FACULTAT DE FÍSICA

PRÀCTIQUES EXTERNES
• Grau de Física
• Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
• Grau d’Enginyeria Biomèdica

FACULTAT DE FÍSICA
PRÀCTIQUES EN EMPRESA

NORMATIVA

• Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa
realitzada pels estudiants i supervisada per la UB, amb l’objectiu de
permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en
la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències
que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.
• Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i
institucions públiques o privades, i amb caràcter excepcional a la
mateixa universitat, segons la modalitat prevista.
• Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar
obligacions pròpies d’un contracte laboral.
Per tant es considera pràctica externa:
Qualsevol estada en una empresa pública, privada, institució, centre de recerca o
grup de recerca de la UB

És indispensable signar un conveni per fer una estada en empresa o centre de
recerca

FACULTAT DE FÍSICA
TIPUS DE PRÀCTIQUES EXTERNES
• Pràctiques curriculars. Són les corresponents a assignatures incloses
en els plans d’estudis dels ensenyaments participats per la facultat de
Física.
Assignatura “Pràctiques en empresa” . Optativa 6 crèdits.

• Pràctiques NO curriculars. Són activitats no incloses en el pla
d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de
formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el Suplement
Europeu del Títol, no té cap altre reconeixement acadèmic.

FACULTAT DE FÍSICA
REQUISITS BÀSICS
Per als dos tipus de pràctiques:
• És indispensable signar un conveni per estendre l’assegurança escolar a
l’estada a l’empresa, l’empresa s’estalvia de fer l’alta a la Seg. Social.
• L’estudiant ha d’haver superat el 50% de la titulació

• 2 tipus de convenis (disponibles a secretaria):
• Conveni per empreses o institucions externes
• Conveni per grups de recerca o departaments de la Facultat (es pot
també fer extensible a algun altre departament de la UB)

PRÀCTIQUES
CURRICULARS
Estudiant contacta amb una empresa,
institució o centre de recerca.
La Institució l’accepta

FACULTAT DE FÍSICA
• Mitjançant oferta a la borsa de treball
de la facultat
• Per contactes personals, per ofertes a
altres webs

L’empresa es registra a la Borsa de treball de la fac. (si no ho està)
L’empresa o l’estudiant obtenen el model de conveni corresponent.
L’emplenen i l’envien a la fac. (email) per la revisió/acceptació

Vist-i-plau del tutor de la fac.
Devolució a l’empresa (email) per la seva signatura.
Retorna a secretaria.
Signatura del degà

On es consigna si l’estudiant
rep ajut econòmic. La facultat
rep una aportació per gestió

Si la tasca programada a l’estada
està relacionada amb els objectius
docents del l’ensenyament

Porta a terme l’estada (mínim 240 hores)
Següent període de matrícula (setembre o febrer)
L’estudiant matricula l’assignatura optativa Practiques en empresa
Període d’avaluació corresponent (febrer o juny)
L’estudiant entrega a secretaria el certificat d’hores de l’empresa i una
memòria (5 pags) sobre les tasques realitzades durant l’estada.
Rep la qualificació

Durant o després del conveni

Assignatura optativa
Pràctiques en empresa –
6 cr.

PRÀCTIQUES
NO CURRICULARS
Estudiant contacta amb una empresa,
institució o centre de recerca.
La Institució l’accepta

FACULTAT DE FÍSICA

• Mitjançant oferta a la borsa de
treball de fac.
• Per contactes personals, per
ofertes a altres webs

L’empresa es registra a la Borsa de treball de la fac. (si no ho està)

L’empresa o l’estudiant obtenen el model de conveni corresponent.
L’emplenen i l’envien a la fac. per la revisió

On es consigna si l’estudiant
rep ajut econòmic. La facultat
rep una aportació per gestió

Vist-i-plau del tutor de la fac.
Devolució a l’empresa (email) per la seva signatura.
Retorna a secretaria.
Signatura del degà

Si la tasca programada a
l’estada està relacionada amb
els objectius docents del
l’ensenyament

Porta a terme l’estada
No hi ha límit mínim d’hores, màxim 500 (excepció-cap d’est.)

L’estudiant entrega a secretaria el certificat d’hores de l’empresa si vol que
li consti al suplement al títol

FACULTAT DE FÍSICA

PRÀCTIQUES EXTERNES – TREBALL FI DE GRAU

L’activitat portada a terme en qualsevol estada a una empresa pot ser l’inici
de les activitats que condueixin a l’elaboració del treball fi de grau, si així
ho considera la comissió de treballs fi de grau i el tutor assignat.

Adreça de la Borsa de Treball de la Facultat de Física
http://www.ub.edu/fisica/feina/borsa_de_treball.php

