desenvolupades de
conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, i ha d’emplenar l’informe
de valoració corresponent.
Article 16.

Reconeixement acadèmic i acreditació.

1. El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes s’ha de fer d’acord amb
les normes i els procediments que estableix la universitat.
2. Finalitzades les pràctiques externes, la universitat n’ha d’emetre un document
acreditatiu que ha de contenir, almenys, els aspectes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Titular del document.
Entitat col·laboradora on es van fer les pràctiques.
Descripció de la pràctica en què s’especifiqui la durada i les dates de realització.
Activitats realitzades.
Aquells altres que la universitat consideri convenient.

3. La universitat ha de procurar que el model de document acreditatiu de les
pràctiques externes faciliti la comunicació amb les entitats col·laboradores i afavoreixi la
mobilitat internacional dels estudiants mitjançant l’adopció d’un format similar a l’utilitzat
per als programes de mobilitat europeus.
4. El suplement europeu al títol ha de recollir les pràctiques externes realitzades.
Article 17.

Oferta, difusió i adjudicació de les pràctiques externes.

1. Les universitats han d’establir procediments de configuració de l’oferta, difusió,
sol·licitud i adjudicació de les pràctiques externes de conformitat amb criteris objectius
prèviament fixats, i garantint, en tot cas, els principis de transparència, publicitat,
accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats.
2. En l’organització i el desenvolupament de les pràctiques s’ha de procurar que la
seva realització comporti el menor sobreesforç econòmic per als estudiants.
3. Les universitats han d’atorgar prioritat als estudiants que realitzen pràctiques
curriculars enfront dels que sol·liciten pràctiques extracurriculars. Així mateix, s’ha
d’atorgar prioritat en l’elecció i en l’adjudicació de pràctiques als estudiants amb
discapacitat, a fi que puguin optar a empreses en les quals estiguin assegurades totes les
mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i
l’accés a aquestes empreses.
4. Les ofertes de pràctiques externes han de contenir, en la mesura que sigui
possible, les dades següents:
a) Nom o raó social de l’entitat col·laboradora on s’ha de fer la pràctica.
b) Centre, localitat i adreça on han de tenir lloc.
c) Dates de començament i fi de les pràctiques així com la seva durada en hores.
d) Nombre d’hores diàries de dedicació o jornada i horari assignat.
e) Projecte formatiu, activitats i competències a desenvolupar.
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Garantia de qualitat de les pràctiques externes.

1. El sistema intern de garantia de qualitat de cada universitat ha d’articular els
procediments que garanteixin la qualitat de les pràctiques externes que realitzin els
estudiants. Aquests procediments han d’incloure mecanismes, instruments i òrgans o
unitats dedicats a la recollida i l’anàlisi d’informació sobre el desenvolupament de les
pràctiques i la revisió de la seva planificació.
2. El Ministeri d’Educació, en col·laboració amb les comunitats autònomes i el
Consell d’Universitats, ha de promoure la difusió pública de la relació de les entitats
col·laboradores en les quals facin pràctiques acadèmiques externes els estudiants de
cada universitat, així com el reconeixement públic d’aquelles empreses, institucions o
entitats les pràctiques de les quals assoleixin nivells de qualitat més elevats.
Disposició addicional primera.

Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la Seguretat Social.

Els mecanismes d’inclusió en la Seguretat Social que preveu el Reial decret
1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el
règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de
formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la
Seguretat Social, no són aplicables als estudiants universitaris que facin les pràctiques
acadèmiques externes a què es refereix aquest Reial decret.
Disposició addicional segona.

Referències genèriques.

Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als quals en aquest Reial decret
s’utilitza la forma de masculí genèric s’han d’entendre aplicables, indistintament, a dones i
homes.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de
cooperació educativa i el Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s’actualitza
l’anterior.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar les
normes bàsiques per al desplegament del seu article 27, a fi de garantir el compliment de
les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
Disposició final segona.

Habilitació per al desplegament normatiu.

S’autoritzen els ministres d’Educació i de Treball i Immigració, mitjançant una ordre
conjunta, a dictar normes i a adoptar les mesures necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 18 de novembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
http://www.boe.es
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