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Preàmbul 

La Memòria del Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica estableix, en el seu apartat 
5.1.4 corresponent a la descripció de les matèries que el conformen, que dins l’oferta optativa 
d’especialització “se incorporará Prácticas en Empresa (6/12 ECTS), para la cual se elaborará una 
normativa específica”. Igualment, en el seu apartat 5.1.5 corresponent a aspectes organitzatius del 
Màster en Enginyeria Agronòmica (subapartat a.4 d’aspectes generals) s’estableix que “La 
materia optativa de Prácticas en Empresa será objeto de regulación por parte de la Comisión de 
Estudios, para asegurar los objetivos académicos a través del establecimiento de las figuras de 
tutor de Universidad y Tutor de Empresa, y los mecanismos pertinentes de seguimiento y 
evaluación de la actividad. Finalment, els subapartats e.2 i e.4 referents a l’optativitat estableixen 
que “La oferta dentro de cada intensificación deberá cubrir por lo menos la totalidad de créditos 
optativos que deba cursar un alumno, contando con que parte de ésta puede satisfacerse mediante 
prácticas en empresa” (e.2) i “El cumplimiento de los créditos optativos dentro de una 
intensificación se podrá satisfacer por medio de tres vías, no excluyentes, que podrán combinarse 
entre sí: (...) Prácticas en empresa, que podrán cubrir 6 o 12 ECTS, de acuerdo con la normativa 
específica que se apruebe.” (e.4) 

En aquest marc es presenta la normativa específica que regularà la matrícula de la matèria optativa 
de Pràctiques en Empresa. 

Regulació de la matrícula de la Matèria Pràctiques en Empresa 

Es reserva la matèria optativa de Pràctiques en Empresa en la seva modalitat de 6 ECTS, de forma 
exclusiva, per a aquells estudiants que no cursin el màster en formació dual o d’alternança amb 
una empresa.  

Es reserva la matèria optativa de Pràctiques en Empresa en la seva modalitat de 12 ECTS per 
aquells estudiants que realitzen el màster en  formació dual o d’alternança amb una empresa, o en 
d’altres situacions especials (com ara, en el contexte de mobilitat acadèmica). L’opció requerirà 
del vist-i-plau explícit del coordinador/a del màster i del coordinador/a de pràctiques externes de 
la ETSEA, i podrà fer-se efectiva amb una ampliació de matrícula (si s’escau). 

En cap cas, un estudiant podrà triar simultàniament les dues opcions existents (6 i 12 ECTS) per 
confeccionar el seu curriculum acadèmic.  

En els dos casos anteriorment esmentants, la figura del tutor acadèmic o tutora acadèmica 
d’Universitat recaurà en el coordinador de pràctiques curriculars de l’ETSEA, sense perjudici 
que, en cas de formació dual, les pràctiques hagin d’integrar-se en un Pla Formatiu ad hoc 
(Projecte Dual) que reguli la mateixa d’acord al que estableix la Memòria del Màster 
Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica en el seu apartat 5.1.5, subapartat d.  


