
NORMATIVA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA PER AL 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ PER LES 

ACTIVITATS RECOLLIDES A L’ARTICLE 22 (APARTAT 1.g) DEL 
REGLAMENT ACADÈMIC DE LA UNIVERSITAT (Acord normatiu de dia 13 

de maig de 2004, FOU Núm. 239 extraordinari) 
 

Aprovada a la Junta de Facultat de dia 11 de maig de 2005 
 

 
L’article 22 (apartat 1.g) del Reglament Acadèmic de la Universitat estableix que “Es 
permet el reconeixement de crèdits de lliure configuració (sense qualificació) per: (g) 
Pràctiques en empreses i institucions públiques i privades, treballs dirigits 
acadèmicament, estudis realitzats en el marc de convenis nacionals o internacionals i 
col·laboració en activitats organitzades per departaments, facultats i escoles, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 5 d’aquest article”. 
 
L’apartat 5 disposa que “El reconeixement de crèdits per a les activitats recollides a 
l’apartat 1.g) el farà el cap d’estudis competent, d’acord amb el que disposi el pla 
d’estudis i amb les regles que, si escau, hagi establert la junta de facultat o escola” 
 
El pla d’estudis vigent reconeix que es poden atorgar crèdits per pràctiques en empreses, 
institucions públiques o privades, etc. (amb un mínim de 10 hores per crèdit si són de 
lliure configuració i amb un màxim de 30 crèdits) i per estudis realitzats en el marc de 
convenis internacionals subscrits per la Universitat (màxim de 30 crèdits de lliure 
configuració). 
 
A la junta de Facultat de dia 18 de febrer de 2005, s’aprovà la normativa de la Facultat 
de Psicologia sobre el Programa Leonardo da Vinci, que vé a cobrir, en part, l’aspecte 
de concessió de crèdits de lliure configuració per als estudis realitzats en el marc de 
convenis internacionals subscrits per la Universitat. Però resten alguns aspectes que ens 
ha semblant convenient regular. 
 
Així les coses, s’estableix que: 
 

1. Només s’atorgaran crèdits de lliure configuració per a les pràctiques en 
empreses i institucions públiques i privades que es facin a l’empara dels 
convenis de cooperació educativa i als específics amb l’Ajuntament de Calvià 
signats per la UIB. Això es fa extensible a qualsevols altres convenis d’aquesta 
mena que pugui signar la UIB i que siguin gestionats pel Departament 
d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa 
de les Illes Balears (FUEIB), adreçats als estudiants de grau. 

2. S’atorgarà 1 crèdit de lliure configuració per 50 hores per a les pràctiques 
realitzades en les condicions que s’indica al punt 1 d’aquesta normativa, amb un 
màxim de 30 crèdits. 

3. Pel que fa als estudis realitzats en el marc de convenis internacionals: 
3.a. En tot allò que faci referència a pràctiques en empreses s’aplicarà la 
normativa sobre el Programa Leonardo da Vinci (acord de junta de Facultat 
de dia 18 de febrer de 2005) 
3b. S’atorgaran crèdits de lliure configuració per activitats realitzades en el 
marc de programes internacionals de mobilitat, que siguin gestionats pel 



Servei de Relacions Internacionals, i que no s’hagin regulat prèviament 
segons la normativa de mobilitat d’alumnat de la UIB, però de les que ens 
consti certificació oficial emesa per la Universitat o centre de destinació, 
amb una equivalència d’un crèdit per 10 hores (12 si es tracta de cursos 
d’idiomes diferents del català i l’espanyol) i amb un màxim de 10 crèdits. 
 

4. Quant a la col·laboració en activitats organitzades pel Departament de Psicologia, 
pel Departament de Pegagogia Aplicada i de Psicologia de l’Educació en les que hi 
hagi implicació directa de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació i/o per la 
Facultat de Psicologia, es reconeixerà la possibilitat d’obtenir crèdits de lliure 
configuració per: 

4.a. La col·laboració amb grups de recerca en que hi hagi professorat del 
Departament de Psicologia i/o de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació o amb professors investigadors d’aquest departament i/o de 
l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, en els condicions que 
s’estableixen a l’article 5 d’aquesta normativa. 
4b. Per altres activitats organitzades pel Departament de Psicologia, pel 
Departament de Pegagogia Aplicada i de Psicologia de l’Educació en les 
que hi hagi implicació directa de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació i/o per la Facultat, es podrà reconèixer la concessió de crèdits de 
lliure configuració si, abans d’iniciar-se l’activitat, així es sol·licita en escrit 
adreçat al cap d’estudis i rep el vist i plau de la junta de Facultat. 

5. La col·laboració amb grups de recerca o professorat investigador al que es refereix 
l’article 4 es podrà dur a terme, per a la concessió de crèdits de lliure configuració, 
en les següents condicions: 

5.a. Els grups de recerca o professorat interessat a tenir alumnat en 
pràctiques de recerca s’han d’adreçar al cap d’estudis per fer-ne una 
convocatòria quan s’hagi resolt la convocatòria de places de col·laboració de 
tipus A. La sol·licitud s’ha de realitzar, com a mínim, un mes abans de 
començar les pràctiques i s’acompanyarà d’un projecte d’activitat a realitzar 
on d’indicaran les hores de dedicació.  
5.b. El reconeixement de crèdits de lliure configuració per pràctiques en un 
grup de recerca només serà possible una vegada. El nombre de crèdits 
reconeguts serà d’un crèdit per 20 hores d’activitat tutelada, amb un nombre 
màxim de 6 crèdits. 
5.c. L’alumnat col·laborador no pot acollir-se a aquest reconeixement mentre 
estigui realitzant la tasca corresponent a la plaça de col·laboració de tipus A, 
atès que aquesta es compensa amb una ajuda econòmica. 
5.d. També queda exclòs del reconeixement de crèdits de lliure configuració 
l’alumnat que col·labori en tasques de recerca com a personal contractat d’un 
projecte subvencionat. 
5.e. La selecció de l’alumnat en pràctiques queda sota responsabilitat del grup 
de recerca o del professorat acollidor. 
5.f. En haver acabat les pràctiques, l’alumnat presentarà una instància, 
adreçada al cap d’estudis, amb la petició de reconeixement de crèdits de lliure 
configuració i acompanyada d’un informe final del treball realitzat (dues 
pàgines com a màxim). 


