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Introducció 
 

El Programa Empresa-Universitat-Societat (Programa EUS), iniciat a la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona l’any 1989, acull els estudiants amb més bon expedient 

acadèmic dels ensenyaments d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia, i els 

dona una formació íntegra en anglès intensificant els dos últims anys d’estudis perquè els 

darrers sis mesos puguin fer pràctiques a temps complet en organitzacions líders en els diferents 

sectors econòmics. 

 

El Programa EUS té una gran tradició entre les organitzacions a l’hora d’adquirir talent, ja que 

molts dels antics alumnes de la Facultat hi ocupen actualment posicions de responsabilitat dins 

de la seva estructura. Aquestes organitzacions comprenen, per tant, el potencial dels nostres 

estudiants, així com el valor afegit que representen per a les seves entitats. Tant el contingut del 

Programa EUS, com l’assignació del professorat i els requisits d’admissió dels alumnes, 

persegueixen una clara vocació cap a l’excel·lència. 

 

Pel que fa als requisits d’accés dels candidats, es fixa una nota mínima d’accés, la necessitat 

d’acreditar el nivell B2 d’anglès i l’obligatorietat de tenir superades totes les assignatures dels 

dos primers cursos del grau. Aquest perfil d’alumnes propicia la introducció de la docència 

totalment en anglès i la seva especialització en el vessant internacional. La formació d’aquests 

estudiants es desenvolupa en grups reduïts, amb una avaluació continuada més participativa 

que permet un aprofundiment en l’adquisició de competències tècniques i transversals. 

 

Els estudiants EUS concentren la formació acadèmica dels dos darrers cursos del grau respectiu 

en tres semestres, de manera que el darrer semestre queda alliberat per poder fer pràctiques a 

jornada completa en empreses i institucions de primer nivell —a la vegada que duen a terme el 

Treball Final de Grau, generalment vinculat a les pràctiques.  

 

A més, la Facultat d’Economia i Empresa organitza activitats de desenvolupament professional 

especialitzades i exclusives per als alumnes EUS —impartides per tècnics especialistes i per 
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professionals d’empresa— amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals i 

facilitar la detecció de talent de les organitzacions entre aquests estudiants.  

 

D’altra banda, des de l’oficina de Carreres Professionals s’ha fet un esforç important per arribar 

a empreses globals i líders en els seus sectors que ofereixin pràctiques qualificades, i per intentar 

promoure’n la conversió en feines estables en què els estudiants EUS desenvolupin la seva 

carrera professional un cop transcorregut el període de pràctiques. 

 

A continuació s’ofereix informació en xifres sobre l’evolució del nombre d’estudiants 

participants en el Programa EUS, i el nombre i característiques de les pràctiques que s’han fet 

cada curs, així com quines han estat les entitats col·laboradores en aquests darrers anys. 
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Selecció dels alumnes de la 32a promoció del Programa EUS 
 

Els gràfics següents mostren l’evolució i l’anàlisi comparativa de les candidatures rebudes i els 

alumnes acceptats en les darreres promocions del Programa EUS. També s’indica la nota mitjana 

d’expedient de cadascuna d’aquestes promocions d’estudiants en el moment d’accedir al 

programa i, com es pot observar, s’aconsegueix atreure alumnes amb molt bons expedients 

acadèmics.  

 

Pel que fa a la nota mitjana del grup en el moment d’accedir al programa, en la 32a promoció 

va ser al voltant del 7,2: d’un 7,18 per al grup d’Economia i d’un 7,17 per al grup d’ADE. 
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Mobilitat acadèmica internacional en el curs 2018-2019 
 

La mobilitat internacional suposa una part important del programa i un valor afegit dels nostres 

estudiants. La Facultat disposa de convenis d’intercanvi acadèmic amb universitats de països de 

tot el món, fet que permet als estudiants de sortir de les fronteres d’Europa i tenir experiències 

en altres continents com ara Amèrica i Àsia. 

 

Durant el curs acadèmic 2018-2019 han dut a terme un intercanvi acadèmic internacional 

aproximadament la meitat dels alumnes de la 31a promoció EUS, durant el primer semestre de 

quart curs. A continuació observem la distribució per ensenyament i les destinacions. 
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Pràctiques EUS en el curs 2018-2019 
 

La majoria d’alumnes del Programa EUS s’incorporen a les pràctiques en el segon semestre del 

darrer curs del grau, és a dir, al gener o febrer. Només en alguns casos excepcionals, com per 

exemple en el cas d’alguns estudiants que han fet una estada acadèmica a l’estranger, s’inicien 

les pràctiques en el següent semestre acadèmic, al setembre.  

En el curs 2018-2019, com és habitual, a les pràctiques de setembre (2018) s’hi ha incorporat un 

petit grup d’alumnes de la 30a promoció; en canvi, a les pràctiques de gener (2019) la totalitat 

dels alumnes eren de la 31a promoció. 

