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Introducció 
 

Aquest document recull els principals resultats derivats del projecte “Pla de desenvolupament 

del talent per a l’ocupació” de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 

El principal objectiu d’aquest projecte ha estat la millora de l’ocupabilitat dels estudiants dels 

cinc graus que s’imparteixen a la Facultat (ADE, Economia, Sociologia, Estadística i Empresa 

Internacional), i els treus graus dobles (ADE-Dret, ADE-Matemàtiques, i Economia-Estadística), 

així com els màsters, postgraus i doctorats, per tal de millorar les competències i habilitats 

necessàries per potenciar la qualitat de la inserció laboral dels estudiants de la facultat.  

L’oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa ha participat 

activament en el desenvolupament d’aquest projecte tot i oferint diferents activitats de 

desenvolupament de competències així com serveis professionals als i les estudiants de tots 

els graus, màsters i doctorats. Però també hem posat l’atenció en les organitzacions externes 

que participen i que col·laboren amb nosaltres des de fa temps. Així com en els 

coordinadors/es de pràctiques i tutors/es, tant de la Facultat com de les empreses. 

Les principals línies de servei i treball de l’oficina Carreres Professionals han estat i són : 

a) La promoció de les Pràctiques Externes donant la millor qualitat al servei prestat als 

estudiants i organitzacions posant el segell de qualitat. 

b) la prestació de serveis de caràcter professional a través de la formació en sortides 

professionals i competències transversals que complementen currículum acadèmic i 

donen un caràcter més professionalitzador per incrementar l’ocupabilitat de 

l’estudiant. 

c) la realització de dues fires d’ocupació: Fòrum Social i Emprenedor (octubre o 

novembre) durant el primer semestre  i el Fòrum d’Ocupació (Març) en el segon 

semestre. 

d) El desenvolupament d’accions orientades a la detecció de talent per part de les 

organitzacions. 

e) La comunicació amb estudiants i professorat d’una banda,, i amb empreses, de l’altra. 

A aquesta memòria desenvolupem els indicadors treballats al llarg dels anys de durada del 

projecte per veure la transformació i participació dels estudiants, per incrementar el nombre 
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de pràctiques que realitzen els estudiants com a complement de les seves competències, 

coneixements i habilitats que s’afegeixen a les assolides a l’aula. 

Les pràctiques són un element molt important de la seva formació acadèmica i de millora per 

la inserció laboral. Les pràctiques són una via per que els estudiants puguin aplicar els seus 

coneixements a la vida real i millorar les seves habilitats, això incrementa la motivació i 

augmenta els coneixements adquirits durant el període formatiu donant-li sentit i una 

aplicabilitat directa en les empreses o organitzacions. Altre element essencial és la diferent 

tipologia de pràctiques que poden ser amb reconeixement de crèdits (curriculars = ARC) o 

sense reconeixement (extracurriculars = SRC). Les dues suposen una millora per la inserció 

laboral i d’aquesta manera incrementen la seva ocupabilitat en el mercat laboral. Les 

pràctiques actuen com un element de valoració de la qualitat dels ensenyaments. 

Els indicadors que es presenten, i que es van plantejar en el projecte per tal d’analitzar les 

dades de pràctiques externes que valorem, són: 

 Núm. de pràctiques, amb i sense reconeixement de crèdits. 

 Núm. de pràctiques per ensenyaments. 

 Núm. de pràctiques internacionals per cadascun dels graus 

 Núm. d’empreses i institucions col·laboradores (totals) 

 Nota mitjana del tutor d’empresa a les pràctiques curriculars per ensenyament 

 Valoració mitjana del tutors d’empresa sobre les diferents competències dels alumnes 

 Núm. Empreses i institucions que intervenen en activitats orientades a la formació de 

competències i l’ocupació. 

 Núm. d’alumnes inscrits en sessions realitzades per ocupadors. 

 Valoració dels alumnes sobre les activitats realitzades pels ocupadors 

 Núm. de projectes d’Emprenedoria tutelats en l’espai coworking 

 Núm. de tutors d’empresa que assisteixen a les jornades de tutors 

 % d’inserció laboral dels estudiants dels diferents ensenyament amb dades obtingudes  

de l’enquesta pròpia.  

 Difusió de l’experiència a jornades, congressos, conferències, etc. 

 

La resta del document s’organitza en diferents apartats que recullen els objectius, la normativa 

vigent, els diferents indicadors descrits anteriorment així com la justificació del pressupost. 
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Objectius  
• Detectar els principals dèficits formatius, sobretot en l’àmbit de la internacionalització, 

a partir de les enquestes de l’AQU sobre Inserció Laboral per les onades de 2014 i 

2017. 

• Augmentar la implicació dels diferents ocupadors participant directament en la 

formació dels estudiants (tipus d’activitat, posicionament de la facultat, campanyes de 

reclutament de les empreses).  

• Reactivar el Consell Assessor Jaume Vicens Vives. 

• Increment de pràctiques externes . 

• Potenciar els treballs fi de grau vinculats a les pràctiques externes. 

• Impulsar l’emprenedoria. 

• Difondre l’experiència del Pla de Desenvolupament del Talent per l’Ocupació (PDTO). 

• Recollir informació sobre l’evolució de la publicació d’ofertes de pràctiques.  

Normativa vigent  
Normativa externa:  

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. (Consultat 23 maig 2018:  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8138). 

Normativa interna: 

• Normativa acadèmica pels ensenyaments de la Universitat de Barcelona: Normativa de 

pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada 

per la Comissió Acadèmica el 27 d’abril del 2012) (Aprovada pel Consell de Govern el 8 

maig del 2012). (consultat 23 maig de 2018 

 http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf)  

 

• Normativa acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa: Normativa de pràctiques 

acadèmiques externes dels graus, màsters i ensenyaments de postgrau de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (Aprovada per la Comissió Acadèmica 

de la Facultat d’Economia i Empresa el 19 de juliol de 2012 i modificada parcialment per  

les Comissions Acadèmiques del 22/05/2013, del 30/10/2013, del 18/05/2017 i del 

9/11/2017) (consultat 23 maig de 2018: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8138
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
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 http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/14-15/Normativa_practiques.pdf) 

http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/14-15/Normativa_practiques.pdf
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Indicadors  

1.- Pràctiques Externes 
 

• Núm. de pràctiques, amb i sense reconeixement de crèdits. 
• Núm. de pràctiques per ensenyaments. 
• Núm. de pràctiques internacionals per cadascun dels graus 

L’oficina treballa per la intensificació i garantia de qualitat de les pràctiques. En aquest sentit 

es realitzen tasques de prospecció que permetin identificar i obrir noves oportunitats així com 

donar un servei personalitzat als estudiants dels graus en els què és més difícil trobar 

oportunitats. Un altre element sobre el què treballa l’oficina és en la sistematització dels 

processos, mitjançant programari informàtic que agilitza el procés de gestió i el recorregut que 

fa un projecte formatiu, així com l’organització de la oficina, per donar una resposta ràpida a 

les ofertes i demandes que es produeixen en el procés de recerca de pràctiques. 

Cada vegada es més freqüent que els estudiants facin pràctiques curriculars dels diferents 

graus; és una tendència creixent. Tal i com es mostra al Gràfic 1, s’observa un creixement de 

les pràctiques curriculars (ARC) i una tendència decreixent en les pràctiques no curriculars. Cal 

destacar a més que a aquesta gràfica no estan incloses les pràctiques realitzades pel programa 

EUS.

 

Fonts: Dades de la Oficina de Carreres professionals. No estan incloses les dades del Programa EUS 
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A partir de la taula 1 es pot observar el núm. hores que poden tenir les pràctiques curriculars i 

extracurriculars .  

 

Taula 1 Distribució d’hores - Mínim i Màxim - segons Graus 

 

Fonts: Elaboració de l’Oficina de Pràctiques  

En quant al volum absolut del núm. de pràctiques segons els enseyanments i tipus de pràctica, 
aquesta informació es mostra a la Taula 2. 

