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L’assignatura Pràctiques en empreses i institucions (a partir d’ara, PEI) té una equivalència de 10 
crèdits i, tal com es preveu en el pla d'estudis, és una assignatura optativa. L’equivalència d’hores a 
realitzar a l’empresa serà de 30 hores per crèdit, és a dir, de 300 hores de permanència a l’empresa o 
institució. 
 
Donat que la matrícula de l’assignatura PEI és oberta al llarg del curs (consulteu amb la secretaria 
de la ETSE) es recomana que l’alumne no es matriculi fins que el conveni amb l’empresa estigui 
signat. En cas que l’alumne formalitzi la matrícula d’aquesta assignatura sense haver-se signat 
prèviament el conveni i donat el caràcter optatiu de l’assignatura, no es pot garantir que es trobi una 
plaça per a que l’alumne faci les pràctiques. 
 
Per fer el seguiment de les pràctiques, l’empresa haurà d’anomenar un tutor que seguirà i avaluarà 
la feina de l’alumne. Així mateix es nomenarà un tutor des de la universitat que, per defecte, serà el 
professor responsable de Pràctiques en empresa. 
 
Informació i disponibilitat de places 
El professor responsable de PEI realitzarà una sessió informativa a l’inici del segon semestre de 
cada curs acadèmic. 
 
Els alumnes interessats en la realització de les pràctiques hauran de lliurar les seves dades (nom i 
cognoms i adreça de correu electrònic) al professor responsable de l’assignatura per tal de rebre 
informació sobre les places disponibles per a la realització de les pràctiques. Si un alumne està 
interessat en una oferta determinada ho haurà de comunicar al professor responsable que el posarà 
en contacte amb l’empresa o institució per mantenir una entrevista i fixar els detalls de l’estada. 
Aquesta entrevista és un pas previ per a l’acceptació de l’alumne per part de l’empresa. 
 
En cas que hi hagi més d’un alumne interessat en una oferta determinada, la decisió correspon a 
l’empresa o institució en base a l’entrevista abans esmentada. 
 
L’alumne també pot proposar al professor responsable de l’assignatura l’empresa o institució on 
realitzar les pràctiques. Si el professor dona el vist-i-plau a la proposta, l’alumne quedarà 
automàticament assignat a aquesta empresa o institució. 
 
En qualsevol cas serà imprescindible la signatura d’un conveni UAB-empresa o institució tal com 
s’especifica en el punt següent. 
 
 
Requisits 
Es recomana que l’alumne faci les PEI un cop superat el 2n curs de la titulació o be a finals d’aquest 
2n curs. 
 
És imprescindible signar el corresponent conveni amb l’empresa per a la realització de les 
pràctiques. La documentació per a la redacció del conveni UAB-Empresa s’ha de lliurar al 



responsable de pràctiques 3 setmanes abans de l’inici del període de Pràctiques a l’empresa. Les 
pràctiques no es poden començar fins que el conveni no estigui formalitzat. 
 
 
Avaluació de l’assignatura  
La valoració de l’assignatura es farà en base a un qüestionari enviat a cada empresa en el que a 
partir de les respostes donades pel tutor, el professor responsable de l’assignatura obtindrà la 
qualificació final de l’alumne. Les preguntes del qüestionari estaran enfocades a obtenir informació 
sobre: 
 

• Interès, motivació i disponibilitat de l’alumne. 
• Capacitat d’aprendre. 
• Compliment de l’horari i de les ordres encomanades. 

 
Previ a la obtenció de la qualificació final, l’alumne haurà de presentar un informe explicant les 
tasques dutes a terme durant el període de pràctiques i el tracte rebut a l’empresa. 
 
És responsabilitat de l’alumne vetllar per tal que l’empresa lliuri el qüestionari al professor 
responsable de les pràctiques. 
 
El professor responsable haurà de disposar del qüestionari omplert pel tutor i l’informe de l’alumne 
almenys 5 dies abans del tancament d’actes de la convocatòria corresponent per tal de fer-ne la 
valoració corresponent. 
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PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS 

Enquesta d'avaluació 
 
Contesteu cadascuna de les següents qüestions valorant els diferents aspectes relacionats amb la 

tasca desenvolupada per l’alumne __________________________________________________ 

a la vostra empresa com a: (A) molt bé, (B) bé, (C) normal, (D) deficient: 

 
1. L'estudiant ha realitzat el nombre d'hores establert (300 hores) complint els horaris acordats? 

A   B   C   D 
 
2. La preparació bàsica de l'estudiant per a desenvolupar la tasca encomanada ha estat 

A   B   C   D 
 
3. La integració de l'estudiant en el grup de treball on ha desenvolupat la seva tasca ha estat 

A   B   C   D 
 
4. La qualitat del treball realitzat per l'estudiant a l'empresa ha estat 

A   B   C   D 
 
5. El grau d'acompliment per part de l’estudiant dels objectius fixats ha estat 

A   B   C   D 
 
6. La iniciativa de l'estudiant a l'hora de realitzar el seu treball ha estat 

A   B   C   D 
 
7. La disponibilitat de l'estudiant a l'hora de realitzar el seu treball ha estat 

A   B   C   D 
 
8. L’evolució de la tasca de l’estudiant durant el seu període d’estada a l’empresa ha estat 

A   B   C   D 
 
 
OBSERVACIONS/COMENTARIS 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
El tutor (signatura i segell de l’empresa) 
 
Nom:__________________________________________________________________________ 

Empresa:_______________________________________________________________________       

Data:__________________________________________________________________________ 



 
 

VALORACIÓ ENQUESTA PRÀCTIQUES EN EMPRESA 
 
 
 

A: 3 punts 

B: 2 punts 

C: 1 punt 

D: 0 punts 

 

Qualificació. 
 

9.5  15 

9.0  14-13 

8.5  12-11 

8.0  10-9 

6.0  8 

5.5  7-5 

4.0  4-0 

 

 
 


