
CONVOCATÒRIA 
PRÀCTIQUES

EXTERNES
CURS 2023-24



Formalització de la sol·licitud a la pàgina web:

http://sia.uab.cat,

A l’apartat: Inscripció alTreball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínor

http://sia.uab.cat/


Identificació amb NIU i contrasenya



Selecció del pla d’estudis en el qual es cursaran les 

pràctiques, fixeu-vos que estigui en estat “obert”



Seleccionarem la convocatòria: 

▪ 566: Grau en periodisme 23/24

▪ 567: Grau en Comunicació Audiovisual 23/24

▪ 568: Grau en Comunicació de les Organitzacions 23/24

▪ 569: Grau en Comunicació Interactiva 23/24

▪ 570: Grau en Publicitat i Relacions Públiques 23/24

* Heu de tenir tots els 

paràmetres com a la imatge. Si 

s’indiquen d’una altra manera 

moltes vegades no troba 

resultats



Us apareixeran totes les 

ofertes disponibles per la 

vostra titulació

* A mesura que aneu 

seleccionant-les pujaran a la 

part “opcions seleccionades”.



Si entrem a cada oferta veurem 

les condicions, horari, calendari, 

tasques a realitzar, etc.



S’hauran de seleccionar entre 1 

i 30 opcions.



Abans de guardar comproveu 

que sigui correcte el resguard 

d’inscripció d’ofertes. Ha de 

contenir la vostra selecció.

* Pots modificar la 

teva tria tantes 

vegades com 

vulguis fins el 31 

de maig (dia del 

tancament de la 

convocatòria)



Coses a tenir en compte
⚫ Dates de la convocatòria:

o Convocatòria: 18 – 31 maig de 2023

o Publicació assignació: 8 de juny de 2023

o Període de renúncies: 12-16 juny de 2023

⚫ Heu d’escollir entre 1 i 30 opcions, segons el vostre ordre de preferència, sent 

la número 1 la vostra opció preferent i així successivament.

⚫ Llegiu amb atenció els requisits de les diferents ofertes, així com el calendari i 

el lloc de realització de les pràctiques.

⚫ Hi ha ofertes de pràctiques molt semblants, estigueu molt atents a la 

calendarització i les tasques de cada una.

⚫ Quan feu la selecció a sia.uab.cat apareixen totes les ofertes a les quals pots 

participar, segons la teva titulació.

⚫ La darrera tria guardada, abans del 31 de maig de 2023 (dia que es tanqui la 

convocatòria), serà la que s’utilitzarà per fer l’assignació.

⚫ Un cop tancat el termini de sol·licitud no es podran fer canvis.

⚫ L’assignació de les places de pràctiques es farà mitjançant la nota mitjana de 

l’expedient, tenint en compte les vostres preferències.
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