 

Taula 2. Número de pràctiques per ensenyaments (Valors Absoluts)  

  

  
2015-16 

  

  
2016-2017 

  

  
2017-2018* 

  

  
ARC SRC  Total ARC SRC Total ARC SRC  Total   

Grau ADE 
 

604 453 1057 657 410 1067 634 383 1017 
Grau ECONOMIA 

 
123 238 361 122 219 341 135 198 333 

Grau SOCIOLOGIA 
 

31 20 51 35 15 50 22 15 37 
Grau ESTADÍSTICA 

 
30 16 46 40 19 59  -- -- 0 

Grau Empresa Internacional 
 

3 9 12 84 18 102 112 28 140 
Grau ADE-Dret 

 
9 9 18 33 19 52  * * 0 

Grau ADE-Mates 
 

1 0 1 6 3 9 9 7 16 
Grau Eco-Estadística 

 
3 3 6 6 6 12  * * 0 

DOCTORAT 
 

0 11 11 0 18 18 0 6 6 
MÀSTER OFICIALS 

 
115 138 253 117 160 277  * * 271 

TÍTOLS PROPIS 
 

0 170 170 2 169 171 0 186 186 
 

Font: Base de dades de Oficina de Carreres Professionals  

ARC = amb reconeixement de crèdits Curriculars, SRC= sense reconeixement de crèdits, no Curriculars 

*Pendent del tancament de any acadèmic 
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2.- Entitats Col·laboradores 
 

• Núm. d’empreses i institucions col·laboradores (totals) 

 

Les entitats col·laboradores, tant empreses com institucions, han signat al voltant de 1000 

convenis de col·laboració per any acadèmic amb la facultat, convenis que poden incloure 

diversos projectes formatius (veure Taula 3). Un dels aspectes més positius per la facultat és 

la gran diversificació de l’oferta de pràctiques de que disposa, la qual cosa permet adaptar 

molt bé les pràctiques a les preferències dels alumnes. Cal destacar, però, que durant els 

últims anys la tendència és a una reducció de convenis amb empreses i institucions. El fet 

que s’hagin reduït les empreses suposa una major fidelització, ja que es fan més pràctiques 

amb les empreses col·laboradores. Aquestes empreses són de tot tipus en quant a l’activitat, 

sector, dimensió, localització, etc. Destaquen les empreses auditores i consultores, les 

empreses del sector agroalimentari, distribuïdores, logístiques, financeres, d’hostaleria i 

restauració, culturals, esportives, asseguradores, etc. En quant a institucions destaquen 

entitats públiques com Ajuntaments, Departaments de la Generalitat o altres organismes 

públics i entitats del tercer sector de l’àmbit social, sanitari o cooperatiu. 

 

Taula 3. Núm. d'Empreses i Institucions col·laboradores Totals 

 

 Curs Acadèmic Núm d’Empreses 

 
2014-2015 1051 

 
2015-2016 1018 

 
2016-2017 983 

 
2017-2018 972 

 

Fonts: Base de dades de la Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa 
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3.- Avaluació dels tutors  
 

 Nota mitjana dels tutors d’empresa a les pràctiques curriculars per ensenyament. 
 Valoració mitjana dels tutors d’empresa sobre les diferents competències dels 

alumnes. 
 

S’observa una major implicació dels diferents departaments de la facultat en la participació 

dels professors com tutors de pràctiques curriculars de grau. A la taula 4 s’aprecia que en el 

curs  2015-2016 es va produir un procés de fusió dels departaments que conformen la Facultat 

passant  a ser 6.  

Taula 4. Número de tutors de Grau per departament de la Facultat d'Economia i Empresa 

Distribució departaments 2015-
2016* 

2016-
2017 

2017-
2018 

coordinador  1 1 1 
Història Econòmica, Institucions, Política i Economia 

Mundial 
3 3 4 

Econometria, Estadística i Economia Aplicada 2 4 7 
Economia 3 7 5 
Sociologia 3 2 4 
Empresa 3 7 6 

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 2 3 4 
Comptabilitat 2 .. .. 

Política Econòmica 2 .. .. 
Econom.Pública,Econom.Política i Econom.Espanyola 3 .. .. 

Total 23 26 30 
Fonts: Oficina de Carreres Professionals FEE, 2018 

*Curs acadèmic de fusió de departaments 

 

Pel que fa a les pràctiques de màsters, postgraus i doctorats, els tutors de pràctiques 

curriculars i no curriculars són el coordinador i el professor assignat pels directors de 

programes i directors de departaments.   
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Les pràctiques curriculars han augmentat en els dos últims anys i superen les 1000 pràctiques 

anuals. A la taula 5 podem veure la nota mitjana de les pràctiques curriculars de tots els 

ensenyaments. De manera conjunta s’observa que les pràctiques tenen en general 

qualificacions elevades, degut al seu seguiment, i ha augmentat la nota final mitjana fins a 8,94 

en 2017-2018.   

 

Taula 5. Nota mitjana del tutor d’empresa a les pràctiques curriculars 

Tots el ensenyaments Avaluacions Vàlides No 
vàlides 

% no 
vàlides 

Nota 
màx. 

Nota 
mín. Mitjana 

2015-2016 
       

Nota seguiment tutor acadèmic 931 845 86 9.24 10 4 8.89 

Nota memòria tutor acadèmic 931 838 93 9.99 10 3 8.43 

Nota tutor d'empresa 931 885 46 4.94 10 3 8.99 

Nota final 931 837 94 10.1 10 5 8.75 

2016-2017 

       Nota seguiment tutor acadèmic 1030 952 78 7.57 10 5 9.28 

Nota memòria tutor acadèmic 1030 951 79 7.67 10 5 8.8 

Nota tutor d'empresa 1030 985 45 4.37 10 4 9.03 

Nota final 1030 943 87 8.45 10 3.2 8.98 

2017-2018 

       Nota seguiment tutor acadèmic 1021 872 149 14.59 10 1 9.15 

Nota memòria tutor acadèmic 1021 855 166 16.26 10 4 8.76 

Nota tutor d'empresa 1021 922 99 9.7 10 3 9.04 

Nota final 1021 833 188 18.41 10 4.8 8.94 

 
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació para Graus i 
Màsters de caràcter Curriculars, (Oficina de Carreres) 
 

 

En relació a les pràctiques no curriculars la mitjana de la valoració dels tutors d’empresa 

general de la facultat està al voltant de 8.76, mentre que la dels tutors acadèmics està al 

voltant del 6.97. 
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Taula 6. Nota mitjana dels tutors acadèmics i dels tutors d’empresa a les pràctiques no 

curriculars (SRC sense reconeixement de crèdits) per ensenyament. 

        2015-2016 Avaluacions Vàlides No 
vàlides 

% no 
vàlides 

Nota 
màx 

Nota 
mín Mitjana 

Nota tutor acadèmic 675 233 442 65.48 10 1 7.44 

Nota tutor d'empresa 675 385 290 42.96 10 2 8.76 

2016-2017 

       Nota tutor acadèmic 538 193 345 64.13 10 1 7.41 

Nota tutor d'empresa 538 295 243 45.17 10 1 8.76 

2017-2018 

       Nota tutor acadèmic 502 156 346 68.92 10 1 6.97 

Nota tutor d'empresa 502 250 252 50.2 10 5 8.75 

 
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 

Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres). Inclou tots els ensenyaments 
 

 

A les taules 7 i 8 es veuen les distribucions dels qüestionaris d’avaluació de les pràctiques 
curriculars dels estudiants de grau i s’observa que hi ha un increment sostingut.  

Taula 7. Total qüestionaris de avaluació de pràctiques curriculars en estudiants de grau per 
Any acadèmic ensenyament, 2014 al 2017.  

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
2014-2015 665 20,2 20,2 20,2 

2015-2016 832 25,2 25,2 45,4 

2016-2017 892 27,1 27,1 72,5 

2017-2018 908 27,5 27,5 100,0 

Total 3297 100,0 100,0  

 
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 

Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres). Inclou tots els ensenyaments 
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Taula 8. Total de qüestionaris per ensenyament.  

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
G1018 Sociologia 109 3,3 3,3 3,3 

G1019 Economía 502 15,2 15,2 18,5 

G1020 Estadística 141 4,3 4,3 22,8 

G1072 ADE 2354 71,4 71,4 94,2 

G1080 GEI 191 5,8 5,8 100,0 

Total  3297 100,0 100,0  
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 

Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres). Inclou any acadèmic 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018. 

 

A la taula 9 s’observa que la nota mitjana de les pràctiques està al voltant del 9 en quasi tots 

els graus i també veiem que en el Grau d’Empresa Internacional és superior al 9, arribant al 

9.5. El màxim de la nota és de 10 i el mínim depèn del grau i any. El Grau de Economia és el 

més crític a l’hora de l’avaluació de les pràctiques, mentre que en el cas del Grau en Empresa 

Internacional veiem que el mínim no baixa de 7. 

A la Taula 10 és presenten les competències transversals segons ensenyament. Podem dir que 

en la majoria dels graus s’agrupen en dues categories: les que es valoren per sobre del 9 son 

les Competències de compromís ètic (capacitat crítica, actitud coherent amb concepcions 

ètiques i deontològiques), així com Competències d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat 

d'anàlisi, de síntesi, de visió global, d'aplicació dels coneixements a la pràctica, capacitat 

tècnica), i per últim el Treball en equip (capacitat de col·laborar i contribuir a un projecte 

comú, de treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals). D’altra banda, les competències 

per sota del 9 són: la Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i 

gestionar projectes, de cercar i integrar coneixements), la Sostenibilitat (capacitat de valorar 

l'impacte social i mediambiental de les actuacions en què treballa, de manifestar visions 

integrades i sistèmiques), la Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se 

oralment i per escrit en català i castellà, domini i capacitat d'expressió en una tercera llengua, 

domini del llenguatge especialitzat, capacitat de cercar i integrar informació). 

