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Programa “BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME  
PRÁCTICAS EN EMPRESAS” 

Curs 2015-2016 

Informació per a empreses 
 
 
1. Col·laboració 
 
Aquesta convocatòria té l’origen en el conveni específic de col·laboració, signat el 17 de 
desembre de 2013, entre la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, i el Banco Santander. 
 
 
2. Objectius 
 
- Facilitar i promoure la realització de 192 pràctiques externes durant el curs acadèmic 2015-

2016 per a estudiants matriculats a la Universitat de Barcelona. 
- Complementar la formació universitària dels estudiants, tot apropant-la a la realitat 

professional on exerciran l’activitat professional com a futurs graduats.  
- Ajudar els estudiants en l’adquisició de coneixements sobre la gestió dels organismes 

públics i privats, de les estructures organitzatives i de les funcions i procediments de treball, 
preparant-los per a l’exercici professional. 

- Facilitar la inserció laboral. 
- Promoure la formalització de nous convenis de cooperació educativa que permetin la 

realització de pràctiques externes dels estudiants i d’un augment del nombre d’ofertes, 
recolzant la creació de nous vincles entre empreses i universitats, i amb la l’aportació 
d’ajuts econòmics. 

 
 
3. Requisits de participació 
 
- Ser autònom, microempresa, o petita o mitjana empresa (PYME), ubicada en el territori 

nacional, sempre que pugui formalitzar un conveni de cooperació educativa. 
S’entén per PYME empreses que ocupen a menys de 250 persones i que tinguin un volum 
de negocis anual que no excedeixi de 50 milions d’euros, o que el balanç general anual no 
excedeixi de 43 milions d’euros. 

- Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica: 
assignació d’un tutor a l’estudiant becat i disseny d’un pla de formació i desenvolupament 
de competències professionals. 

- Inscripció a través del web: www.becas-santander.com , i si desitja estudiants de la 
Universitat de Barcelona, inscripció al GIPE (l’aplicació de gestió de pràctiques externes de 
la UB): www.ub.edu/feinaub  
 

http://www.becas-santander.com/
http://www.ub.edu/feinaub
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Les empreses que van acollir estudiants mitjançant aquesta beca en qualsevol de les 
edicions anteriors poden demanar-la en aquesta nova convocatòria 2015-2016, sempre que 
l’empresa continuï complint els requisits i condicions exigits en aquest punt. 

 
 
4. Compromisos de les empreses 
 
- Amb l’objectiu de fomentar la inserció dels estudiants universitaris que pretén el Programa, 

les empreses participants hauran d’assegurar els mecanismes i procediments necessaris per 
a l’eficàcia i l’interès de la formació pràctica de l’estudiant, com ara: assignar un tutor 
responsable del seguiment, col·laborar en el disseny del projecte formatiu a desenvolupar 
durant el període de la pràctica, i assignar funcions i tasques que contribueixin al 
desenvolupament de competències professionals que complementin els coneixements 
tècnics de l’estudiant. 

- Les empreses hauran de formalitzar un conveni de cooperació educativa amb la Universitat 
de Barcelona. 

- A la finalització de les pràctiques, el tutor de l’empresa enviarà un informe de valoració de 
les pràctiques realitzades al centre de la UB on estigui matriculat l’estudiant. 

- En cas que l’estudiant obtingui la baixa o alta mèdica (IT) les empreses hauran de vetllar 
perquè l’estudiant ho reporti en el termini màxim de tres dies des de la data del comunicat 
corresponent, al següent contacte: 

Beques de Col·laboració 
Tel. 93 4021770 
Correu electrònic: beca.colaboració@ub.edu  
 

-  En cas que l’estudiant renunciï a la pràctica, l’empresa haurà de vetllar perquè l’estudiant 
presenti el document de renúncia degudament signat, almenys una setmana abans de la 
data de la renúncia. 

 
 
5. Característiques de les pràctiques. Duració i horari 
 
Els períodes de les pràctiques podran ser de: 
3 mesos a mitja jornada o jornada completa 
6 mesos a mitja jornada 
 
 
6. Característiques de les pràctiques 
 
Dotació de cost del Banco Santander: 600 euros bruts/mes en pràctiques de jornada completa 
i 300 euros bruts/mes en pràctiques de mitja jornada. 
 
