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Establir criteris i requisits de les pràctiques externes:
Pràctiques externes curriculars
Pràctiques externes extracurriculars
Normativa de l’EEES
Normativa estatal: Reial Decret de pràctiques 592/2014, d’11 de juliol
Normativa Comunitat autònoma
Necessitats de pràctiques (estudiants)

Alumnes, PAS, PDI
Òrgans de Govern UB
Gestors de pràctiques dels centres
Agents Socials Externs
Beques i ajuts UB
Informàtica de Gestió UB
Secretaries d’Estudiants i Docència (SED) Centres propis (convenis)
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Centres de Pràctiques
Entorns Web UB
Consell Social UB
Tutors de pràctiques dels Centres
Tutors de pràctiques d’entitats externes
Empreses o centres per les assegurances escolars o voluntàries
Serveis Jurídics UB
Portal de Dades UNEIX
Entitats que elaboren rànquings d’ocupabilitat

Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

Sortides

Normativa
Directrius
Guies
Procediments
relacionats
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Normativa de Pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UB
Model de conveni de cooperació educativa
Informació general sobre les pràctiques
GIPE: Gestor integral de pràctiques externes (aplicatiu)
Informació i documents:
• Com seleccionar candidats de pràctiques
• Com es tramiten les pràctiques
• Informació de l'alta de l'estudiant al Règim General de la
Seguretat Social
• Informació sobre assegurances per a estudiants en pràctiques
Presentacions d’Empreses a la UB (Fires, fòrums, etc.)
Memòria UB curs 2017-2018
La UB en Xifres setembre 2019
Reial Decret de pràctiques 592/2014, d’11 de juliol
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol
Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre
Normativa Acadèmica dels ensenyaments de la UB (normativa estatal,
autonòmica i UB)
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre
Normativa de l’EEES
Estatut de la UB vigent
Legislació general sobre titulacions universitàries
Normativa acadèmica de la Facultat
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Responsabilitats
Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
(VEPL)
Direcció de l’Àrea d’Estudiants i Alumni (DAEA)
Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE-FeinaUB)
Deganats dels centres propis i adscrits (Centres)
Fases principals
del procés

Supervisar el procés i garantir la implementació de les millores del procés
Vetllar per la gestió del procés i supervisar la revisió periòdica del procés.
Gestionar el procés, la documentació, el manteniment dels indicadors, i la revisió periòdica del procés.
Vetllar per al desenvolupament i supervisió del procés en el seu centre. Proposar al SAE-Feina UB els canvis i millores en la gestió del
procés.

Què
Planificar accions de coordinació i millora
de la gestió de les pràctiques
Planificar les millores i canvis en l’aplicació
informàtica GIPE per a la gestió de les
pràctiques
Realitzar les accions de coordinació i
millora de la gestió de les pràctiques.

Seguir i verificar la implementació de les
millores i canvis en l’aplicació informàtica
GIPE per a la gestió de les pràctiques
realitzats pel proveïdor extern
Analitzar la informació recollida pel que fa
a la gestió de les pràctiques
Analitzar el procés d’implementació de les
millores i canvis en l’aplicació informàtica
GIPE per a la gestió de les pràctiques
realitzats pel proveïdor extern
Proposar canvis i millores en el procés de
gestió de les pràctiques
Valorar les millores i canvis en l’aplicació
informàtica GIPE per a la gestió de les
pràctiques realitzats pel proveïdor extern, i
proposar-ne la implementació
Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

Com

Planificació
A partir de les propostes de millora i de la informació
recollida a través de diversos canals
A partir de les propostes de millora
Execució
A partir de la comunicació amb els Centres, la realització
de visites als Centres, la realització de jornades de bones
pràctiques, i la informació i presa d’acords a la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern i al Consell de Govern
(canvis normatius)
A partir del document de planificació

Revisió del procés
Reunió d’anàlisi i valoració entre SAE-FeinaUB i la DAEA
per a seguiment de la gestió del procés.
Reunió de valoració amb el proveïdor.

Presa de decisions
Reunió de valoració i de propostes de millora d’acord amb
els indicadors
Reunió de valoració. A partir de les necessitats detectades
mitjançant indicadors i peticions dels centres.