 

  



17 
 

Taula 9. Nota mitjana del tutor d’empresa a les pràctiques curriculars per ensenyament. 

  

Avaluacions Vàlides 
No 

vàlides 

% no 

vàlides 

Nota 

màx 

Nota 

mín 
Mitjana 

G1018 Grau Sociologia 

       

 

2014-2015 26 26 0 0 10 6 8.97 

 

2015-2016 27 26 1 3.7 10 6 8.92 

 

2016-2017 32 32 0 0 10 6 9.15 

 

2017-2018 24 20 4 16.67 10 6 9.08 

G1019 Grau Economia 

       

 

2014-2015 89 88 1 1.12 10 6 8.76 

 

2015-2016 129 123 6 4.65 10 3 8.85 

 

2016-2017 95 94 1 1.05 10 4 8.73 

 

2017-2018 132 114 18 13.64 10 4 8.84 

G1020 Grau Estadística 

       

 

2014-2015 19 19 0 0 10 7 9.21 

 

2015-2016 29 29 0 0 10 6 8.91 

 

2016-2017 40 39 1 2.5 10 7 9.06 

 

2017-2018 53 46 7 13.21 10 7 9.01 

G1078 Grau ADE 

       

 

2014-2015 472 464 8 1.69 10 5 9 

 

2015-2016 584 571 13 2.23 10 4 9.06 

 

2016-2017 595 580 15 2.52 10 5 9.13 

 

2017-2018 587 546 41 6.98 10 5 9.07 

G1080 

Grau Empresa 

Internacional 

       

 

2015-2016 2 2 0 0 10 9 9.5 

 

2016-2017 77 75 2 2.6 10 6 8.92 

 

2017-2018 112 105 7 6.25 10 7 9.2 

Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 
Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 
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Taula 10. Valoració nota mitjana dels tutors d’empresa sobre les diferents competències 
transversals  dels alumnes. 

 
G1018 G1019 G1020 G1078 G1080 

 
Sociologia Economia Estadística ADE GEI 

 
Mitjana Mitjana Mtjana Mitjana Mitjana 

1. Competències de compromís ètic: capacitat crítica, actitud coherent amb concepcions ètiques i 
deontològiques... 

2014-2015 9,1 8,9 9,3 9,0 -- 
2015-2016 8,9 8,9 8,8 9,0 9,0 
2016-2017 9,1 8,8 9,1 9,1 9,0 
2017-2018 9,2 8,9 9,1 9,1 9,3 

2. Competències d'aprenentatge i responsabilitat: capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global, d'aplicació dels 
coneixements a la pràctica, capacitat tècnica... 

2014-2015 8,7 8,5 9,3 8,7 -- 
2015-2016 8,6 8,6 8,6 8,8 10,0 
2016-2017 9,1 8,8 9,1 9,1 9,0 
2017-2018 9,1 8,6 8,9 8,9 8,8 

3. Treball en equip: capacitat de col·laborar i contribuir a un projecte comú, de treballar en equips 
interdisciplinaris i multiculturals... 

2014-2015 9,0 8,9 9,2 9,1 -- 
2015-2016 9,2 8,8 8,8 9,1 10,0 
2016-2017 8,7 8,5 8,8 8,8 8,7 
2017-2018 9,2 9,1 9,1 9,1 9,3 

4. Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, de cercar i integrar 
coneixements... 

2014-2015 8,2 8,0 8,9 8,4 -- 
2015-2016 8,3 8,2 8,2 8,4 9,5 
2016-2017 8,8 8,8 9,4 9,2 9,0 
2017-2018 9,0 8,1 8,6 8,5 8,5 

5. Sostenibilitat: capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en què treballa, de 
manifestar visions integrades i sistèmiques... 

2014-2015 8,5 8,0 8,8 8,3 -- 
2015-2016 8,6 8,4 8,5 8,4 8,5 
2016-2017 8,7 8,1 8,5 8,5 8,4 
2017-2018 8,8 8,5 8,5 8,6 8,6 

6. Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català i castellà, 
domini i capacitat d'expressió en una tercera llengua, domini del llenguatge especialitzat, capacitat de cercar i 
integrar informació... 

2014-2015 8,7 8,4 8,8 8,7 -- 
2015-2016 8,5 8,7 8,6 8,8 9,5 
2016-2017 8,0 8,2 8,7 8,5 8,6 
2017-2018 8,9 8,7 8,7 8,9 9,1 

Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 
Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 
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Per la seva banda, a la Taula 11 observem el desenvolupament de les competències 

interpersonals on, per exemple, la presa de decisió esta valorada al voltant d’un 8.2 de forma 

general en tots el graus. En  quant a la capacitat d’analitzar les organitzacions destaca el Grau 

de ADE amb un 8.5 de mitjana entre els diferents cursos. Per últim, la capacitat d’actuar en 

entorns globalitzats, es valora al voltant del 8.2 de forma general en tots el graus.  

 
Taula 11. Valoració de la nota mitjana dels tutors d’empresa sobre les diferents competències   

interpersonals dels alumnes. 

 
G1018 G1019 G1020 G1078 G1080 

 
Sociologia Economia Estadística ADE GEI 

 Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

7. Capacitat de presa de decisió 

2014-2015 8,4 7,9 8,5 8,1 -- 
2015-2016 8,4 8,1 8,2 8,2 9,0 

2016-2017 8,1 7,8 8,1 8,2 8,3 

2017-2018 8,8 8,2 8,2 8,2 8,3 

8. Capacitat d'analitzar les organitzacions i el seu entorn: grau de coneixement de la dimensió interna de 
l'empresa o organització, dels agents econòmics (stakeholders), de la cultura organitzativa, de l'entorn 
econòmic, legal, polític, sociològic... 

2014-2015 8,1 8,2 8,4 8,4 -- 

2015-2016 8,3 8,3 8,3 8,4 9,5 

2016-2017 7,9 8,0 8,4 8,5 8,3 

2017-2018 8,7 8,1 8,2 8,5 8,5 

9. Capacitat d'actuar en entorns globalitzats: capacitat de valorar les estratègies d'internacionalització de 
l'empresa o organització, grau de comprensió o anàlisi de les implicacions de les polítiques 
governamentals... 

2014-2015 8,1 8,1 8,4 8,1 -- 

2015-2016 8,2 8,0 8,4 8,3 9,0 

2016-2017 7,8 8,1 8,3 8,3 8,4 

2017-2018 8,5 8,1 8,1 8,3 8,4 
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 

Màsters de caràcter Curriculars, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 
 

A la Taula 12 es mostra com les competències funcionals de l’estudiant estan molt valorades 

pels tutors d’empresa arribant al voltant de 10 en alguns casos. Aquestes competències són: el 

compliment de l’horari (puntualitat), hores de pràctiques, període dins de l’entitat, tasques 

assignades, perfil professional, motivació i feina feta, acceptació de crítiques del treball i 

polivalència en la gestió del temps. La taula 13 presenta la mateixa informació però pel conjunt 

de graus de la Facultat. 
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Taula 12. Valoració de la nota mitjana dels tutors d’empresa sobre les diferents competències 
funcionals dels alumnes. 

 
G1018 G1019 G1020 G1078 G1080 

 
Sociologia Economia Estadística ADE GEI 

 
Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

10. L'estudiant ha complert amb puntualitat l'horari? 

2014-2015 9,5 9,6 9,7 9,7  
2015-2016 9,4 9,6 9,5 9,8 10,0 
2016-2017 9,6 9,6 9,8 9,6 9,5 
2017-2018 9,4 9,5 9,7 9,7 9,5 

11. L'estudiant ha fet la totalitat de les hores de pràctiques? 
2014-2015 9,8 9,8 10,0 9,8  
2015-2016 9,7 9,5 9,8 9,9 10,0 
2016-2017 9,8 9,7 10,0 9,9 9,9 
2017-2018 9,7 9,7 9,7 9,9 9,9 

12. Les pràctiques s'han fet dins del període establert? 

2014-2015 9,92 9,86 9,95 9,83 -- 
2015-2016 9,46 9,62 9,86 9,87 10,00 
2016-2017 9,75 9,53 10,00 9,87 9,91 
2017-2018 9,55 9,86 9,80 9,86 9,80 

13. L'estudiant ha dut a terme les tasques previstes dins del projecte formatiu? 

2014-2015 9,5 9,7 9,7 9,6 -- 
2015-2016 9,5 9,4 9,3 9,7 10,0 
2016-2017 9,8 9,5 9,7 9,7 9,6 
2017-2018 9,6 9,7 9,8 9,7 9,7 

14. Durant les pràctiques, l'estudiant s'ha ajustat al perfil professional previst? 

2014-2015 9,6 9,5 9,6 9,5 -- 
2015-2016 9,3 9,2 9,1 9,5 10,0 
2016-2017 9,5 9,2 9,7 9,5 9,0 
2017-2018 9,5 9,3 9,5 9,5 9,7 

