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1. RESUM DE REVISIONS 

Número Data Revisió 
00 13/02/2002 Redacció inicial (“Servei d’orientació professional”) 
01 1/09/2004 Modificació dels procediments associats: “Pràctiques” i 

“Borsa de Treball” 
02 13/03/2017 Canvi de format i de codificació per alineació amb la 

UVIC-UCC, i replantejament del SGIQ. 
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2. FITXA DEL PROCÉS 

Objectiu: L’objecte d’aquest procés és establir les accions necessàries per portar a 
terme una correcta gestió de les pràctiques externes (curriculars i no curriculars) que es 
realitzen en empreses i/o institucions. 

Les pràctiques externes són activitats de naturalesa formativa realitzades en empreses 
i/o institucions amb  l’objectiu de permetre que els estudiants apliquin i complementin 
els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, així com d’afavorir 
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici  professional, facilitin la 
seva ocupació i fomentin la seva capacitat emprenedora.  D’acord amb aquest principi, 
el Servei de Carreres Professionals de BAU, promou i potencia que els estudiants 
realitzin pràctiques mitjançant convenis amb empreses tant nacional com 
internacionals. 

Formen part d’aquest procés les pràctiques externes curriculars i les pràctiques 
externes no curriculars, així com les que es gestionen  des de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 

Les pràctiques externes curriculars són les pràctiques externes que formen part del pla 
d’estudis que cursa l’estudiant. 

Pràctiques externes no curriculars són les pràctiques externes que no formen part del 
pla d’estudis que cursa l’estudiant. 

NORMATIVA RELACI0NADA 
 

 RD 592/2014,  pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 

 RD 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el 
règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes 
de formació. 

 RD 1791/2010 pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 
 Normativa de pràctiques externes de la UVIC. 
 Normativa de pràctiques externes específica de BAU. 

 
Propietari:  
El procés de Gestió de les pràctiques és propietat del Servei de Carreres Professionals  
que vetllarà pel bon funcionament i seguiment del procés, i proposarà millores a la 
coordinació. 
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Grups d’interès i participació/tasques:    
 
Grup de interès 
Estudiant 
Responsable de l’entitat col.laboradora 
 
Grups de participació 
Direcció 
Direcció Acadèmica 
Assessora Pedagògica  
Cap d’estudis 
Coordinadors de itineraris 
Coordinador de Pràctiques Externes 
PAS (Gestió Acadèmica) 
Tutor de l’entitat col.laboradora 
Tutor acadèmic 
Responsable de Qualitat 
Àrea de Relacions Internacionals 
 
 
Entrades:  Estudiants amb la necessitat (pràctiques curriculars) o voluntat (pràctiques 
no curriculars) de fer pràctiques. 
              
Sortides:   Convenis de pràctiques dels estudiants 
         Qualificacions de Pràctiques Externes curriculars 
   
 
Procediments  associats:  PC04_Pr1: Pràctiques Externes Curriculars 
              PC04_Pr2: Pràctiques extra curriculars 

 

 



Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Gestió de les pràctiques

Rev.00 Creació del diagrama de la rev.2 del PC_04 14/03/2017 Responsable Qualitat

Servei de Carreres Professionals

PC04. Gestió de les pràctiques

‐ Normatives:
 RD 592/2014 
 RD1493/2011
 RD1791/2010

‐ Normativa Pràctiques 
Externes UVIC.

‐Normativa Pràctiques 
Externes específica de BAU. 

PC4_Pr1. Pràctiques Externes: tramitació 
de convenis de pràctiques curriculars

Responsable Servei Carreres professionals

Assignació de tutor a l’empresa i de tutor 
de pràctiques a BAU

Tutor pràctiques/empresa/alumne

INICI

Realització de l’estada de pràctiques

Alumne/ Empresa

PC4_Pr2. Pràctiques extracurriculars: 
tramitació de convenis extra curriculars

PAS Suport Borsa de Treball

Estudiants matriculats a 
l’assignatura Pràctiques 
Externes del Grau en Disseny 
(curricular)

Estudiants que volen fer 
pràctiques no curriculars 

Recerca d’empreses

Responsable Servei Carreres 
Professionals

Realització de l’estada de 
pràctiques 

Alumne

Notificació de la finalització de les 
pràctiques a la Borsa de treball de 

BAU 

Alumne/ Empresa

Convenis de 
pràctiques 

Universitat/ Empresa

L’alumne entrega la Memòria de Pràctiques 
al Tutor de Pràctiques de BAU.

Alumne/ Tutor de pràctiques de BAU

Seguiment/avaluació de les Pràctiques

Tutor de pràctiques de BAU

Reconeixement acadèmic de les 
pràctiques: recollida de notes i introducció 

a base de dades

Tutor/PAS Secretaria Acadèmica

Actes de Notes de 
l’assignatura Pràctiques 
Externes del Grau en 

Disseny 

Estudiants amb pràctiques 
extracurriculars realitzades.
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