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FACULTAT DE QUÍMICA 
 

Criteris específics per al reconeixement de l’experiència laboral i professional 

acreditada 
 

 

Objecte 

 

Reconeixement de les tasques desenvolupades en empreses, organismes, institucions, o altres 

entitats que es considerin adients per la “comissió específica”, relacionades amb les tasques 

assignades en el plans d’estudis dels ensenyaments del centre: Química i Bioquímica i Biologia 

Molecular (principalment amb les respectives assignatures de pràctiques externes). 

 

La comissió específica de cada ensenyament estarà formada pels següents membres: vicedegà/na 

de la FQ, responsable de l’ensenyament respectiu, coordinador de pràctiques externes de 

l’ensenyament respectiu, i secretari/a de la FQ. 

 

Requisits 

 

Es podran reconèixer les tasques desenvolupades en empreses, organismes, institucions, o altres 

entitats sempre que es compleixin els següents requisits: 

 

 Les tasques desenvolupades s’ajustaran als continguts de l’ensenyament, i en concret als 

de les assignatures susceptibles de reconeixement. 

 S’haurà d’acreditar una durada de les tasques desenvolupades, com a mínim, de les 

mateixes hores assignades en el pla d’estudis de l’ensenyament a les corresponents 

assignatures. 

 El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement no pot ser superior, en conjunt 

al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. 

 La relació amb l’entitat o empresa ha de ser fruit d’un vincle laboral o 

administratiu/estatutari. Això implica que no s’acreditarà l’activitat realitzada com a 

becari o en contracte de pràctiques en empresa. 

 No es reconeixeran tasques desenvolupades amb anterioritat als 5 anys anteriors al 

moment de formalització de la matrícula de l’assignatura. 

 

Procediment 

 

Cal consultar a “Tràmits Administratius” -> “Procediment de reconeixement en forma de crèdits 

de l’experiència laboral i professional acreditada”, els criteris generals establerts per la URV, 

terminis, cost, nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer, ... 

 

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació: 

 

- Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa. 

- Dades d’identificació del lloc de realització de les tasques, data i període de realització, 

persona responsable de la supervisió o direcció de les tasques realitzades. 
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- Informe personal on es justifiqui que les tasques realitzades són assimilables, en temps i 

forma, a les possibles a realitzar a l’assignatura de l’ensenyament respectiu. 

- Documentació justificativa de l’entitat o empresa de tot el treball realitzat i del període de 

desenvolupament. 

 

La comissió específica, si ho considera adient, pot demanar documentació acreditativa 

addicional. 

 

La comissió resoldrà si les tasques desenvolupades són assimilables a les tasques de l’assignatura 

o assignatures de l’ensenyament corresponent.  

 

El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora la seva qualificació, per la qual cosa no 

computen als efectes de baremació de l’expedient. 

 

En el cas de l’assignatura Pràctiques Externes, si la comissió específica resolgués en sentit 

negatiu el reconeixement íntegre de l’assignatura, podrà considerar l’opció d’eximir a l’estudiant 

de cursar el període d’activitat externa de l’assignatura totalment o parcial. En aquest cas 

l’estudiant hauria de matricular de manera ordinària l’assignatura.  

 

 