15. L'estudiant s'ha mostrat implicat i motivat per la feina? 
2014-2015 9,6 9,5 9,7 9,6 -- 
2015-2016 9,2 9,3 9,4 9,5 10,0 
2016-2017 9,1 9,3 9,7 9,6 9,4 
2017-2018 9,5 9,4 9,5 9,6 9,6 

16. L'estudiant s'ha mostrat receptiu a les crítiques? 

2014-2015 9,8 9,4 9,4 9,4 -- 
2015-2016 9,1 9,3 9,4 9,4 10,0 
2016-2017 9,6 9,3 9,7 9,5 9,4 
2017-2018 9,5 9,4 9,7 9,5 9,6 

Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 
Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 

 

  



21 
 

 
Taula 12. Valoració de la nota mitjana dels tutors d’empresa sobre les diferents competències 

funcionals dels alumnes. (continuació) 

 
G1018 G1019 G1020 G1078 G1080 

 
Sociologia Economia Estadística ADE GEI 

 
Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

17. L'estudiant ha estat polivalent? 

2014-2015 9,4 9,5 9,5 9,5 --  
2015-2016 9,1 9,2 9,3 9,5 10,0 
2016-2017 9,4 9,2 9,2 9,5 9,3 
2017-2018 9,5 9,4 9,4 9,4 9,6 

18. L'estudiant ha planificat i gestionat adequadament el temps? 

2014-2015 9,5 9,3 9,1 9,2   
2015-2016 8,3 9,0 9,3 9,3 10,0 
2016-2017 9,1 9,1 9,0 9,3 8,8 
2017-2018 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 

 
Fonts: Base de dades de Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 

Màsters de caràcter curricular, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 
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Taula 13. Valoració de totes les competències a nivell de tots el graus (2014 al 2017) 

 
   N Mínim Màxim Mitjana Error 

estándar 
Desviació 
estándar 

 
 Curs 3297 2014 2017 2015,62 0,019 1,091 

Co
m

pe
tè

nc
ie

s t
ra

ns
ve

rs
al

s  

1. Competències de compromís ètic: capacitat crítica, 
actitud coherent amb concepcions ètiques i 
deontològiques... 

QEmp_1 3168 0 10 9,020 0,0205 1,1551 

2. Competències d'aprenentatge i responsabilitat: 
capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global, d'aplicació 
dels coneixements a la pràctica, capacitat tècnica... 

QEmp_2 3168 0 10 8,765 0,0223 1,2536 

3. Treball en equip: capacitat de col·laborar i contribuir a 
un projecte comú, de treballar en equips 
interdisciplinaris i multiculturals... 

QEmp_3 3168 0 10 9,104 0,0202 1,1342 

4. Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de 
formular, dissenyar i gestionar projectes, de cercar i 
integrar coneixements... 

QEmp_4 3168 0 10 8,395 0,0253 1,4229 

5. Sostenibilitat: capacitat de valorar l'impacte social i 
mediambiental de les actuacions en què treballa, de 
manifestar visions integrades i sistèmiques... 

QEmp_5 3168 0 10 8,453 0,0252 1,4160 

6. Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i 
expressar-se oralment i per escrit en català i castellà, 
domini i capacitat d'expressió en una tercera llengua, 
domini del llenguatge especialitzat, capacitat de cercar 
i integrar informació... 

QEmp_6 3168 3 10 8,785 0,0223 1,2571 

Co
m

pe
tè

nc
ie

s I
nt

er
pe

rs
on

al
 7. Capacitat de presa de decisió QEmp_7 3168 0 10 8,164 0,0256 1,4433 

8. Capacitat d'analitzar les organitzacions i el seu entorn: 
grau de coneixement de la dimensió interna de 
l'empresa o organització, dels agents econòmics 
(stakeholders), de la cultura organitzativa, de l'entorn 
econòmic, legal, polític, sociològic... 

QEmp_8 3168 0 10 8,395 0,0255 1,4359 

9. Capacitat d'actuar en entorns globalitzats: capacitat de 
valorar les estratègies d'internacionalització de 
l'empresa o organització, grau de comprensió o anàlisi 
de les implicacions de les polítiques governamentals... 

QEmp_9 3168 0 10 8,227 0,0289 1,6294 

Co
m

pe
tè

nc
ie

s F
un

ci
on

al
s 

10. L'estudiant ha complert amb puntualitat l'horari? QEmp_10 3168 0 10 9,667 0,0183 1,0289 

11. L'estudiant ha fet la totalitat de les hores de 
pràctiques? QEmp_11 3168 0 10 9,82 0,015 0,870 

12. Les pràctiques s'han fet dins del període establert? QEmp_12 3168 0 10 9,83 0,014 0,789 

13. L'estudiant ha dut a terme les tasques previstes dins 
del projecte formatiu? QEmp_13 3168 0 10 9,650 0,0178 1,0028 

14. Durant les pràctiques, l'estudiant s'ha ajustat al perfil 
professional previst? QEmp_14 3168 0 10 9,454 0,0228 1,2847 

15. L'estudiant s'ha mostrat implicat i motivat per la feina? QEmp_15 3168 0 10 9,504 0,0220 1,2364 

16. L'estudiant s'ha mostrat receptiu a les crítiques? QEmp_16 3168 0 10 9,440 0,0225 1,2651 

17. L'estudiant ha estat polivalent? QEmp_17 3168 0 10 9,436 0,0220 1,2408 

18. L'estudiant ha planificat i gestionat adequadament el 
temps? QEmp_18 3168 0 10 9,215 0,0259 1,4603 

Fonts: Base de dades d’Avaluació de les pràctiques curriculars.  Qüestionaris d'Avaluació per Graus i 
Màsters de caràcter Curriculars, (Oficina de Carreres Professionals FEE) 
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4.-Programa de Desenvolupament Professional 
 

 Núm. Empreses i institucions que intervenen en activitats orientades a la formació de 
competències i l’ocupació. 

 Núm. d’alumnes inscrits en sessions realitzades per ocupadors. 
 Valoració dels alumnes sobre les activitats realitzades pels ocupadors 

 

Objectius  

• Contribuir a millorar les competències transversals i de cerca de treball dels estudiants. 

• Donar coneixement del mercat del treball i de les diferents trajectòries professionals a 

què poden optar els estudiants. 

• Apropar les organitzacions ocupadores a la Universitat amb un doble objectiu: que els 

estudiants coneguin quines organitzacions ofereixen oportunitats professionals i com 

poden accedir a aquestes oportunitats. Promoure la detecció de talent promovent el 

contacte i la interacció entre els responsables de reclutament d’aquestes organitzacions i 

els estudiants. L’execució d’aquest programa gira entorn de diferents activitats posades a 

disposició dels estudiants en forma de cursos amb reconeixement de crèdits ECTS, o 

donant la possibilitat de participar-hi en les activitats diàries individualment i segons els 

seus interessos i objectius personals. 

Tipologia de activitats 

• Curs de discurs professional, amb l’objectiu de millorar les competències de comunicació 

dels estudiants. 

• Economia social i emprenedora, amb l’objectiu de donar a conèixer l’Economia social i 

Emprenedora, quines trajectòries professionals poden seguir els estudiants dins 

d’aquestes organitzacions i quines oportunitats ofereixen. Aquesta activitat finalitza amb 

el Fòrum d’Economia Social i Emprenedora, fira que dóna cabuda a les organitzacions 

participants durant l’activitat i d’altres, i permet l’exposició directa d’aquestes 

organitzacions als estudiants en un ambient distés i informal. 

• Serveis professionals, amb l’objectiu que els estudiants coneguin les organitzacions i les 

trajectòries professionals que hi poden tenir, coneguin processos de selecció que 

desenvolupen aquestes organitzacions i que hi participin i els superin amb èxit. 
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• Tardes de talent, amb l’objectiu d’oferir tallers de desenvolupament de competències de 

cerca de treball i millorar la “rendibilitat” dels estudiants a l’hora d’enfrontar-se a 

processos de selecció. Es van desenvolupar tallers de CV, Elevator Pitch, entrevistes, 

LinkedIn, marca personal, Assessment Centre, “Prepara’t pel Fòrum d’Ocupació”, etc. 

• Curs de com afrontar una recerca de feina a l’estranger, amb l’objectiu de proporcionar 

uns passos a seguir quan els estudiants plantegen una recerca de feina en l’àmbit 

internacional.  

• Presentacions d’empreses, amb l’objectiu de donar a conèixer a organitzacions de 

diversos sectors perquè els estudiants coneguin les organitzacions i les trajectòries 

professionals que hi poden tenir, coneguin processos de selecció que desenvolupen 

aquestes organitzacions i que hi participin i els superin amb èxit.  

• Fòrum d’ocupació, amb l’objectiu de crear un marc on empreses i estudiants, poguessin 

tenir un contacte directe. Es tracta que els alumnes coneguin les organitzacions assistents, 

les sortides professionals a les quals poden optar i el perfil que han d’anar assolint, i les 

empreses i institucions puguin identificar talent.  

