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PRÀCTIQUES EXTERNES NO CURRICULARS AMB BECA D’ESTUDIS UMANRESA. 

GRAUS DE LA FACULTAT EN CIÈNCIA DE LA SALUT DE MANRESA.      
CONVOCATÒRIA 2022-2023 

 

I. CONVOCATÒRIA 

 

Es convoca el concurs de 10 places de pràctiques externes no curriculars amb beca d’estudis 

corresponent al curs 2022-2023 en règim de  nova adjudicació. 

 

 

II. CONTINGUT 

 

1.- El Campus Manresa de la UVIC-UCC posa a disposició dels estudiants matriculats als 

estudis de grau de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, la possibilitat de 

desenvolupar pràctiques extracurriculars en els serveis, unitats, centres o grups de recerca 

de la institució. 

 

Servei 
Nombre 

places 
Quantia Hores 

Clínica Universitària CU+ 3 2.000€ 200 

Recerca i Innovació 1 2.000€ 200 

Recerca – DEMeSS 
Epidemiologia i Metodologia de les Ciències 

Socials i de la Salut 
1 2.000€ 200 

Departament de Màrqueting 2 1.000€ 100 

Formació Continua 2 2.500€ 250 

Departament de Gestió Acadèmica 1 2.000€ 200 

 

 

Aquestes pràctiques extracurriculars són una oportunitat de formació complementària, tant 

acadèmica com personal i professional, per als estudiants UManresa. L’objectiu de les 

pràctiques extracurriculars és completar la formació de l’estudiantat de manera que pugui 

aplicar els coneixements adquirits i l’adquisició de les competències bàsiques, generals, 

específiques o transversals necessàries per incorporar-se a la vida professional. També han 

de permetre que l’estudiantat posi a prova la seva capacitat crítica i reflexiva i la capacitat 

d’anàlisi i de síntesi de les àrees estudiades, així com la seva integració en equips 

professionals.    

 

Des de la vessant més acadèmica, les pràctiques extracurriculars es desenvoluparan segons 

preveu la normativa acadèmica de graus i d’acord al Reial Decret 592/2014, d’11 juliol, pel 

qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Alguns 

dels trets importants d’aquestes pràctiques extracurriculars: 

- Han d’anar vinculades a la titulació que estigui cursant l’estudiant.  

- Al Campus Manresa suposaran una estada de 200 hores anuals. 

- L’estada es realitzarà entre l’1 d’octubre i el 31 de juliol a partir del calendari i horari 

definit en cadascuna de les places.  

- La càrrega de pràctiques extracurriculars per part dels estudiants, no superarà 20 

hores setmanals. 

 

2.- Les persones sol·licitants que no hagin estat seleccionades passaran a formar part d’una 

llista d’espera per a cobrir el lloc corresponent en cas que es produeixi una vacant. 
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III. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES SOL·LICITANTS 

 

1.- Estar matriculat/da a un dels graus de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de 

la UVIC-UCC durant el curs 2022-2023. 

      

2.- Estar matriculat/da del nombre de crèdits equivalent a un curs complet, tret que no hagi 

estat possible per causes imputables a la FUB-UMANRESA (en el cas de persones amb 

assignatures convalidades o reconegudes). 

 

4.- Tenir una mitjana ponderada de l’expedient acadèmic igual o superior a 6.0. 

 

 

IV. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES 

 

La Comissió de beques tindrà en compte: 

 

a) Criteris acadèmics: Per als alumnes de nou accés per Batxillerat es considerarà la 

nota de batxillerat + PAU fase general. En el cas de via d’accés per CFGS la nota 

mitjana del CFGS. En cap cas s’inclou la nota de les proves de fase específica de 

selectivitat. Per als alumnes de 2n, 3r i 4t es té en compte la mitjana ponderada de 

l’expedient acadèmic de l’estudiant. La nota ha de ser igual o superior a 6.0 tant per 

alumnes de nou accés com d’altres cursos. 

 

b) L’adequació del perfil formatiu de l’estudiant a la plaça de pràctiques a la qual opta a 

partir d’una entrevista personal. 

 

c) La compatibilitat de l’horari acadèmic de l’estudiant amb el desenvolupament de les 

pràctiques extracurriculars. 

 

 

V. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 

El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva. 
 

La Comissió de Beques, que resoldrà l’atorgament de les pràctiques extracurriculars amb 

beca d’estudis a partir de les sol·licituds presentades, estarà formada pel Vicerector/a del 

Campus Manresa, l’adjunt/a Direcció General, pels Deganats, per l’adjunt/a Vicerectorat del 

Campus Manresa, el/la Responsable dels CFGS, el/la director/a economicofinancer, el/la 

responsable de gestió de persones, el/la responsable de gestió acadèmica i l’assessor/a 

jurídic de la FUB-UMANRESA, que actuarà com a Secretari. Les resolucions adoptades seran 

comunicades a les persones sol·licitants en el termini màxim d’una setmana des de la data 

de la reunió de la Comissió a través del correu electrònic facilitat en la sol·licitud presentada. 

 

La Comissió de Beques elaborarà un informe de valoració dels candidats d’acord amb els 

criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. L’informe inclourà la classificació dels 

candidats per ordre decreixent i serà elevat com a proposta d’adjudicació.  

 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d’un mes, a comptar des de l’endemà 

de data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que en fixi en la present 

convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s’ha notificat resolució, la sol·licitud 

s’entendrà desestimada. 

 

Les resolucions seran comunicades per Gestió Acadèmica directament als sol·licitants de la 

Beca. 
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VI. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ. 

 

La sol·licitud i documentació s’ha de lliurar a través del Campus Virtual en l’espai habilitat 

de beques, des del dia següent de fer la matricula i fins al 9 de setembre de 2022. La 

documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en 

format PDF en el mateix moment en que es tramita la sol·licitud.  

 

La documentació a lliurar és la següent: 

 

• Sol·licitud normalitzada. 

 

En compliment amb el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i altra normativa d’aplicació, es podran tractar les 

dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present 

convocatòria en els termes que es determini. Així mateix, la institució, es compromet a no 

aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no sigui la 

presentació del servei objecte de la convocatòria de beques i a establir les mesures de 

seguretat tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades 

personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que 

estableix el Reglament de Mesures de Seguretat que continguin dades personals, en el nivell 

que li correspongui. 

La presentació de la sol·licitud implica que l’estudiant coneix i accepta la normativa que 

regeix la concessió d’aquesta beca i que autoritza al Campus Manresa de la UVic-UCC a 

verificar les dades necessàries amb altres institucions per resoldre aquesta convocatòria. 

 

La FUB-UMANRESA es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altre tipus d’informació o 

documentació que cregui oportuna així com tenir una entrevista personal amb la persona 

sol·licitant. L’adjudicació de la beca podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en 

la sol·licitud hi ha hagut ocultació, falsejament, alteració de dades. 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment es pot contactar amb el Punt d’Informació de la 

FUB1 o per correu electrònic a beques@umanresa.cat o bé a través del telèfon 93 8774179.  
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