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1. Consideracións previas 
 

A realización dun período de prácticas externas é unha actividade que permite poñer de 

manifesto coñecementos previamente adquiridos, complementa a formación, favorece a 

adquisición de competencias, facilita a inserción laboral e fomenta o emprendemento.  

Parece axeitado, por tanto, incentivar estas actividades. 

A realización de prácticas externas fundamentarase en dos documentos básicos: 

a) O Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas 

externas de estudantes universitarios. 

b) O Regulamento de prácticas académicas externas do estudantado da Universidade da 

Coruña. 

 

As prácticas poderán realizarse en entidades colaboradoras tales como empresas, 

institucións, dependencias e servizos da propia Universidade da Coruña que non estiveren 

destinados á actividade docente ou investigadora e entidades públicas ou privadas do 

ámbito estatal ou internacional. Existen dúas modalidades para a realización de prácticas 

externas: 

a) Prácticas externas curriculares, que se configuran como materias dun plan de estudos 

con carácter obrigatorio ou optativo. 

b) Prácticas externas extracurriculares, que se realizan con carácter voluntario durante o 

período de formación. A pesar de teren o mesmo obxectivo que as prácticas curriculares, 

non forman parte do correspondente plan de estudos, malia que de igual xeito serán 

recollidas no suplemento europeo ao título segundo a normativa. 

Así mesmo, na EPS existe unha persoa responsable das prácticas en externas que será 

designada pola Dirección. O labor desta persoa será, entre outros, velar polos intereses do 

alumnado e dirixir e coordinar o programa de prácticas externas. 

 

2. Condicións para a realización de prácticas externas 
 

I. Existencia dun convenio específico de colaboración entre a Universidade da Coruña e 

a empresa ou institución correspondente. 

II. Existencia do anexo ao convenio específico, denominado «proxecto formativo», entre 

a EPS e a empresa ou institución, sobre a realización das prácticas. 

III. Para a realización de prácticas o alumnado debe cumprir os seguintes requisitos: 
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• Estar matriculado na titulación á cal se vincularen as competencias básicas, 

xenéricas e específicas que adquirirán na súa realización. 

• A realización de prácticas curriculares será de acordo co plan de estudos 

correspondente.  

• Para as prácticas extracurriculares será preciso ter superado o 50% dos créditos 

necesarios para obter o título de grado ou o 30% no caso do estudos de Mestrado  

• Non superar a duración en horas establecida no Regulamento de prácticas 

académicas externas do estudantado da Universidade da Coruña. 

• Ser alumno/a da Universidade da Coruña na modalidade de matrícula ordinaria.  

• Aboamento por parte do alumnado do seguro Hac Luce-Cum Laude ao seguro 

escolar. 

 

3. Documentación que cómpre presentar para a realización 
de prácticas externas 

 
Para a realización das prácticas é necesario que a empresa estableza un convenio de 

colaboración coa Universidade de Coruña no eido das prácticas externas. Así de non existir 

convenio previo ou se este non está en vigor, o convenio deberá vir cuberto e asinado 

polo/a representante legal da empresa ou institución mediante sinatura con certificado 

dixital. 

 

Unha vez en vigor o convenio, para a realización das prácticas externas o alumnado ten que 

aportar no email empresa.eps@udc.es: 

• PROXECTO FORMATIVO. O proxecto formativo tamén deberá vir cuberto mediante 

sinatura con certificado dixital ou, de xeito extraordinario, fisicamente por triplicado 

asinado en cada unha das súas follas polo/a titor/a profesional, polo/a titor/a académico e 

o alumno/a. 

• Documento de información sobre protección de datos persoais para o alumnado de 

prácticas externas da UDC. 

• Fotocopia do seguro Hac Luce-Cum Laude, unha vez aboadas as correspondentes taxas. 

 

Os formularios atópanse no seguinte enderezo web: 

https://www.udc.es/gl/emprego/practicas/Modelosdeconvenioseformularios/ 
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4. Prazos para a realización de prácticas externas 
 

As prácticas externas poderán realizarse durante o período académico e ou durante o 

verán. 

