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Prerequisits

Segons la normativa:

Per poder matricular-se de l'assignatura de pràctiques externes es requereix complir dos requisits:

Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau
Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits de la titulació (160 ECTS)

Recomanacions

Recomanem que l'alumne que es matriculi pugui finalitzar els estudis aquest mateix curs.

Objectius

L'assignatura té dos objectius principals:

Posar en pràctica els coneixements i competències assolides en les diferents matèries cursades durant el grau.

Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al món professional i empresarial vinculat a l'àrea dels sistemes d'informació i

l'empresa.

Competències

Analitzar, diagnosticar, donar suport y prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió
empresarial.
Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el
tractament de la informació.

Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les
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Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les
empreses i organitzacions.
Demostrar que es coneixen els protocols, les tècniques i els mètodes de recerca del treball científic.
Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves
tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació,
el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes
d'informació en l'entorn empresarial.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els processos interns de l'organització relacionats amb l'activitat que desenvolupa.
Aplicar els coneixements adquirits a la identificació, l'anàlisi i la resolució de problemes o situacions
complexos dins de l'empresa que es presentin durant l'estada de l'estudiant.
Aplicar les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes en els projectes en què es
participi.
Complir els principis ètics en l'exercici professional.
Demostrar que es coneixen els protocols, les tècniques i els mètodes de recerca del treball científic.
Demostrar una actitud activa en els processos d'especificació, disseny i implementació dels sistemes
d'informació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autónom.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Valorar les decisions referents a estructura organitzativa en el marc de l'empresa o organització en què
es fa el pràcticum.

Continguts

Les pràctiques externes es realitzaran bàsicament en aquelles empreses i organitzacions amb les quals
s'hagin establert els corresponents convenis de col.laboració.

El contingut de les pràctiques serà variable i dependrà de la proposta de l'entitat receptora de l'estudiant
prèviament acceptada per la coordinació de pràctiques.

Aquesta proposta contindrà la seguent informació que haurà estat aprovada per el coordinador de la titulació
garantint la seva adequació en quant a continguts:

Identificació de l'empresa
Unitat organitzativa on es faran les pràctiques
Contingut detallat de l'estada de pràctiques (tasques)
Resum del treball a realitzar en l'activitat. (4-5 línies)
Objectiu de l'estada de pràctiques
Competències i resultats d'aprenentatge que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada de
pràctiques
Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora

Al final del periode de pràctiques l'alumne haurà de ser capaç de realitzar un informe on relacioni el contingut
de les pràctiques amb els coneixements i competencies assolits al grau i una reflexió sobre el paper que han
jugat les pràctiques en el seu procés d'aprenentatge

Metodologia

Un cop l'alumne s'hagi matriculat a l'assignatura es procedirà a l'assignació de les pràctiques segons els
criteris vigents.

Es produirà una primera entrevista entre la empresa i l'estudiant.
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Es produirà una primera entrevista entre la empresa i l'estudiant.

Per tal que les pràctiques es puguin endegar caldrà el vist-i-plau de ambdues parts

Les reunions (presencials o virtuals) entre l'estudiant i el tutor acadèmic seran al menys:

Una inicial, entre una i dues setmanes un cop començades les pràctiques
Una intermitja
Una final un cop acabades les pràctiques

De totes elles es mantindrà un registre.

Al final l'alumne haurà de confeccionar un informe sobre les pràctiques realitzades segons les indicacions que
rebi del tutor acadèmic.

Al campus virtual de l'assignatura es facilitaran els models de informes i una rúbrica sobre el informe final de l'alumne amb els criteris
d'avaluació.

Els informes es podran fer indistintament en català, castellà o anglès.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Reunions de seguiment i assignació 3 0,12 1, 2, 3, 6, 9

Sessió prèvia de presentació de les pràctiques. 2 0,08 4, 7

Tipus: Supervisades

Estada en Empresa 430 17,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Preparació de l'informe final 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels següents informes sobre les pràctiques:

- Informe que ha de realitzar el tutor per part de l'empresa i que serà un 20% de la nota

- Informe que ha de realitzar el tutor acadèmic i que serà un 20% de la nota

- Informe que ha de realitzar l'estudiant i que serà un 60% de la nota.

L'avaluació final estarà subjecte a la presentació dels respectius informes i els continguts dels mateixos. La
nota final la determinarà el tutor acadèmic en base a la valoració que en farà dels diferents informes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe de l'alumne 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Informe del Tutor d'Empresa 20% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8

Informe del tutor acadèmic 20% 0 0 2, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

No hi ha bibliografia
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