Les activitats de presentacions d’empreses tenen l’objectiu que l’estudiant conegui amb 

profunditat les diferents àrees d’ocupació, en quant al sector, l’empresa ocupadora en concret 

i l’àrea funcional, a més d’adquirir coneixement de les diferents tècniques de selecció. També 

compleixen el doble objectiu, tant per l’estudiant, com és el de tenir visibilitat davant 

d’ocupadors concrets i posar en pràctica les competències treballades als tallers, com per 

l’empresa, el de detectar de forma directa, el talent que està buscant. Les activitats s’han 

desenvolupat fixant dies de la setmana per tipus d’activitat amb la intenció de crear el costum 

entre els estudiants. 

A la Taula 14 és podem consultar els principals indicadors mesurats durant els últims tres 

cursos a nivell de participació, assistència, ponents, etc. S’observa un punt d’inflexió en el 

2016-2017, però es possible que hagin afectat elements externs derivats de la situació viscuda 

durant el 2017-2018. 
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Taula 14.  Sessions, ponents i nombre de estudiants assistents i participants 

Indicadors 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Estudiants assistents 1386 1533 1154 
Estudiants participants 778 1054 685 
Mitjana d'estudiants x sessió 16 26 21 
Sessions 89 59 55 
Ponents 89 78 150 
Empreses i entitats 49 55 61 
Fòrums 2 2 2 
Speednetworking -- 1 2 
Sessions d'assessorament CV -- 3 2 
 

Font: Oficina de Carreres Professionals (Informes anuals. Veure annexes d’Activitats de 
desenvolupament)  

 

 

La taula 15 mostra la valoració dels tallers i col·loquis que rep una valoració per part dels 

estudiants sempre superior a 8.4 de mitjana. 

Taula 15  Valoració dels Tallers i Col·loquis 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018* 
L'activitat ha estat interessant 8,68 8,73 -- 

L'activitat em pot facilitar la meva recerca 
de feina/pràctiques 

8,40 8,57 -- 

L'activitat em serà d'utilitat pel meu futur 
professional/ laboral  

8,50 8,70 -- 

El ponent / Orientador ha respost a les 
meves expectatives 

8,80 8,84 -- 

 
Font: Oficina de Carreres Professionals (Informes anuals. Veure annexes d’Activitats de 

desenvolupament)  
*no disponibles de moment 

 

  



26 
 

5. Coworking i BIE (Barcelona Institut d’Emprenedoria – UB) 
 

 Núm. de projectes d’Emprenedoria tutelats en l’espai coworking 

 

La Facultat va obrir l’espai de cotreball (coworking) l’any 2014 destinat a estudiants i joves 

graduats que estiguin treballant en projectes de caràcter emprenedor. Aquest servei ofereix 

un espai per desenvolupar noves iniciatives i un conjunt de serveis lligats a la formació, la 

dinamització i la tutorització de projectes. El nou espai depèn funcionalment de l’Oficina de 

Carreres Professionals de la Facultat (antiga Oficina de Pràctiques i Borsa de Treball) i està 

ubicat a l’edifici 696. Aquest espai s’utilitza de forma coordinada per la Facultat d’Economia i 

Empresa i el Barcelona Institut d’Emprenedoria de la UB (BIE) (Butlletí 2014; BIE 2017). A més, 

l’activitat de Coworking col·labora amb associacions d’àmbit estatal como Cowocat (Cowocat 

2017) i Alpha Espai (Alfa Espai).  

Els projectes candidats són valorats i avaluats per una Comissió d’Avaluació de Projectes 

formada per representants del BIE, de la Facultat d’Economia i Empresa i de la Càtedra 

d’Emprenedoria. Aquest espai és un laboratori de projectes innovadors, gestionat per la 

Càtedra d’Emprenedoria de la UB, des del qual es dóna suport als estudiants que fan treballs 

finals de grau relacionats amb la creació d’empreses.  

L’espai de Coworking està situat a l’edifici 696, en un espai obert de més de 300 m2, amb les 

següents instal·lacions: connexió wifi a internet, espai de cuina i àrea de menjador, sala de 

reunions, àrea de presentació de projectes, espai exterior de reunions i descans o espai 

relacional, àrea de treball individual, de descans o d’espai relacional, àrea d’emprenedors 

visitants, armaris individuals, espai de reprografía, Campus virtual com a eina de comunicació 

amb els emprenedors i com a espai de recursos electrònics sobre emprenedoria, i pissarres a 

disposició dels emprenedors distribuïdes a parets i finestres (Carreres Professionals, 2015). 

El curs 2015-16 va suposar la consolidació del projecte de l’espai de Coworking. Es van establir 

vincles amb el Màster en Creació d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica i es van 

començar a acollir altres projectes. El número de projectes acollits a l’espai de coworking varia 

durant el curs. La màxima activitat coincideix amb l’inici dels semestres acadèmics i en 

moments clau en l’evolució del Màster en creació d’empreses i el Yuzz. Durant el curs 2015-16 

es va crear el programa d’activitats “Emprèn a l’Espai Coworking” donant la possibilitat de 

reconèixer fins a 6 ECTS (3ECTS per semestre). 
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Per veure l’evolució de l’Espai de Coworking hem valorat els següents indicadors que es 

mostren a la taula 16:  

 Número de Projectes Acollits: presentem en valors absoluts el nombre de projectes 

que es presenten de forma inicial. 

 Número de projectes Actius: nombre de projectes amb una duració d’un any. 

 Número de persones per projecte: persones que conformen la constitució dels 

projectes 

 Hores de dedicació per projecte: valorem el nombre d’hores que els participants dels 

projectes utilitzen les instal·lacions. 

 Activitats d’emprenedoria, assistents i participants: es tracta d’activitats dirigides als 

participants al coworking i en els programes desenvolupats van participar 

professionals experts lligats al món de l’emprenedoria de forma totalment 

desinteressada. 

 Valoració de les activitats d’emprenedoria. 

 
Taula 16.  Distribució de projectes i activitats per anys acadèmic 

Projectes 2014-2015 2015-2016 
Projectes  Presents 38 41 
Projectes  Actius 30 26 
Participants en p. Actius 58 51 
Empreses Creades  -- 8 
Activitats formatives  19 22 
Assistents a activitats -- 221 
Participants -- 97 

Font: Carreres Professionals  

L’espai coworking reforça la seva activitat a través de postgraus i màsters. S’observa poc 

compromís dels coworkers pel que fa a les activitats de l’espai. Es va crear una xarxa de 

col·laboradors molt qualificats. Es va tenir presència al 4YFN-MWC i al BIZBarcelona i amb la  

Xarxa Catalunya Emprèn. Pel curs 2018-19 es preveu impulsar amb el BIE el volum d’activitats.  
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6. Jornades per tutors  
 

 Núm. de tutors d’empresa que assisteixen a les jornades de tutors 

 
Durant el desenvolupament del projecte s’ha realitzat la I Jornada de Treball sobre 
Pràctiques Externes de les Facultat d’Economia i Empresa de les Universitats Públiques 
Catalanes. Aquesta jornada es va realitzar el 24 de gener de 2018 a la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. A continuació, es presenta el 
programa de la jornada així com els temes tractats a la mateixa.  

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

  9:00 – 9:30 hores    Acreditacions 
  9:30 – 9:45 hores    Benvinguda introducció 
  9:45 – 11:15 hores  Taula rodona: Avaluació 11:15 – 11:30 hores Break 
11:30 – 13:30 hores  Taula rodona: Compromís dels agents que participen 

(organitzacions i estudiants) 
13:45 – 15:00 hores  Dinar 
15:00 – 16:30 hores  Taula rodona: Normativa 
16:30 – 17:00 hores  Cloenda 

 
La temàtica de cada taula rodona va ser desenvolupada per les diferents 
universitats assistents a la jornada. 

 

TEMES TRACTATS 

Els temes tractats a la jornada de treball van ser tots aquells que corresponen a una 
de les àrees sobre les que treballen els diferents equips de Carreres Professionals i 
Personal docent implicat en el procés. 

- Normativa de pràctiques 

- Implicació i compromís dels estudiants i de les organitzacions amb les que es 
col·laboren. 

- Sistemes d’avaluació i seguiment durant el període de pràctiques 
 
 

LLOC I DIA ON ES REALITZÀ LA JORNADA 

La jornada va ser el 24 de gener de 2018 de 9:00 a 17:00 hores a la Sala de Juntes de 
l’edifici 696 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 
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I Jornada de Treball sobre Pràctiques Externes de les Facultat d’Economia i Empresa 

de les Universitats Públiques Catalanes 

24 de gener de 2018 

Facultat d’Economia i Empresa, UB 

Síntesi de la Jornada 

Des de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, volem començar 

agraint a tots els assistents la seva participació i especial contribució en l’èxit de la Jornada. 

Creiem que es va generar un entorn de treball col·laboratiu en què va destacar la generositat 

de tothom a l’hora de compartir informació.  

