PRÀCTIQUES EN EMPRESES DE GEOLOGIA
Convocatòria 2019-20 Places en empreses que s’ofereixen
I.

Procediment per optar a places en les empreses que s’ofereixen.
La present convocatòria inclou les pràctiques a realitzar a partir de maig de 2019 i fins abril de 2020,
aproximadament.
El requisit per a poder realitzar les pràctiques en empresa és haver superat totes les assignatures de
primer curs i un mínim 120 crèdits entre primer, segon i tercer.
El procediment a seguir serà el següent:
1)

2)

A partir del 26 d’abril de 2019: l’alumne/a podrà presentar el formulari de sol·licitud de
pràctiques en empreses (o el descarregarà de la web). En ell hi consten les empreses que
ofereixen places a la present convocatòria amb tota la informació de la feina a desenvolupar i els
Professors Tutors de la secció de Geologia.
Cal emplenar el formulari escollint fins a 5 places per ordre de preferència i entregar-lo a la Gestió
Acadèmica el més aviat possible i com a màxim el 17 de maig de 2019.

3)

La Gestió Acadèmica de la Facultat farà pública la relació de les empreses assignades a cada un
dels alumnes el 27 maig de 2019.

4)

Un cop assignada la plaça els alumnes hauran de recollir a la Gestió Acadèmica l'imprès per
a la formalització del conveni (o el descarregarà de la web). Aquest imprès el signarà el
Coordinador de pràctiques i un cop signat caldrà retornar-lo a la Gestió Acadèmica per elaborar el
conveni.

Punts importants a tenir en compte:
L'assignació de places es farà per ordre de barem de l’expedient d’entre les 5 empreses escollides per
l'alumne/a, respectant l'ordre de preferència segons les places disponibles i d’acord amb l’empresa. En tot
cas es garantirà l’assignació als alumnes de 4rt que estiguin en disposició de finalitzar estudis.
Per iniciar el procés s'aconsella posar-se en contacte amb el Professor Tutor (UAB).
L’assignatura de pràctiques és anual i de 6 ECTS. Es pot fer un màxim 150 hores de pràctiques.

II.

Formalització de la matrícula
Abans d’iniciar les pràctiques és obligatori estar matriculat de l’assignatura, i contractar l’Assegurança
Complementària que ofereix la UAB 5,09€ (aquest tràmit es farà presencialment a la gestió acadèmica).

III.

Qualificació de l'assignatura "Pràctiques en empreses"
La qualificació la posarà el Professor Tutor a partir dels dos informes següents (veure models web):
-

Informe del tutor de l'empresa confeccionat a partir d’un model preestablert.

-

Informe de l'alumne on hi haurà de constar, d’una banda, el resum del treball que ha dut a terme a
l'empresa; d’altra banda l’informe inclourà una anàlisi sobre altres aspectes més personals com per
exemple l’aprofitament que l’alumne creu que n’ha tret d’aquesta activitat, el tracte que ha rebut per part
del personal de l’empresa, etc.
L’extensió màxima de l’informe serà de 6 pàgines.
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