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Què són les pràctiques externes 

↘

Activitat que realitza l'estudiant en empreses, institucions o 
altres tipus d'organitzacions, amb l'objetiu de:

•Enriquir i proporcionar els coneixements complementaris als
acadèmics.

•Afavorir l’adquisició de competències que li preparin per a
l'exercici professional.

•Facilitar la ocupabilitat i fomentar la capacitat
d'emprenedoria.
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Sessió informativa de pràctiques

Requisits per cursar les pràctiques curriculars

Estar matriculat/da a l’assignatura de Pràctiques Externes.

Tenir superats com a mínim 120 ECTS (50% dels crèdits).

En el moment de matricular-les estar al 7è semestre.

Disposar d'un portfoli i carta de presentació per poder presentar 
a les empreses.

* Les tasques proporcionaran un coneixement pràctic, per tant
han d'estar directament relacionades amb els estudis.
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Matèria 
Obligatòria

Crèdits: 
6 ECTS

7è i 8è 
semestre 

Matriculació: 
Correspon a 
les dates de 
matriculació 
curs 
2022/2023

Cursos comuns Optativitat

1r 
Curs

2n 
Curs

3r Curs
Gràfic 
Audiovisual 
Interiors 
Moda 
Transversal

4t Curs
Gràfic 
Audiovisual 
Interiors Moda 
Transversal

Pràctiques 
externes (6 
ECTS)

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

Sessió informativa de pràctiques

Pràctiques Externes dins el pla d'estudis
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Calendari

Juliol 2022 - Setembre 2022

Matriculació 4rt curs 
Tenen el tractament com una assignatura convencional (6 ECTS mateix preu)

BAU

Finals de Juny 2022

Setembre 2022 - Febrer 2023

Febrer 2023 - Maig 2023

Pràctiques Periode Estiu
*Formen part del 1r semestre

Pràctiques 1r semestre
*No es poden deixar les pràctiques només per un 5è any

Pràctiques 2n semestre
*No recomenades
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Resum de la gestió de la plaça de pràctiques:

1. CV i Carta de presentació

2. Cercar la teva plaça de pràctiques

3. Formalitzar el conveni/signar digitalment

Abans 
d'iniciar les 
pràctiques

Estada

Final de 
pràctiques

- Fer una tutoria de seguiment

- Emplenar el Informe Final de pràctiques i el
Qüestionari de Satisfacció

Sessió informativa de pràctiques
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1. Recomenacions CV i carta de presentació

2. Cercar pràctiques

3. Formalització del conveni  (signatura digital ADOBE SIGN)

BAU

Abans d'iniciar 
les pràctiques
Recomenacions CV

BAU envia la teva 
candidatura a la 
l'empresa o  institució

Estada
Estudiant arriba a 
l'empresa. Tutoria de 
seguiment

Final de 
pràctiques
Informe Final i 
Qüestionari de 
Satisfacció

https://inserciolaboral.baued.es/recomemacions/

↘ ON?      Al Portal d'Inserció d'ofertes de BAU 

↘ QUAN?    Convenis de 150h (mínim)

↘ HORARI? Compatible amb l'horari lectiu

↘ Dóna cobertura legal a l’estudiant 

↘ Compromisos horaris i remuneració 

↘ Assegurança accidents

Sessió informativa de pràctiques
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Estada

Itinerari Tutoracadèmic

Gràfic i comunicació visual Pau de Riba

Audiovisual Frank María

Interiors Pierino dal Pozzo

Moda Joan Ros

BAU

Abans d'iniciar 
les pràctiques
Recomenacions CV 
BAU envia la teva 
candidatura a la 
l'empresa o  institució

Estada 
Estudiant arriba a 
l'empresa. Tutoria de 
seguiment

Final de 
pràctiques
Informe Final i 
Qüestionari de 
Satisfacció

TUTORIA DE SEGUIMENT: obligatòria ( a partir dels 10 dies d'haber iniciat les pràctiques)
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Empreses millor valorades  pels 
estudiants

Disseny gràfic/Multimèdia

• Basic Estudio (9,6/10)
Estudi de disseny gràfic i multimèdia situat al Districte 22@ de
Barcelona.

• Vasava (9.4/10)
Agència independent de disseny estratègic i branding de
Barcelona.

• JJ Bertran (10/10)
Creem etiquetes, packaging i marques per a una varietat de 
clients locals i internacionals, grans i petits

Disseny Audiovisual

• The Others TV (9.8/10)
Estudi de producció creativa amb seu a Barcelona i Brussel·les
(disseny i Moviment)

• Comodo Screen (8,6/10)
Estudi de disseny de difusió i motion graphics a Barcelona,
especialitzats en projectes de branding.