 

En aquesta promoció, l’àrea funcional amb més percentatge torna a ser auditoria, amb un 34 % 

d’alumnes en pràctiques, seguit de finances i desenvolupament de negoci.  
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Des del Programa EUS s’aposta clarament per la internacionalització i la mobilitat dels 

estudiants, no només a través d’estades acadèmiques internacionals, sinó també a través 

d’experiències de pràctiques a l’estranger. En les darreres edicions hem signat convenis de 

Pràctiques EUS al Brasil, Alemanya, Andorra, Holanda, Irlanda, Mèxic i el Regne Unit. 

 

Durant el curs 2018-2019 s’han dut a terme dues pràctiques fora de Barcelona, ambdues a 

Madrid. Una a Deloitte, àrea d’auditoria, i una altra a Arcano Corporate en tasques 

d’assessorament financer.  

 

El curs acadèmic 2018-2019 hem col·laborat amb 25 empreses i institucions a través de 

Pràctiques EUS.  

 

Hem pogut detectar que les organitzacions reconeixen el talent dels alumnes del programa i, en 

conseqüència, els ofereixen més oportunitats i intenten captar-los amb molta més antelació; 

per exemple, seleccionant els estudiants, en alguns casos, abans que acabin el tercer curs. 

 

Gràcies a aquest fet, des del Programa EUS s’ha pogut iniciar una selecció molt més qualitativa 

de pràctiques pel que fa a l’assignació de tasques a l’estudiant i del nivell de responsabilitat que 

assoleix. A la vegada, això ha permès descartar algunes ofertes i fidelitzar determinades entitats, 

així com incorporar-ne de noves en funció de les inquietuds dels estudiants.  

 

Pel que fa a les oportunitats de pràctiques rebudes, observem, d’una banda, la recuperació de 

col·laboració amb Criteria Caixa i, de l’altra, la consolidació de la col·laboració amb Kautex 

Textron Ibérica.  
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En relació amb les entitats que han col·laborat per primera vegada, aquest curs 2018-2019, en 

les pràctiques del Programa EUS, destaquem: 

— Arcano Corporate: ofereix assessorament financer dins de la banca d’inversió; gestió 

d’actius en el mercat de deute corporatiu, de fons de capital d’inversió (private equity) 

i d’inversions en el mercat immobiliari; així com gestió de patrimonis. Aquesta pràctica 

s’ha dut a terme a les oficines de Madrid, dins de l’àrea de banca d’inversió. 

 

— AT Group (Aula Tecnomedia): és consultora en l’aplicació del dret de les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació; especialitzada en l’aplicació de la Llei 

orgànica de protecció de dades personals; assessorament en solucions de signatura 

electrònica avançada i projectes de comerç electrònic. Aquesta pràctica s’ha 

desenvolupat dins del departament d’auditoria. 

 

— Crimons: empresa especialitzada en el lloguer de mobiliari, desenvolupament i 

producció de muntatges per a tot tipus d’esdeveniments. Aquestes pràctiques s’han dut 

a terme a l’àrea de màrqueting.  

 

— CSL Behring: empresa farmacèutica multinacional que fabrica i comercialitza 

medicaments hemoderivats i recombinants. L’estudiant que hi ha fet les pràctiques s’ha 

format a les àrees de finances i controlling. 

 

— Degustabox: servei de subscripció a través del qual l’usuari rep cada mes una capsa amb 

productes nous de primeres marques. En tractar-se d’una empresa emergent (o 

startup), l’estudiant que hi ha fet les pràctiques ha pogut formar-se en molt diverses 

àrees dins de l’empresa, com ara vendes, comunicació, estudis de mercat o logística. 

 

— Ferrero Ibérica: empresa familiar amb perspectiva progressiva i global, amb marques 

com Nutella®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, Raffaello®, Kinder Bueno® i Kinder Surprise®, 

present a 53 països; els seus productes es venen a més de 170 països. Aquestes 

pràctiques s’han desenvolupat a l’àrea de finances.  
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— Gramar Asesora Inmobiliaria: ofereix servei integral de consultoria, intermediació, 

administració i inversió a propietaris, promotors i inversors. L’estudiant que hi ha fet les 

pràctiques s’ha especialitzat en l’anàlisi i la realització d’informes de valoració financera 

i de mercats. 

 

— Indra BPO Servicios: ofereix la prestació de serveis de gestió i externalització de tota 

classe de processos que puguin requerir-se per desenvolupar l’activitat empresarial; per 

exemple, serveis generals, centres d’atenció telefònica (o call centers), track office, 

administració de personal, gestió. Dins de l’àrea de banca, l’estudiant que hi ha fet les 

pràctiques ha desenvolupat funcions de recopilació i anàlisi de dades, procediments, 

auditories i revisió de qualitat. 

