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L’ACA promou que estudiants puguin fer 
pràctiques a l’administració hidràulica catalana 
en matèria de planificació d’espais fluvials 
 
 

 S’ofereix als estudiants, mitjançant oferta pública al taulell 
d’anuncis de l’Escola de Camins, fer una estada pràctica a 
l’Agència d’una durada mínima de 180 hores 

 

 L’objectiu és familiaritzar-los amb els criteris i les metodologies per 
a la planificació d’espais fluvials que inclou la delimitació de zones 
inundables 

 

 S’ha desenvolupat satisfactòriament una prova pilot on dos 
estudiants han fet una estada durant el mes de juny, que els ha 
servit per a fonamentar els coneixements per a realitzar els seus 
treballs finals de Grau 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Escola de Camins de la Universitat Politècnica 
de Catalunya han signat ja tres convenis de pràctiques amb el propòsit que els 
estudiants puguin fer-les a l’administració hidràulica catalana. En aquest sentit, 
s’ofereix als estudiants, mitjançant oferta pública al taulell d’anuncis de la 
universitat, fer una estada pràctica a l’Agència d’una durada mínima de 180 
hores.  
 
L’objectiu d’aquesta col·laboració se centra en familiaritzar als estudiants amb 
els criteris, les metodologies i eines emprades a l’ACA per a la planificació 
d’espais fluvials que inclou la delimitació de zones inundables, de manera que 
posteriorment pugin aplicar-les en el món professional.  
 
Dos dels estudiants ja han finalitzat la seva estada amb un alt nivell de 
satisfacció, mentre que un tercer estudiant realitzarà la seva estada al llarg del 
mes de juliol. A més en col·laboració amb el Departament d’Hidràulica de 
l’Escola de Camins s’han cotutorat un treball final de grau i un treball final de 
màster, creant-se així sinèrgies que permeten als estudiants fer una aplicació 
pràctica i a l’Agència avançar en informació base per a seguir desenvolupant la 
planificació d’espais fluvials. 
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