 

Aquesta jornada estava pensada per posar en comú les diferents formes de treballar que 

tenim els serveis de pràctiques externes a les facultats d’economia i empresa de les 

universitats públiques del territori català. El punt de partida era la rellevància de les pràctiques 

externes per a l’ocupabilitat dels nostres estudiants. Així ho van destacar el degà Dr. Ramon 

Alemany i la vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística Dra. Mercè Puig en la inauguració de 

la Jornada, en presentar com a punts clau en la gestió de les pràctiques la inserció laboral dels 

estudiants, el procés d’aprenentatge i la qualitat.  

La Jornada es va desenvolupar en tres taules rodones en què els ponents van obrir el diàleg a 

partir de les experiències a les seves facultats i universitats.  

 

Taula rodona sobre «Avaluació i processos en les pràctiques externes»  

 

Els ponents d’aquesta taula rodona van ser Carlos Guallarte, director del Programa Universitat-

Empresa (PUE) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB; Teresa M. Monllau, vicedegana 

i coordinadora de pràctiques de la Facultat de Ciències Empresarials de la UPF; i Máximo 

Losilla, coordinador acadèmic de pràctiques curriculars de la Facultat d’Economia i Empresa de 

la UB.  

El contingut de la taula rodona es va desenvolupar al voltant dels punts següents:  

— El pes de la valoració de les pràctiques per part del tutor acadèmic, del tutor d’empresa i de 

l’estudiant varia segons la universitat i el programa.  

— També trobem una variabilitat en les competències valorades, fins al punt que, en algun cas, 

és l’organització que acull l’estudiant qui estableix les competències que es valoraran. 

Competències transversals com ara la comunicació oral, la comunicació escrita, les habilitats 

de treball en xarxa (networking) i la cerca d’informació són valorades generalment.  
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— Durant el desenvolupament de les pràctiques, és comú el contacte entre universitat i 

organització ja sigui per correu electrònic o telèfon. En algun programa concret, el tutor 

acadèmic visita les organitzacions.  

— És un criteri comú que hi hagi més contacte entre tutor acadèmic i estudiant per tal de 

detectar incidències durant les pràctiques.  

 

— Hi ha una gran variabilitat respecte al nombre de crèdits reconeguts segons la facultat i el 

programa, així com el nombre d’hores màxim i mínim necessari per reconèixer-les.  

— Dos temes que es van tractar transversalment van ser: d’una banda, el reconeixement de 

l’experiència professional, i es va fer palesa la falta de criteris clars a tenir en compte; i, d’altra 

banda, la possibilitat de gestionar convenis de pràctiques per a graduats, que ja s’està 

desenvolupant a la UAB.  

— Respecte a la valoració de les pràctiques no curriculars, es constata que també presenta 

molta variabilitat. En el cas de la UAB, per exemple, el reconeixement d’aquestes pràctiques es 

fa incloent-les a l’expedient acadèmic; en altres casos, es valoren per incloure-les al Suplement 

Europeu al Títol.  

— Pel que fa a l’ajut econòmic a l’estudiant per part de l’empresa, alguns centres estableixen 

un mínim obligatori i d’altres no discriminen ofertes en funció de l’existència d’ajut a 

l’estudiant. Segons el tipus d’estudis, l’exigència d’ajut econòmic es fa difícil; també en casos 

concrets d’algunes organitzacions o entitats públiques. El fet que les pràctiques incloguin un 

ajut econòmic per a l’estudiant, pot suposar que l’empresa estigui més compromesa a l’hora 

d’assignar tasques a l’estudiant i que aquestes siguin de qualitat.  

— La mateixa valoració de les pràctiques, així com el control acadèmic de les ofertes, l’ajut 

econòmic que puguin oferir i el fet que s’acabin convertint en ofertes de treball suposen un 

control de qualitat natural de les pràctiques externes.  

 

Taula rodona sobre «Implicació i compromís dels estudiants i les organitzacions amb les 

pràctiques externes»  

Els ponents d’aquesta taula rodona van ser Mar Lluis Dixon, responsable de Carreres 

Professionals de la UPF; Neus Salleras, cap de relacions externes i institucionals de la Facultat 

de Matemàtiques i Estadística de la UPC; i Raquel Villero, directora de Carreres Professionals 

de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.  

Durant aquesta taula rodona es van destacar els punts següents:  

— Algunes universitats i facultats estableixen un import mínim tant per a l’ajut econòmic de 

l’estudiant com per a la taxa de gestió de les pràctiques.  
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— Alguns centres es troben amb molt poca flexibilitat a l’hora de modificar alguna clàusula del 

conveni de cooperació educativa, cosa que suposa un impediment per col·laborar amb algunes 

organitzacions.  

— Els serveis de carreres professionals s’estructuren de forma diferent segons la universitat: 

en algunes hi ha un servei centralitzat; en d’altres, el servei està deslocalitzat per facultats o, 

fins i tot, per programes, així com la gestió de les pràctiques segons si són curriculars o no 

curriculars.  

— Les activitats de desenvolupament professional generalment estan coordinades pels serveis 

centrals d’ocupabilitat. Hi trobem excepcions en programes específics i, en el cas de la UB, en 

què segons la facultat i l’activitat, les pot organitzar la mateixa facultat o els serveis centrals.  

— En relació amb el compromís dels estudiants, és comú de trobar dificultats per aconseguir 

que s’inscriguin a les activitats i que les persones inscrites hi assisteixin. En aquest sentit, els 

participants van contribuir a posar en comú diferents propostes: fer les activitats  

d’assistència obligatòria, guardar crèdits del TFG per a les activitats, compromís del servei a 

enviar els currículums dels alumnes assistents a les organitzacions participants, fer servir els 

caps d’estudis, professors o delegats com a prescriptors. També es van proposar nous formats 

d’activitats com ara activitats virtuals, reptes per resoldre en un temps breu, etc.  

— El contingut de les activitats de desenvolupament professional acaba sent molt similar als 

diferents serveis: comunicació, entrevistes, estratègies de cerca de feina, treball en xarxa 

(networking), mercat de treball i competències tecnològiques com ara l’Excel i el SAP, entre 

d’altres.  

— També és comuna la falta de compromís dels estudiants amb les pràctiques: d’una banda, 

podrien fer més pràctiques i, d’altra banda, les rescindeixen anticipadament. En relació amb 

aquest tema, hi va haver força debat sobre la necessitat o no de limitar la possibilitat de 

rescindir-les amb els arguments següents: a favor, que els estudiants han de ser responsables 

amb els compromisos que adquireixen; i en contra, que els estudiants han de poder escollir 

millorar les seves condicions de pràctiques. A més, també són comunes les dificultats per 

detectar «males pràctiques» en la comunicació amb els estudiants, sobretot en el cas de 

pràctiques curriculars.  

— El compromís de les organitzacions no sembla ser un repte, tant en l’oferta de pràctiques 

com en la participació i desenvolupament d’activitats.  

 

Taula rodona sobre «Normativa de pràctiques externes, present i futur»  

Els ponents d’aquesta taula rodona van ser Verónica Tercero, directora del grup operatiu de 

servei de pràctiques i mobilitat, UOC; Susana Sánchez, cap de la Unitat d’inserció laboral i 



32 
 

pràctiques en empresa del Servei d’Ocupabilitat de la UAB; i María José Blázquez, 

coordinadora de pràctiques externes a Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la UB.  

El contingut d’aquesta taula rodona es va desenvolupar al voltant dels punts següents:  

— Totes les universitats i facultats tenen desenvolupada una normativa pròpia a partir de la 

legislació espanyola que regula les pràctiques externes universitàries.  

— Les vicissituds entre la normativa de pràctiques i la realitat venen donades per la poca 

flexibilitat que presenta la normativa a l’hora d’adaptar-se a requeriments d’algunes 

organitzacions, com és el cas de normes de confidencialitat i drets sobre la propietat 

intel·lectual. A més, l’aprovació de nous programes amb inclusió de pràctiques fa aparèixer, a 

vegades, contradiccions en relació amb el nombre d’assignatures de pràctiques que es poden 

fer durant el curs i la seva limitació temporal.  

— Complementàriament al compliment de la normativa, en l’aprovació de les pràctiques es 

tenen en compte aspectes que poden ser senyal que aquella pràctica està encobrint un lloc de 

treball, com ara un ajut econòmic elevat i una extensió en el temps.  

— També es va parlar de l’impacte de les noves tecnologies i els nous models de treball que es 

desenvolupen en entorns més col·laboratius i amb models de treball més flexibles sense 

component presencial.  

— Es va parlar extensament de la proposició de llei de Podemos, que sembla tenir com a 

objectiu intentar reduir la precarietat laboral; els participants a la Jornada van expressar-hi les 

objeccions següents: • Es dona responsabilitat a les universitats per intervenir en àrees de les 

organitzacions que són competència d’altres òrgans de l’Administració, com ara controlar la 

ràtio de becaris per nombre de treballadors, o enviar tota la documentació de pràctiques al 

servei públic d’ocupació competent.  