 

— Intelectium Consulting: acceleradora especialitzada en empreses emergents 

tecnològiques de ràpid creixement; ofereix programes a mida en funció de l’estadi en 

què es trobin, equip, tracció comercial, etc. L’estudiant que hi ha fet les pràctiques ha 

analitzat els estats comptables de les companyies per tal de definir la millor estructura 

de capital possible i desenvolupar un pla de negoci. 

 

— Mazars Auditores: serveis d’auditoria, consultoria i assessorament legal i fiscal. S’han 

cobert dues pràctiques a l’àrea d’auditoria. 

 

— Punto Fa (Mango): multinacional dedicada al disseny, fabricació i comercialització de 

peces de vestir i complements. En aquest cas, les pràctiques han estat al departament 

d’administració i finances. 
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Activitats i eines de desenvolupament professional en el curs 

2018-2019 
 

Els alumnes del Programa EUS, a més de poder participar en totes les activitats adreçades a tot 

l’alumnat de la Facultat, planificades per Carreres Professionals al llarg del curs acadèmic, també 

disposen d’activitats exclusives orientades a preparar el seu accés a les Pràctiques EUS. 

 

Aquestes activitats-EUS es desenvolupen durant el segon semestre del tercer curs, 

immediatament abans que comenci la cerca d’oportunitats i la presentació de candidatures, i es 

duguin a terme els diversos processos de selecció. 

 

Durant el curs 2018-2019, els alumnes de la 32a promoció EUS han tingut accés als tallers 

següents: 

• Taller de CV-EUS: dut a terme el divendres 12 d’abril de 2019, de 12 h a 13.15 h, i 

impartit per Vanesa Garcia, tècnica de l’oficina de Carreres Professionals; 25 alumnes 

assistents. En aquest taller s’explica com elaborar un bon currículum; a més, en aquest 

cas, i atès que s’edita un llibre de currículums de la promoció, s’ha de seguir un format 

i plantilla concrets.  

• Taller d’entrevistes: desenvolupat en dues sessions (el 30 d’abril la part teòrica i el 2 de 

maig amb simulacres d’entrevistes) i impartit per Francesc Campillo, tècnic del Servei 

d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona; 13 alumnes assistents. 

 

A part dels tallers, des de la 28a promoció EUS, s’elabora cada any el Llibre de currículums de la 

Promoció del Programa EUS, que es facilita a les entitats que col·laboren habitualment amb les 

pràctiques EUS perquè disposin del perfil dels candidats. Aquest llibre s’elabora en tres idiomes: 

català, castellà i anglès. 

 

L’octubre de 2018 es va presentar el Llibre de currículums de la 31a Promoció del Programa EUS, 

en el qual van participar 39 dels 41 alumnes; i a hores d’ara ja s’ha iniciat l’elaboració del Llibre 

de currículums de la 32a Promoció del Programa EUS, en el qual participen 27 dels 30 alumnes 

d’aquesta promoció.  
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Estudi d’inserció laboral dels exalumnes de la 30a promoció del 

Programa EUS 
 

Dels 53 alumnes que van finalitzar la 30a promoció (23 d’ADE i 12 d’Economia), han contestat 

l’enquesta d’inserció laboral un total de 14 persones (9 d’ADE i 5 d’Economia). 

 

D’aquests 14 enquestats, més del 90 % treballen actualment i, segons indiquen, tots ells estan 

desenvolupant tasques relacionades amb la seva formació acadèmica. 

 

Dels enquestats que actualment treballen, el salari brut anual es troba en una franja entre 

20.001 € i 25.000 € anuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14%

7%

57%

22%

En l’actualitat...

Treballo per compte propi

Treballo per compte aliè amb conveni de pràctiques

Treballo per compte aliè amb contracte laboral temporal

Treballo per compte aliè amb contracte laboral indefinit

NS/NC

18%

55%

9%

9%
9%

En quina franja està el teu salari brut anual?

Menys de 20.000 €

Entre 20.001 € i 25.000 €

Entre 30.001 € i 35.000 €

Més de 40.000 €

NS/NC



 

 
12 

 

A més, dels enquestats que treballen actualment, el 64 % va ser contractat a la mateixa empresa 

on va realitzar les pràctiques i, si hi sumem els que van trobar feina en menys de 3 mesos des 

de la finalització dels estudis, observem que un 82 % dels alumnes de la 30a promoció EUS van 

trobar feina de forma immediata en finalitzar els estudis de grau. També cal destacar que dues 

de les persones enquestades van posar en marxa la seva pròpia empresa, una de les quals s’ha 

consolidat. 

 

 

Pel que fa a la continuïtat d’estudis superiors, la meitat dels enquestats han cursat un màster o 

un postgrau universitari un cop finalitzat el grau. 
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