
PROGRAMA DE SUPORT A LES PRÀCTIQUES 

El programa de suport a les pràctiques va adreçat Fonamentalment a estudiants del segon 
cicle de Ciències Ambientals, Física, Geologia o Matemàtiques que es trobin cursant el 
segon cicle de la titulació i que hagin superat la (les) assignatura (es) en les que vulguin 
col·laborar. En el cas de col·laboració d’alumnes d’altres titulacions, hauran d’haver cursat 
la (es) assignatura (es) o continguts equivalents. Per aquesta col·laboració, l’alumne rebrà 
un reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció. 

Informa-te’n a la Secretaria o a la web de la Facultat. 

BASES 

1. Les titulacions de Ciències Ambientals, Física, Geologia i Matemàtiques de la Facultat de 
Ciències obren convocatòria per a la participació en el Programa de Suport a les Pràctiques. 

2. El programa va destinat a estudiants que tinguin aprovats els requisits que específica 
cada titulació (vegeu l’annex de la titulació). 

3. S’inclouen en el programa les classes pràctiques que ofereix cada titulació. 

4. El programa té un objectiu doble: d’una banda, contribuir a la formació de l’estudiant i 
de l’altra, contribuir a la millora del rendiment dels alumnes a les classes pràctiques. 

5. La principal tasca que s’encarregarà a l’estudiant serà donar suport al professor en el lloc 
de realització de les pràctiques. 

6. L’estudiant desenvoluparà la seva activitat sota la direcció del professor encarregat de 
les pràctiques. 

7. L’estudiant no restarà mai sol al lloc de realització de les pràctiques, essent sempre 
obligatòria la presència del professor encarregat de les mateixes. 

8. Part de la tasca a desenvolupar per l’estudiant podrà consistir també en l’ajut en la 
preparació de material per a les pràctiques. 

9. La durada de l’activitat dependrà de cada titulació, però en tot cas estarà compresa 
entre 45 i 60 hores. Donarà lloc al reconeixement de tres crèdits de lliure elecció. 

10. Per participar a la convocatòria caldrà presentar a la Secretaria de la Facultat d’imprès 
de sol·licitud que es podrà recollir prèviament a la mateixa Secretaria o bé imprimir de la 
web de la Facultat .Per assignatures del segon semestre, en el cas que hi hagi vacants, 
s’obrirà un segon període de sol·licituds. 

11. El llistat d’assignatures i nombre de places que s’ofereixen es troben a l’annex de cada 
titulació. 

12. La selecció dels estudiants que participaran en aquest programa es realitzarà de comú 
acord entre la Coordinació de la Titulació i el professorat encarregat de l’assignatura. 

13. El professor encarregat de les pràctiques comunicarà a la Gestió Acadèmica la 
qualificació obtinguda un cop finalitzada l’activitat. La Facultat emetrà un certificat 
acreditatiu a l’estudiant. 

14. Aquesta activitat només es pot realitzar un cop. 
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