 

— Es tracta d’una mesura molt intervencionista en l’organització departamental de les 

universitats, atès que limita el nombre d’estudiants per tutoritzar, imposa un màxim d’hores i 

elimina les pràctiques extracurriculars.  

— Mostra una falta de confiança en el fet que la universitat vetlli perquè les pràctiques siguin 

una activitat formativa.  

— Equipara les pràctiques externes a una relació laboral, quan imposa una «retribució 

econòmica» que no pot ser inferior al salari mínim interprofessional, i inclou els estudiants en 

pràctiques dins del col·lectiu de població activa.  

— En cap moment considera les pràctiques —tant curriculars com extracurriculars— com a 

eina d’inserció laboral dels estudiants, quan les estadístiques demostren el contrari.  
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— Algunes unitats mostren el seu desconcert per no tenir informació en relació amb la 

tramitació d’aquesta proposició de llei i les esmenes presentades pel CRUE.  

 

Amb aquest document hem intentat sintetitzar els temes tractats durant la Jornada i en la 

cloenda que en va fer Dra. Núria Rodríguez, vicedegana de Relacions Externes, Compromís 

Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Estem treballant en la 

transcripció de totes les intervencions, així com en un informe ampliat en què demanarem a 

les persones que hi van participar la seva contribució.  

 

Com es va dir en cloure la Jornada, esperem que aquest tipus de trobades tingui continuïtat en 

el temps i estarem encantats si algú decideix agafar-ne el relleu d’aquí a dos anys.  

  



34 
 

 

7. Enquestes d’Inserció Laboral   
 

 % d’inserció laboral dels estudiants dels diferents ensenyaments  
 

Als Gràfics 2 i 3 s’analitzen les funcions exercides pels graduats en ADE, Economia, Sociologia i 

Estadística segons les enquestes dels anys 2011, 2014 i 2017. S'han considerat tres categories 

de funcions desenvolupades:  

1) específiques a la titulació;  

2) universitàries;  

3) no universitàries. 

 

Segons l'enquesta de l'any 2011, la majoria dels graduats en ADE, Economia i Estadística (entre 

el 50.6% i el 61.1%) han desenvolupat funcions específiques de la titulació . Una gran part dels 

enquestats, representada pel 27.6% en ADE i el 34.1% en Economia, s'han exercit les funcions 

universitàries. Pel que fa als graduats en Sociologia un gran percentatge (el 50%) ha exercit 

funcions universitàries, mentre que el 19.4% ha desenvolupat funcions de tipus no universitari 

i el 30.6% va realitzar funcions específiques de la seva titulació. 

 

Pel que fa als resultats de l'enquesta 2014, en comparació amb 2011, van ser els graduats en 

ADE els que van desenvolupar majoritàriament funcions específiques de la titulació. En 

contrast amb els resultats de l'enquesta anterior, la majoria dels graduats en Economia van 

declarar que van desenvolupar les funcions universitàries i la majoria de Sociologia funcions no 

universitàries. Els titulats en Estadística, per la seva banda, declaren haver exercit els tres tipus 

de funcions en percentatges similars, és a dir, en un 33.3% cadascun.   

 

Finalment, tenint en compte els resultats de l'enquesta de 2017, el Gràfic 2 indica que per a 

aquest curs: 

1) més del 50% dels graduats en ADE i Economia exerceixen funcions específiques a la titulació 

obtinguda, alhora que les funcions universitàries continuen ocupant un percentatge 

significatiu; 

2) entre els graduats en Sociologia s'observa que, comparativament, en els anys 2014 i 2017 

representen el major percentatge de titulats que desenvolupen funcions no universitàries i 

que la tendència a l'exercici de les funcions específiques és a decréixer;  
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3) en el cas dels graduats en Estadística s'observa entre 2011 i 2014 una disminució substancial 

del percentatge de treball vinculat a les funcions específiques, d'un 61.1% a un 33.3% i 

l'augment de l'acompliment de les funcions universitàries . 

 

Gràfic 2. Funcions desenvolupades 

 

 

  
Grau 

  
Any 

Funciones que es fan 

Funcions específiques de la 
titulació 

Funcions 
universitàries 

Funciones no 
universitàries 

ADE 
  
  

2011 55,2% 27,6% 17,1% 

2014 46,3% 33,6% 20,1% 
2017 53,0% 38,1% 8,9% 

 
Economia 
  
  

2011 50,6% 34,1% 15,3% 
2014 31,6% 41,1% 27,4% 
2017 54,8% 34,9% 10,2% 

 
Sociologia  
  
  

2011 30,6% 50,0% 19,4% 
2014 23,7% 27,1% 49,2% 
2017 22,0% 37,3% 40,7% 

 
Estadística 
  
  

2011 61,1% 16,7% 22,2% 
2014 33,3% 33,3% 33,3% 
2017  ..    

 
 
Fonts: Elaboració pròpia a partir de la Enquesta d’Inserció Laboral 2017, AQU Catalunya.  
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Gràfic 3 . Ubicació del lloc de treball (per regió) 

 

Graus Any Espanya Europa Resta del mon 
ADE 
  
  

2011 99,0% 0% 1,0% 
2014 98,5% 1,5% 0% 
2017 98,9% 0,4% 0,7% 

Economía 
  
  

2011 95,3% 0,0% 4,7% 

2014 97,9% 2,1% -- 

2017 97,6% 2,4% 0% 

Sociología  
  
  

2011 95,2% 3,2% 1,6% 

2014 93,2% 5,1% 1,7% 

2017 96,6% 3,4% 0% 

Estadística 
  
  

2011 100,0% 0% 0% 

2014 100,0% 0% 0% 

2017 100,0% 0% 0% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Enquesta d’Inserció Laboral 2017, AQU Catalunya 
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Fòrums 

Fòrum Social i Emprenedor  
 

Objectiu del Fòrum  

L’objectiu del Fòrum és que els estudiants contactin amb les entitats assistents, totes 
integrades en l’anomenada economia social, per conèixer les activitats econòmiques i socials 
que duen a terme. 

En l’actual context de crisi econòmica, la Facultat continua l’aposta per apropar les entitats 
d’economia social i tercer sector, i els seus valors, als estudiants. La participació de les 
cooperatives, les associacions o les fundacions, entre d’altres, en l’entramat econòmic i social 
també les fa atractives per a la inserció laboral dels nostres graduats i llicenciats. Així mateix, la 
col·laboració de la Facultat amb aquest sector és cada vegada més important a causa de les 
pràctiques externes que hi fan els estudiants. 

Veure l’Annex de Desenvolupament Professional (diferents cursos acadèmics) 

 

2015 V Fòrum Social i Emprenedor 2 Novembre  
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2016 VI Fòrum Social i Emprenedor 23 novembre 
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2017 VI Fòrum Social i Emprenedor 23 de novembre 
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Fòrum d’Ocupació  

 
El Fòrum d’Ocupació de la Facultat d’Economia i Empresa té una llarga tradició de més de vint 

anys heretada de les antigues Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola 

Universitària d’Estudis Empresarials. Amb la fusió d’aquests dos Centres a principis de 2008, la 

nova Facultat d’Economia i Empresa celebra el seu primer Fòrum sota el nom Fòrum: punt de 

trobada amb el teu futur, i adoptant el títol de Fòrum d’Ocupació a partir de l’edició de 2010. 

L’objectiu principal de Fòrum és cedir un espai de trobada entre alumnes de la Facultat i les 

entitats emprenedores actuals, amb l’objectiu de promoure el coneixement entre uns i altres, i 

a la vegada, impulsar la detecció de talent al Campus. Els estudiants en aquesta trobada 

coneixen de primera mà l’activitat que desenvolupen les entitats assistents, les sortides 

professionals en les qual poden optar i el perfil que les empreses i que els estudiants haurien 

d’assolir per poder ser un candidat ideal. A més a més, el tracte entre entitats i alumnes és 

molt proper, ja que de part de les entitats acostumen a venir gent emprenedora i jove que fa 

poc temps havia estat en una situació similar en la que estan els estudiants en aquell precís 

moment.  

Durant el Fòrum d’Ocupació els estudiants també tenen a la seva disposició l’oficina de 

Carreres Professionals per poder informar als alumnes sobre els seus serveis com serien: el 

Programa EUS, la Borsa de treball, les Pràctiques externes i l’espai del Coworking. També van 

venir les entitats de la Universitat de Barcelona com el SAE, el PAT, BIE, Alumni UB i Màsters 

oficials per informar als alumnes i ajudar-los en el que puguin. 

L’edició del Fòrum d’Ocupació del 2018 va tenir una bona benvinguda per part de les empreses 

i institucions que hi van participar, si parlem de xifres el número total va ser de 28 empreses, 

amb un total de més de 75 representants.  