O alumnado que desexe propoñer unhas prácticas deberá poñerse en contacto co/a 

responsable das prácticas externas do centro con cando menos dun mes de antelación ao 

inicio das devanditas prácticas. 

A información das ofertas de prácticas estará na páxina web da EPS así como nas redes 

sociais que en cada caso  se establezan.  

5. Proceso de selección 
 

A participación en cada proceso selectivo será ante a solicitude explícita do alumnado e 

remitirase a empresa solicitante o listaxe e a información achegada das/os candidatas/os. 

No caso a ordenación / baremación  das candidaturas corresponda a EPS , o/a responsable 

das prácticas externas levará a cabo a súa ordenación en base ao expediente académico 

da/o alumna/o e tendo en conta as seguintes prioridades: 

a. En primeiro lugar asinaránselle as prácticas obrigatorias. 

b. En segundo lugar o alumnado das titulacións nos que apareza a materia de 

“prácticas externas” con carácter optativo . 

c. Aquel/a alumno/a que rexeite unha beca quedará excluído/a do proceso 

d. O alumnado que xa fixo prácticas non terá ningún tipo de prioridade con 

respecto ós/ás que non as fixeron. 

 

O alumnado que conte coa conformidade dunha empresa para realizar as prácticas 

quedará excluído do proceso de selección, aínda que debe presentar a documentación.  

 

6. Procedemento para o recoñecemento e avaliación das 
prácticas externas  

 
a) As prácticas quedarán autorizadas antes do seu inicio pola persoa responsable das 

prácticas en externas da EPS, unha vez todas as partes asinaren tanto o convenio como o 

proxecto formativo. 
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b) As prácticas deberán ser titorizadas polo/a titor/a académico/a designado/a para tal fin 

pola EPS, cuxo nome e sinatura se recollerán no proxecto formativo. 

 

c) O número de créditos susceptibles de recoñecer estará en función do número de 

créditos de que conste a materia (prácticas externas/prácticas en empresa). 

 

d) A equivalencia de un mínimo de 25 horas por cada crédito ECTS da materia e con un 

máximo de 750 horas totales. 

 

e) Unha vez finalizadas as prácticas, e dentro do mes seguinte á súa finalización, o 

alumnado deberá entregar ao/á titor/a académico/a a memoria final do estudante 

seguindo as pautas que se detallaren no convenio. Como axuda para a súa redacción pode 

cubrirse o documento que figura na seguinte ligazón: 

https://www.udc.es/gl/emprego/practicas/Modelosdeconvenioseformularios/ 
 

f) Á súa vez a empresa deberá entregar no prazo dun mes, despois da finalización das 

prácticas, un informe ao/á titor/a académico/a (informe do titor profesional) que conteña 

os puntos que se reflicten no convenio e que poderá realizar co documento a que se accede 

a través da seguinte ligazón: 

https://www.udc.es/gl/emprego/practicas/Modelosdeconvenioseformularios/ 
 

g) A avaliación destas prácticas realizarase, de concorrer o/a alumno/a, nos períodos 

correspondentes das materias do primeiro cuadrimestre.  

 

h) Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de prácticas 

correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a memoria final de prácticas 

con anterioridade ao inicio do período de avaliación de dita oportunidade.  

 

i) A memoria ou documentación presentada polo alumnado deberá ser entregada para a 

súa revisión e cualificación ao/á correspondente titor/a académico/a, quen estenderá, se 

iso for procedente, a cualificación segundo a normativa de cualificacións da Universidade 

da Coruña. No caso de atopar deficiencias de forma e/ou contido, deberá instar o/a 

alumno/a para que realice os correspondentes axustes e melloras co obxecto de poder 

emitir o informe final. 
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j) Cando o/a titor/a académico/a teña dispoñíbel o informe do/a titor/a profesional e o 

final da/o alumna/o, procederá á realización do seu propio informe (informe do/a titor/a 

académico) a partir da información contida nos anteriores. Debe facerllo chegar á persoa 

responsable das prácticas en externas, para a súa incorporación ó expediente. 
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