Qui

Quan/terminis

SAE-FeinaUB / VEPL / DAEA

A principis d’any i al llarg de l’any,
si s’escau
A principis d’any

SAE-FeinaUB / VEPL / DAEA /
Informàtica de Gestió / Proveïdor
extern
SAE-FeinaUB / VEPL /
DAEA/Centres

Al llarg del curs

SAE-FeinaUB

Al llarg del curs (segons calendari
de planificació)

SAE-FeinaUB / DAEA

Al llarg del curs

SAE-FeinaUB / Proveïdor extern

Periòdicament (en acabar les
fases d’implementació)

SAE-FeinaUB / DAEA

Al llarg del curs

VPEL / DAEA /
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Documentació
Actes de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern
Actes del Consell de Govern
Dossier de visites als Centres
Enquesta als estudiants sobre els serveis, les activitats i les
instal·lacions de la Universitat de Barcelona
Enquesta de satisfacció dels titulats recents de graus

Indicadors
associats al procés
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Ubicació
http://www.ub.edu/ga/CACG.html#acords
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/publicitatactiva/informacio-institucional/consell_govern/acords/index.html
SharePoint Àrea Acadèmica
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html

Guia per als Centres: Normatives i models de convenis i
informes
Memòria del SAE
Document de planificació de millores del GIPE
Contracte programa acadèmico-docent- estat integració
GIPE

Web Feina UB (intranet per a centres):
http://www.ub.edu/feinaub/centres/centres_practiques.html
Unitat de treball del SAE
Unitat de treball del SAE
Unitat de treball del SAE

Jornada de bones pràctiques UB. Pràctiques acadèmiques
externes

http://www.ub.edu/feinaub/jornada_practiques.html

Codi
PTD35a

PTD35b

PTD35c
PTD35d

Gestor
Gestió Acadèmica
Portal de la
Transparència
Àrea Acadèmica
Gabinet Tècnic del
Rectorat
Gabinet Tècnic del
Rectorat
SAE-FeinaUB
SAE
SAE-FeinaUB
SAE-FeinaUB /
Gabinet Tècnic del
Rectorat
SAE-FeinaUB

Denominació
Pràctiques curriculars (obligatòries i optatives): nombre de pràctiques (P) i
nombre d’estudiants (E) per curs

Acceptació
Total UB:
P: 10.721 / E: 10.026

Meta
Total UB:
P: 11.500 / E: 11.000

Pràctiques extracurriculars: nombre de pràctiques (P) i nombre
d’estudiants (E) per curs

Específic per a cada
Centre i titulació
Total UB:
P: 4.446 / E: 3.880

Específic per a cada Centre i
titulació
Total UB:
P: 4.500 / E: 4.000

Específic per a cada
Centre i titulació
Específic per Centre:
75%

Específic per a cada Centre i
titulació
Específic per Centre:
100%

Mitjanes de tots els
Centres:
3,5/5Específic per a
cada titulació

Mitjanes de tots els Centres:
4/5

Percentatge de graus i màsters integrats a GIPE per Centre, és a dir, que
gestionen les pràctiques curriculars i extracurriculars a través de l’aplicatiu
(Contracte programa acadèmico-docent)
Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits
durant la titulació (ítem 10 enquesta satisfacció titulats recents de grau)

Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

Específic per a cada titulació
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Coneixement entre els estudiants de FeinaUB (Enquesta als estudiants
sobre els serveis, les activitats i les instal·lacions de la Universitat de
Barcelona)

Mitjanes de tots els
Centres:
25%

Valoració (V) i importància (I) mitjana de FeinaUB per part dels estudiants
(Enquesta als estudiants sobre els serveis, les activitats i les instal·lacions
de la Universitat de Barcelona)

Específic per a cada
Centre
Mitjanes de tots els
Centres:
V: 2,5/5 / I: 3/5

Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits
durant la titulació (Enquesta satisfacció dels graduats i graduades de les
universitats catalanes, AQU)

Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

Específic per a cada
Centre
Específic per a cada
titulació

Mitjanes de tots els Centres:
35%
Específic per a cada Centre
Mitjanes de tots els Centres:
V: 3/5 / I:4/5
Específic per a cada Centre
Específic per a cada titulació
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