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RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (RAEP) a GRAU
Auto-informe de l’estudiant
En aquest informe la persona que sol·licita el reconeixement ha de justificar el seu aprenentatge i ha
d’argumentar la consecució de, al menys, 4 de les competències relacionades amb l’assignatura de
pràctiques del grau per al que sol·licita el reconeixement. Aquest informe ha de posar de manifest que ha
assolit les competències amb un nivell adequat al que s’espera d’un graduat de la Facultat d’Economia i
Empresa.
En l’auto-informe ha de constar la següent informació:
-

Nom de l’estudiant
Tasques que ha dut a terme
Competències i habilitats que ha assolit en el desenvolupament de la seva experiència
professional. L’estudiant com a mínim ha d’haver assolit l’aprenentatge i desenvolupament de
4 de les següents competències en l’àmbit professional del seu ensenyament:

ADE:
o Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions
globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i
d'adaptació a noves situacions).
o Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
/ capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
o Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en
català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat
de cercar, usar i integrar la informació).
o Compromís ètic i reconeixement dels drets fonamentals: capacitat crítica i autocrítica /
capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
o Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment
professional.
o Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els
aspectes clau.
ECONOMIA:
o Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes /
capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
o Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions
globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i
d'adaptació a noves situacions).
o Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
/ capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
o Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents
amb les concepcions ètiques i deontològiques).
o Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en
català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat
de cercar, usar i integrar la informació).
o Capacitat d'utilitzar les TIC en el desenvolupament professional. Coneixement i aplicació
de les eines de tecnologies de la informació i les comunicacions en l'acompliment
professional.
o Capacitat d'adaptar-se a entorns dinàmics. La competència es concreta en: - Capacitat
d'identificar i de comprendre els processos de canvi i innovació, i analitzar-ne les
implicacions. - Capacitat de preveure, d'adaptar i de proposar alternatives davant dels
canvis econòmics, socials, tecnològics, etc.
o Capacitat per prendre decisions.
o Capacitat d'analitzar les organitzacions i el seu entorn.
o Capacitat d'actuar en entorns globalitzats.

ESTADÍSTICA:
o Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents
amb les concepcions ètiques i deontològiques)
o Treball en equip (capacitat de col · laborar amb els altres i de contribuir a un projecte
comú / capacitat de col · laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
o Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes /
capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds)
o Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en
català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat
de cercar, usar i integrar la informació)
o Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat
o Capacitat de detectar i formular les necessitats pel que fa a anàlisi d'informació en les
diferents institucions / situacions, identificant les fonts de variabilitat i incertesa.
o Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic,
avaluar les possibles alternatives i, si escau, incloure l'anàlisi de costos i de recursos
disponibles.
o Capacitat per utilitzar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per l'anàlisi
estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de
problemes.
o Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar
SOCIOLOGIA:
o Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions
globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i
adaptació a noves situacions)
o Treball en equip (capacitat de col · laborar amb els altres i de contribuir a un projecte
comú / capacitat de col · laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
o Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en
català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat
de cercar, usar i integrar la informació)
o Capacitat d'organització i planificació
o Presa de decisions i resolució de problemes
o Reconèixer la diversitat
o Lideratge
o Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana, la seva
estructura i els seus processos

