CRITERIS PER AL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL
GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT
(aprovats per la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia en data 25 de març de 2021)

1. Els estudiants que acreditin experiència laboral i professional relacionada amb les
competències de la titulació durant els últims 5 anys, poden demanar el reconeixement de
crèdits de l’assignatura de Pràctiques Externes en funció dels següents criteris:
Experiència laboral equivalent a
jornada completa
>12 mesos

Crèdits reconeguts

Assignatura

12

21234401 Pràctiques Externes

2. S’entén com a experiència laboral i professional relacionada amb les competències de la
titulació del Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat el treball remunerat en les
activitats relacionades a l’annex d’aquest document. El Consell de Direcció del Centre podrà
valorar la possibilitat de reconèixer alguna altra activitat no inclosa a l’esmentat annex.
3. L’interessat haurà de presentar en la secretaria del centre:
-

Formulari de sol·licitud.
Fotocopia i originals del contractes laborals que acreditin els llocs de treball, i certificat
de vida laboral oficial.
Informe certificat per l’ocupador de les funcions dutes a terme i els períodes treballats
en cadascun dels llocs de treball, indicant també una persona de referència de l’entitat.
En cas d’acreditar experiència com a treballador autònom:
• Declaració jurada detallant els serveis prestats o treballs realitzats durant el
període acreditat, indicant les dades de referència d’almenys un client, o
• Informe certificat expedit per almenys dos clients detallant els serveis prestats
o activitats realitzades, o
• Qualsevol altre document que acrediti les activitats portades a terme
(contractes, projectes signats, facturació, etc.)

El període per a sol·licitar el reconeixement serà el que s’estableixi a la Normativa Acadèmica
i de Matrícula del curs vigent.
4. En casos específics, i sempre que la experiència acreditada sigui superior a 12 mesos, el
Centre podrà considerar l’aplicació del reconeixement en altres assignatures, prioritàriament
d’entre les optatives del pla d’estudis, fins a un màxim de 27 crèdits inclosos els de
pràctiques externes i els que hagi sol·licitat l’estudiant corresponents a ensenyaments
universitaris no oficials.
5. El Consell de Direcció del Centre avaluarà cada situació concreta en funció dels criteris
anteriors i de la documentació aportada en la sol·licitud de l’estudiant.

ANNEX
Activitats i àmbits de treball
Tècnics de les diferents administracions (local, autonòmica i estatal), professionals (consultories, altres
empreses de serveis, etc.) i investigadors/docents en el marc universitari en els següents àmbits de
treball:
-

Planificació territorial i urbanística
Planificació sectorial
Planificació estratègica i desenvolupament territorial
Gestió del paisatge, del medi ambient i de riscos
Gestió de la mobilitat, de les activitats econòmiques i de l’habitatge
Sistemes d’Informació Geogràfica, teledetecció i geolocalització
Sistemes d’Informació Turística
Serveis Meteorològics
Gestió i anàlisi de dades ambientals
Serveis i productes climàtics

