
• Adreça de l'empresa: _________________________________________________

• Nom del representant de l'empresa:_______________________________________

• Mail tutor/a:________________________________________________________
• Període en el qual es realitzarà el treball: ___________________________________
• Nombre d'hores:  _____________________  Remuneració mensual neta: _______________

• Horari: ____________________________________________________________

Modalitat de les pràctiques:

Projecte formatiu per a Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

El/la Sr/Sra ________________________________________ nomenat/da per l’empresa 

_______________________________________________ amb NIF_______________, 

exercint les funcions de tutor/a de l’entitat col·laboradora, declara que en el cas que es signi 

aquest conveni, el projecte formatiu a realitzar per l’estudiant _______________________ 

____________________________________ amb DNI/NIE________________ serà el 

següent:

 Curriculars*: Pràctiques obligatòries subjectes a l'assignatura del Pràctiques Externes

Assignatura de 6 ECTS corresponent al : 

Extracurriculars*: Pràctiques que s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol sense crèdits
associats. *(En ambdós casos el nombre màxim d’hores serà de 900 per curs acadèmic). 

1) Breu descripció del treball que realitzarà l’estudiant/a.

2) Coneixements  específics que ha de tenir l’estudiant/a per a la realització de la pràctica

3) Formació que adquirirà l’estudiant/a en realitzar aquesta pràctica

4) Seleccioneu les competències que més hi treballarà l’estudiant/a durant la realització de les
pràctiques. Les competències seran les que s’hauran d’avaluar a la memòria final de les
pràctiques:

Data: ____________



CB2 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea 
d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell 
que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que 
impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemas i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialtizat.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per 
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

      EMPRESA (signatura) ESTUDIANT (signatura)

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves 
dimensions mostrant inquietud intel.lectual, cultural i científica i amb compromís cap al 
rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CT2 Projectar els valors de l’emprenedoria i la innovació en l’exercici de la trajectòria 
personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la 
pràctica i la motivació envers el desenvolupament professional.

CT7 Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal 
i professional i, per adquirir una formació integral que permeti aprendre a conviure en un 
context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt 
diverses.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CG1 Exercir la professió des de la pràctica creativa i el compromís ètic per desenvolupar  
propostes professionals de qualitat que aportin innovació i  contribueixin al benestar i a la  
transformació social.

CG2 Projectar els valors de la sostenibilitat i la inclusió en la pràctica professional com a 
dissenyadors contemporanis, operant de manera respectuosa amb la diversitat, atès 
diferents contextos i usuaris.

COMPETÈNCIES GENERALS

CE1 Analitzar críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes 
plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al 
context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE4 Aplicar metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, 
tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que 
responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE10 Contribuir de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al 
desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents 
formes de treball d’equips creatius.  

CE11 Planificar i organitzar eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un 
projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  
posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.
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