• Sauvage TV (9,7/10)
Productora creativa de Barcelona especialitzada en anuncis,
vídeos musicals i entreteniment.

BAU

Abans d'iniciar 
les pràctiques
Recomenacions CV

BAU envia la teva 
candidatura a la 
l'empresa o  institució

Estada
Estudiant arriba a 
l'empresa. Tutoria de 
seguiment

Final de 
pràctiques
Informe Final i 
Qüestionari de 
Satisfacció

Transversals

• Como un pez en el agua (9.3/10)
Firma de moda que aporta per l'artesania i la originalitat.

• Food Cultura (8,1/10)
Organització sense ànim de lucre, cultural, interdisciplinària i
única en el seu àmbit

• ABD Associació Benestar Desenvolupament (9.7/10)
Organització d'iniciativa social sense ànim de lucre que
treballa en el desenvolupament de projectes i accions
orientats a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar

Espais

• Miriam Ponsa (9,4/10)
Dissenyadora de moda independent.

• AYSIM (10/10)
Empresa produeix peces circulars de punt per a moltes
marques internacionals de prestigi.

Moda

• Deulonder (9,4/10)
Estudi de interiorisme especializat en la realizació de cuines i
arquitectura domèstica.

• Magrada Proyectos (9.7/10)
Estudi de gestió integral de projectes, des de la creació del
concepte, el disseny, la producciói execució.

• Sublime (8.6/10)
Estudi especialitzar en render 3D estàtics

Sessió Informativa de pràctiques

https://www.basicestudio.com/ca/
https://www.theothers.tv/
https://www.vasava.es/
http://comodoscreen.com/
https://www.jjbertran.com/
https://www.sauvage.tv/
https://www.foodcultura.org/
https://abd.ong/
https://miriamponsa.com/ca/
https://www.deulonder.com/
http://magrada.com/
https://spacesublime.com/servicios/renders/?gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z0oHpUlcfZP_GqvEgvFQiSkU__rQB1Oi9bK0UBYyVLjiD9BhBk8-LRoCmo0QAvD_BwE
https://www.aysimtekstil.com.tr/


2022-2023

BAU

Abans d'iniciar 
les pràctiques
Recomenacions CV 
BAU envia la teva 
candidatura a la 
l'empresa o  institució

Estada
Estudiant arriba a 
l'empresa. Tutoria de 
seguiment

Final de 
pràctiques
Informe Final i 
Qüestionari de 
Satisfacció

Sessió informativa de pràctiques

Final de pràctiques

Per l'avaluació final de pràctiques es té en compte :

↘ La tutoria de seguiment

 ↘ Avaluació per part del tutor/a empresa, institució ↘ 

Lliurament de l'informe Final de pràctiques

↘ Contacte amb el/la tutor/a d'empresa (si cal)

↘ Lliurament del Qüestionari de satisfacció de les 

pràctiques

Calendari d'avaluació:

Juliol - Setembre Setembre - Febrer Febrer - Maig

Actes de 1r semestre (Febrer) Actes de 2n semestre (Juny)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2LkgdMoCSUeWw17DbHL78t8GsOBiSFtNruevFP_vWipURFFDOUYwWFFXUjJWWEJMNVQ2MFFENFM5OC4u
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↘ Per curs acadèmic disposeu de 900h de pràctiques 

↘ Una vegada finalitzat els estudis no es poden fer pràctiques amb 

la universitat

Sessió informativa de pràctiques

Tipus de pràctiques

Pràctiques curriculars Pràctiques extracurriculars

· Formen part del
currículum acadèmic.

· Obligatòries per poder
finalitzar els estudis

· Contingut formatiu,
no donen crèdits.

· Oportunitat per iniciar
contactes professionals.

Pràctiques curriculars 
vinculades al TFG

* Les pràctiques NO CURRICULARS NO ES 
PODEN CONVERTIR EN CURRICULARS a 
posteriori
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↘ Contractaríeu l’estudiant?

↘ Tornaríeu a acollir a un altre estudiant en pràctiques

↘ Satisfacció general de les empreses. Nota mitjana

(motivació, responsabilitat, puntualitat, actitud, iniciativa, 
creativitat, autonomia, habilitats en les relacions personals,

treball en equip, capacitat de comunicació, adaptació)

Sessió informativa de pràctiques

Satisfacció de les empreses
?

 

51%

71%

9.0/10
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Per més informació contactar amb:

Desi Martinez
Responsable del Departament d'Inserció Laboral
Mail: desi.martinez@bau.cat
Horari: 08.30 - 16.30 h
T. 93 415 34 74

Teniu tota la informació, normatives i 
impressos de les pràctiques en el Portal de 
Inserció de BAU.

https://inserciolaboral.baued.es/

https://inserciolaboral.baued.es/
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