La Universitat rebrà la dotació del Banco Santander i l’haurà de destinar: 
 
a) al pagament d’una borsa o ajut econòmic de les pràctiques acadèmiques externes de 
l’estudiant participant. 
b) al compliment de les obligacions que, en matèria de seguretat social, fiscal o de qualsevol 
altre tipus amb caràcter general, correspongui, per imperatiu legal o reglamentari, al que 
tingui la condició d’empresari o equivalent en relació amb els estudiants que facin pràctiques. 
La borsa o ajut econòmic és compatible amb qualsevol altre ajut que l’estudiant pugui obtenir 
de l’empresa de destí o d’un tercer. 
 

mailto:beca.colaboració@ub.edu
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- El període de pràctiques de tres mesos podrà ser ampliable per tres mesos més, si així ho 
consideren les tres parts: l’estudiant, l’empresa i el centre de la Universitat de Barcelona. 
En aquest cas, l’empresa s’haurà de fer càrrec del pagament a l’estudiant per la mateixa 
quantitat o ajut que estava rebent del Banco Santander, tot aplicant les obligacions que 
assenyala el RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que es regulen els termes i les condicions 
d’inclusió a Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en 
programes de formació, tant pel que fa a aquesta ampliació, com a qualsevol altre ajut que 
simultàniament a la beca del Banco Santander faci l’empresa a l’estudiant. Així com també 
de fer les retencions de l’IRPF d’acord amb la legislació vigent. 

- Les pràctiques es podran fer dins del calendari comprès entre l’1 de març i el 30 de 
setembre de 2016, per períodes de tres o sis mesos. 

- Previ a l’inici de les pràctiques s’haurà de formalitzar un conveni de cooperació educativa i 
un projecte formatiu, que es confeccionaran d’acord amb l’actual normativa de pràctiques 
de la Universitat de Barcelona, i amb l’organització interna de cada centre UB. En cap cas 
l’estudiant podrà iniciar les pràctiques sense la formalització i signatura de l’esmentat 
conveni de cooperació educativa, i sense haver lliurat la documentació al seu centre pel que 
fa a gestionar el pagament  i alta a la Seguretat Social. 

 
 
7. Sol·licitud 
 
- Les empreses interessades en acollir estudiants en pràctiques s’hauran d’inscriure a la 

pàgina web www.becas-santander.com fins al 31 de gener de 2016. 
- A més, s’hauran d’inscriure al GIPE (aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB), per 

vincular la seva oferta a la Universitat de Barcelona, a través de la pàgina web: 
www.ub.edu/feinaub   
 

 
8. Criteris de selecció. 
 
Les empreses seran seleccionades tenint en compte els següents criteris: 
 
- Empreses que tinguin el compromís d’ampliar els tres mesos de durada inicial de les 

pràctiques, assumint el pagament per igual quantitat de l’ajut de l’estudiant durant els 
esmentats tres mesos d’ampliació. 

- Empreses vinculades per relació comercial amb el Banco Santander. 
- Les ofertes d’empreses que mantinguin col·laboració amb la Universitat de Barcelona. 
- Les ofertes d’empreses de spin-off universitàries. 
- Les ofertes d’empreses vinculades a les Càtedres d’Empresa Familiar. 
- Les ofertes especialment adequades a estudiants amb discapacitat. 
- Altres judicis i normes que estableixin els centres de la Universitat de Barcelona amb les 

empreses. 
 
 
9. Selecció dels estudiants: criteris i procés 
 
a) El Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona facilitarà als centres UB un 

llistat de les empreses i un altre dels estudiants inscrits en la plataforma del Banco 
Santander i en el GIPE (aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB), filtrats per 
titulació de preferència de l’empresa i titulació matriculada per l’estudiant respectivament, 
i amb un anàlisi previ de les ofertes per vincular-les a cada titulació universitària. 

http://www.becas-santander.com/
http://www.ub.edu/feinaub
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b) Els centres UB faran les assignacions per criteris propis, tenint en compte els de les 
empreses, si n’hi haguessin, i els altres assenyalats a les convocatòries de l’estudiant, de 
l’empresa i de la UB. 

c) Els centres UB facilitaran a les empreses una proposta de conveni de cooperació educativa 
per formalitzar les pràctiques dels estudiants, a partir de l’organització interna de 
cadascun dels centres. 

 
 
10. Informació  
 
- Per a més informació, les empreses poden contactar amb el gestor de les beques del 

centre on estigui matriculat l’estudiant: 
http://www.ub.edu/feinaub/gestors_feinaUB.html, o bé amb el Servei d’Atenció a 
l’Estudiant. 

 
Servei d’Atenció a l’Estudiant – Unitat FeinaUB 
c/ Adolf Florensa, 8  (Edifici Florensa) 
08028 Barcelona 
sae.feinaub@ub.edu  
Horari d’atenció telefònica i presencial: 
93 4021303, de 9 a 15h de dilluns a divendres 

http://www.ub.edu/feinaub/gestors_feinaUB.html
file://///fitxers.ub.edu/sae.ubs/FeinaUB/10%20-%20Pràctiques%20externes%20estudiants%20+%20Programes%20formacio/10%20-%20Beques%20de%20practiques%20en%20empreses/Beques%20Santander/2a%20edicio%202012-2013/Documents%20per%20machacar%20de%20la%201a%20Convoc/sae.feinaub@ub.edu

