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Ja tens una proposta de pràctiques? 
Tramitem la documentació! 

L'entitat:  
• Ha de sol·licitar la pràctica a través de GIPE 
• Verifica que ja disposi de Conveni actiu. En cas 

contrari, cal que el sol·liciti 

L'estudiant de GRAU ha d'enviar a 
practiques.fee@ub.edu:  
• Document tipus de pràctiques  
• Chronos 

L'estudiant de MÀSTER ha d'enviar a 
practiques.fee@ub.edu:  
• Autorització de coordinador/a del màster 
• Matrícula del curs actual 
• Assegurança, si no consta a la matrícula 

Un cop verificada la documentació, procedirem a la validació del projecte formatiu 

Revisem període, compatibilitat horària amb les classes, etc Coordinació acadèmica assigna tutor/a acadèmic/a 

Signatura del projecte formatiu i matrícula (en cas de curriculars) 

• Signatura per part de l'entitat: certificat electrònic vàlid 
• Signatura per part de l'estudiant: certificat electrònic vàlid o 

SignaSuiteUB (MonUB) 
 

Enviament de la següent documentació a practiques.fee@ub.edu, màxim 
tres dies abans de la data d’inici prevista: 

• Projecte formatiu amb signatures vàlides d'entitat i estudiant 
• Document de matrícula complimentat per part de l'estudiant 
• Declaracions responsables (estudiant i empresa) 

Activació de la pràctica 

Un cop verificada la documentació lliurada i feta la matriculació de l’assignatura (cas de curriculars), activarem la pràctica a GIPE 

Un cop ACTIVA a GIPE, l’alumne ja es podrà incorporar a les pràctiques en la data prevista 

• En cap cas, l’estudiant podrà incorporar-se a les pràctiques fins que la pràctica no estigui ACTIVA a GIPE. 
• Si la pràctica està en ALERTA O PENDENT, és per que hi ha alguna incidència que cal solucionar 

IMPORTANT: Totes les pràctiques, ja siguin curriculars o extracurriculars, han de ser avaluades a través de l’aplicació d’avaluació de pràctiques: 
• Emplenaments dels formularis: estudiant, tutor/a d’empresa i tutor/a acadèmic/a. 

• Lliurament de la memòria (curriculars) o formulari final (extracurriculars). 

Accés per a estudiants 
Accés per a entitats 

Busques 
pràctiques?

Accedeix a GIPE 
amb les 

credencials UB

Edita el teu 
perfil i puja el 

CV

Inscriu-te a les 
ofertes que 
t'interessin

L'entitat durà a 
terme el procès 

de selecció

Estat de la pràctica a GIPE: INICIAL, no visible per a entitat però si per a estudiant 
 

Estat de la pràctica a GIPE: ASSIGNAT  visible per a entitat i estudiant 

 

Estat de la pràctica a GIPE: ASSIGNAT, visible per a entitat i estudiant 
 

Estat de la pràctica a GIPE: ACTIVAT 

 

Aplicació d’avaluació de pràctiques 
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https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2020/06/Declaraci%C3%B3-estudiant_activaci%C3%B3_practiques-pausades.pdf
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2020/06/Certificat-empresa_activaci%C3%B3-practiques-pausades.pdf
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http://www.ub.edu/gipe/action/autenub
http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat


   Carreres Professionals 
   practiques.fee@ub.edu  
 

Versió2_20-21_cat 

 

mailto:practiques.fee@ub.edu