Veure l’Annex de (Desenvolupament Professional diferents cursos acadèmics) 
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Dades en xifres de la Oficina de Relacions Internacionals 
 (ORI- FEE)  
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/ 
 

Les dades del Gràfic 4 mostren l’evolució del nombre d’alumnes outgoing i incoming a la 

nostra facultat. Cada any tenim més estudiants internacionals que venen a la nostra facultat 

que no pas estudiants de la facultat que marxen d’intercanvi. El total d’alumnes outgoing entre 

els cursos 2009-10 i 2017-18 és de 2031, mentre que el total d’alumnes incoming és de 3394. 

 

Gràfic 4. 

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.   

 

Els gràfics 5 a 8 mostren la relació del nombre d’alumnes incoming segons el país de 

procedència, el període, el programa i el gènere així com el nombre total d’alumnes incoming 

per països de procedència entre els cursos 2009-10 i 2017-18. 

  

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
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Gràfic 5 

 

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.   

 

Gràfic 6 

 Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.   
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Gràfic 7 

 Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.   

 

Gràfic 8 

 Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.   
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Personal i unitats acadèmiques implicades en el 
desenvolupament del projecte 
 

El projecte que està inscrit a la Facultat d'Economia i Empresa ha comptat amb el suport de les 

àrees acadèmiques de la Facultat i de la Universitat de Barcelona, així com d’unitats 

transversals. 

Els canvis produïts en els diferents departaments han modificat la participació de persones en 

l'equip original del projecte. A l'abril de 2017 es va produir un canvi en l'equip deganal. Així 

mateix es van renovar alguns dels caps d'estudis dels graus.  

Nou equip deganal:  

Degà Dr. Ramon Alemany Leira 
Vicedegana Acadèmica Dra. Laura Guitart Tarrés 
Vicedegà de Recerca i Doctorat Dr. Raul Ramos Lobo 
Vicedegana de Relacions Externes, Compromís 

Social i Estudiants Dra. Nuria Rodríguez Ávila 

Secretària Acadèmica Dra. Teresa Preixens Benedicto 
Delegat del rector per a Relacions Internacionals i 

Qualitat Dr. Ramon Ramon Muñoz 

Delegat del rector per a Màsters i Postgraus Dr. Santiago Forgas Coll 
 

Àrea acadèmica:  

Grau de Economia Dra. Mònica Pigem Vigo 
Grau de Administració i Direcció d'Empreses  Prof. María Pilar López-Jurado González 
Grau  de Sociologia  Prof. M. Trinidad Bretones Esteban 
Grau Estadística Dra. Manuela Alcañiz Zanon 
Grau Empresa Internacional Dra. Gloria Rubert Adelantado  

 

Àrea de carreres professionals:  

• Equip tècnic de l’oficina de carreres professionals 
• Tutors acadèmics de les pràctiques curriculars i  no curriculars 

Unitats transversals de la UB: 

• Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE)  
• Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) 
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Justificació del pressupost  
 

1.- Accions de difusió i promoció 

S’ha fet un seguiment de les activitat del pla de desenvolupament per el campus virtual de 

Carreres professionals, editar informació en el fòrum de noticies, pàgina web de l’oficina, i 

xarxes social.  

 

2.- Beques de col·laboració 

La relació de beques concedides és la següent:  

Codi Nom candidatura Puntuació Dates Import Data  de resolució 

FEE2015.31 VERMA, RITU 14.894  16-12-2015 
fins 

31-07-2016 

2.809,44  16-12- 2015 

FEE2016. 14 VERMA, RITU 12.306 1-9-2016 
Fins 

31-7-2017 

5.170,38 21-06- 2016 

FEE2016.21 CABRERA RUF, ANA 15.4144 1-10-2016 
Fins 

30-9-2017 

7174,64 1 -09- 2016 

FEE2017. 25 CHAVARRIA CAMACHO, 
ANDREA 

14.407 16-11-2017 
Fins 

31-7-2018 

4012.72 13-11- 2017 

 

Codi Nom candidatura Puntuació Dates  Import Data  de resolució 

OMPI2015..17 GINER MARTINEZ, ALBERT ---  2.382,6  27 -10-2015 

OMPI2016.10 BALBASTRE SOLER, DIANA --  2.381,5 6-09-2016 
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3.- Material d’oficina, etc 

Edició de díptics, follets per els diferents  fòrums i jornades de tutors acadèmics. 
Principal proveïdor Office Depot, S.L, RICOH ESPAÑA, SLU. Sumministros REY CENTER. 

 

4.- Participació en activitats de xarxes internacionals i congressos universitaris   

 Difusió de l’experiència a jornades, congressos, conferències, etc. 

 
Ver annex amb les informació d’assistència a Jornades i congressos. 
2015 Associació Catalana d’Universitats Publiques 
 Formules de col.laboració Universitat- Societat: Pla de desenvolupament del talent per a 

l’Ocupació. 
 
2015 XIII SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL PRACTICUM Y LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Recursos para un Practicum de Calidad http:/ http://reppe.org/poio/ Poio (Pontevedra), 
29,30 Junio y 1 julio 2015  

 Titol: Evaluació de les pràctiques: Metodologia y resultados 
 Autors: Marta Espasa Queralt, Cristina Poblet, Raquel Villero, M.José Blazquez, Vanesa García. 
 
2016 IX Congrés Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 

Titol: FORMULES DE COL·LABORACIÓ UNIVERSITAT-SOCIETAT 
Autors: M. Cristina Poblet Farrés, Marta Espasa Queralt, Raquel Villero Pi 
 

2017 XIV SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL PRACTICUM Y LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
Recursos para un Practicum de Calidad http:/ http://reppe.org/poio/ Poio (Pontevedra), 
5, 6 y 7 de julio de 2017  

 Titol: Impacto del programa de desarrollo profesional para la mejora de la empleabilidad 
de los estudiantes de la facultad de economía y empresa de la universidad de barcelona 

 Autors: M. Cristina Poblet Farrés, Nuria Rodríguez Ávila, Raquel Villero Pi 
 
2017 2a Trobada d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes Xarxa ApS(U)Cat “Entitats 

i Universitats: col·laborar per transformar” 10 juliol 2017 
 
2017 1st International Conference in Experiences in Active Learning in Higher Education, del 27 

d’octubre. Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona  
 Titol: Service-Learning at the Faculty of Economics and Business of the University of 

Barcelona Some reflections on its benefits to students and impacts on community 
 Autors: M. Cristina Poblet Farrés, Anna Escobedo Caparrós, Núria Rodriguez Ávila.  
 
2017 1º Congrés Universitat i Inclusió, 7 i 8 de novembre, Universitat de Barcelona, Facultat de 

Medicina 
Títol: Una aplicació específica del Pla d’Acció tutorial  
Autors: Mercè Costa, Gloria Rubert, Núria Rodríguez-Avila, Andrés Coco, Cristina Poblet  
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2018 Global Connections  Internacional Careers Services, abril 5+6 April, 2018,  Berlin  

Assistència. Raquel Villero Pi, Directora de Carreres Professionals. 
 
2018 X CIDUI Congres Internacional de Docència Universitària e Innovació 
 Autors: M. Cristina Poblet Farrés, Merce Costa, Núria Rodriguez Ávila.  
 
2018 IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior 

Título: Proyecto de Clínica Social  ApS de la Facultat de Economia social  
 Autors: M. Cristina Poblet Farrés, Núria Rodriguez Ávila.  
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Annexes 
 

A.- Memòries d’activitats de desenvolupament professional 
 Curs 2014-2015 
 Curs 2015-2016 
 Curs 2016-2017 
 Curs 2017-2018 
 
B.- Memòries Oficina de Carreres Professionals 
 Curs 2014-2015 
 Curs 2015-2016 
 Curs 2016-2017 
 
C.- Memòries Programa EUS (Empresa Universitat Societat) 
 Curs 2014-2015 
 Curs 2015-2016 
 Curs 2016-2017 
 Curs 2017-2018 
 
D .-Memòries Fòrum d’Ocupació  
 Curs 2014-2015 
 Curs 2015-2016 
 Curs 2016-2017 
 Curs 2017-2018 
 
E .- Resolució de Beques concedides pel projecte  
 
F .- Participació en Jornades, Conferències i Congressos   
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Annex A 

 

Memòries  

d’activitats de desenvolupament 
professional 

 

Curs 2014-2015 
Curs 2015-2016 
Curs 2016-2017 
Curs 2017-2018 
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Annex B 

 

Memòries  

Oficina de Carreres Professionals 

 

Curs 2014-2015 
Curs 2015-2016 
Curs 2016-2017 
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Annex C 

Memòries  

Programa EUS  

(Empresa Universitat Societat) 

 

Curs 2014-2015 
Curs 2015-2016 
Curs 2016-2017 
Curs 2017-2018 

 

  



58 
 

 

 

 

Annex D 

 

Memòries  

Fòrum d’Ocupació 

 

Curs 2014-2015 
Curs 2015-2016 
Curs 2016-2017 
Curs 2017-2018 
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Annex E 

 

Resolució de Beques concedides pel projecte 
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Annex F 

 

Participació en Jornades, Conferències i Congressos 
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