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Instrucció  de 16 de març de 2020 sobre la suspensió temporal dels convenis de 

pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) del curs acadèmic 2019-2020 

que modifica la resolució del 13 de març 

 

En el context de l’adopció de mesures extraordinàries per a la contenció del coronavirus 

SARS-CoV-2, que han implicat la suspensió temporal de la docència presencial a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Atès que les pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) 

constitueixen una de les activitats de naturalesa formativa que duu a terme l’alumnat 

universitari dins del marc de la seva titulació. 

 

Atès que, com a conseqüència de la suspensió de l’activitat formativa presencial, les 

entitats que col·laboren en el desenvolupament de les pràctiques no poden assegurar 

la possibilitat de desenvolupar aquestes activitats formatives de manera no presencial. 

 

Amb l’objectiu de simplificar els tràmits administratius envers l’adequació dels convenis 

de pràctiques externes a les mesures extraordinàries per a la contenció del coronavirus 

SARS-CoV-2. 

 

A l’empara de les competències que té atribuïdes la Rectora de la UAB, 

 

RESOLC: 

 

1. Suspendre temporalment els efectes dels convenis de pràctiques acadèmiques 

externes (curriculars i extracurriculars), fins que es deroguin les mesures 

extraordinàries per a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2. 

2. No s’aplicarà aquesta suspensió als convenis de pràctiques acadèmiques 

externes subscrits amb aquelles entitats que puguin assegurar el normal 

desenvolupament de les activitats formatives de manera no presencial, amb tota 

seguretat. 

3. Deixar sense efecte la Instrucció  de 13 de març sobre la suspensió temporal 

dels convenis de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) del curs 

acadèmic 2019-2020. 

 

 

 

 

 

Margarita Arboix Arzo 

Rectora de la UAB 
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