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Pràctiques externes pels estudiants

· Activitats que realitza l’estudiant en empreses, institucions o 
altres tipus d’organitzacions.

· Objectius:

- Enriquir i proporcionar coneixements complementaris als acadèmics.

- Afavorir l’adquisició de competències que li preparin per a 
l’exercici profesional.

- Facilitar la seva ocupabilitat i fomentar la capacitat d’emprenedoria.



Pràctiques externes dins el pla d’estudis

Matèria 
Obligatòria

Crèdits: 
6 ECTS

7è i 8è
semestre  

Matriculació:
Correspon a 
les dates de 
matriculació 
curs 2019/20

Cursos comuns Itinerari específic

1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs

Gràfic
Audiovisual
Interiors
Moda

Gràfic
Audiovisual
Interiors
Moda

Pràctiques
externes
(6 ECTS)

1r/2n sem. 3r/4t sem. 5è/6è sem. 7è/8è sem.



Requisits per accedir a les pràctiques curriculars

· Estar matriculat a l’assignatura de Pràctiques Externes.

· Haver superat com a mínim el 50% dels crèdits requerits del 
Grau en Disseny.

· Estar cursant el 7è semestre.

· Presentar el portfoli per a la sol·licitud de plaça.

· Les tasques proporcionaràn un coneixement pràctic, per tant
han d’estar directament relacionades amb els estudis.



Temporalitat de les pràctiques

Matriculació Període pràctiques 7è semestre 8è semestre

Juliol 20 Juliol 20 – Setembre 20 Set 20 – Febrer 21 Febrer 21 – Maig 21



Fites claus

Sol·licitud de pràctiques

Matriculació

BAU envia la candidatura

L’empresa accepta/rebutja la candidatura

BAU tramita conveni de cooperació educativa

Inici de pràctiques

Avaluació de les pràctiques

Portfoli

Tutor empresa
Tutor BAU
Informe final de pràctiques



Tipus de pràctiques 

Pràctiques curriculars

· Formen part del 
currículum acadèmic.

· Obligatòries per poder 
finalitzar els estudis

Pràctiques extracurriculars

· Contingut formatiu, 
no donen crèdits.

· Oportunitat per iniciar 
contactes professionals.

Són una oportunitat d’aprenentatge, 
d’anàlisi i d’orientació



A tenir en compte

· Relació estudiant-empresa estrictament acadèmica, 
mai de caràcter laboral.

· Cobertura d’accidents garantida per l’assegurança escolar obligatòria.

· Durada de les pràctiques no inferior a 150 h.

· Horari compatible amb l’horari lectiu.

· L’empresa nomenarà un tutor encarregat del seguiment i suport de 
l’estudiant. Igualment, BAU també nomenarà un tutor acadèmic.



Importància de les pràctiques / Projecte professional

· Milloren la vostra formació. 
Posar en pràctica coneixements i competències adquirides
i veure el vostre desenvolupament en el món professional.

· Autoavaluació. 
Permeten analitzar el vostre desenvolupament professional
(mancances, debilitats, fortaleses) i posar els mitjans
per superar-les o potenciar-les.

· Reconduir preferències/interessos. 
Permet analitzar si el sector o àmbit de treball o tasques 
responen a les vostres expectatives i són el tipus de feina
que voleu desenvolupar en el futur.



Importància de les pràctiques / Projecte professional

· Oportunitat d’inserció professional. 
Moltes empreses utilitzen les pràctiques com font de reclutament, 
per poder incorporar a l’empresa els perfils més adients.

· Valor afegit en el currículum. 
Les pràctiques curriculars / extracurriculars milloren la ocupabilitat.



FAQ’s

· Si estic matriculat/ada, puc cercar jo una empresa que m'agradi
per fer-hi les pràctiques?

· Em pot remunerar l'empresa?

· Com es fa l'assignació de les empreses i alumnes?

· Si he treballat i vull que es reconegui la meva experiència laboral, 
què he de fer?

· A qui hem de lliurar l’informe final de pràctiques? Quan?

· A més de l’informe final de pràctiques, quins altres documents
he de lliurar?



Satisfacció de l’estudiant. Curs 2018/19

Recomenació

Desenvolupament profesional

Incorporació

Aplicar coneixements

Recursos adequats

Tutorització

Treball productiu

Integració en l’equip

Tasques i funcions pròpies

7 8 9



Satisfacció de les empreses envers l’estudiant. Curs 2018/19

Motivació

Dedicació

Responsabilitat

Puntualitat

Actitud

Tracte al client (si procedeix)

Iniciativa i presa de decisions

Creativitat

Organizació i planificació

Autonomia

Habilitat en les relacions interpersonals

Treball en equip

Capacitat de comunicació

Adaptació a noves situacions

7 8 9



Gràcies


