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TAULA RODONA: COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES ALS GRAUS I
POSTGRAUS
La funció de reclam, d'anunci, que les "pràctiques a empreses i institucions" suposen en les
propostes de grau i postgraus és tan evident com la diversitat d'aquestes pràctiques a la UAB.
Els titulats de la UAB poden fer pràctiques sense reconeixement acadèmic igual que tenir una
experiència laboral vinculada o no vinculada a la formació definida al grau o postgrau. La
varietat de formats té a veure amb la situació de compartir treball i formació universitària.
Aquesta jornada i aquesta taula, en especial, focalitza l'atenció en les pràctiques a empreses i
institucions que són reconegudes amb crèdits per la titulació que cursen els alumnes. Situació
on la cerca de llocs de pràctiques deixa de ser una iniciativa de l'alumne per esdevenir una
necessitat de la UAB recollida als plans docents de graus i post graus.
La diversitat de pràctiques en empreses i institucions es notòria, com no podria ser d'altra
manera. Podem trobar pràctiques en una assignatura, una assignatura de pràctiques, una
assignatura de pràctiques amb pes important en la titulació i programes de cooperació
educativa.
Ja sigui per imperatiu legal, com a crèdits obligatoris (troncals) i com a crèdits optatius, fins i
tot en format de lliure elecció, "les pràctiques" figuren com a opcions fàcilment identificables
als nostres plans d'estudi. Això si, amb durades molt diverses, de pocs dies a vuit mesos i
dedicació exclusiva.
En tot cas, les diferents experiències d'aquesta taula passen per respostes, al nostre criteri
força interessants, dels punts comuns a totes elles que exposaran tot seguit agrupats en
aquests cinc blocs de temes:
I.‐ De pràctiques i titulació.
•

Reconeixement de crèdits
–

A l’alumne

–

Als professors‐tutors

–

Als coordinadors de pràctiques

•

Obligatorietat/opcionalitat de les pràctiques

•

Quantes pràctiques per curs estan previstes a la titulació.

•

Temporalitat de les pràctiques

II.‐ De pràctiques, aspectes docents.
•

Definició del contingut de les pràctiques: pla de pràctiques

•

Seguiment del pla de pràctiques ( durant i desprès)

•

Avaluació de les pràctiques:

•

–

Del tutor d’empresa

–

De l’alumne

–

Del professor(s) encarregat(s) de qualificar (actes)

Suspendre pràctiques? Convalidar pràctiques?

III De pràctiques i alumnes.
–

Informació de les pràctiques a alumnes.

–

Mecanismes d’assignació alumne/pràctica.

–

Formació prèvia –específica‐ per les pràctiques ( especialment en habilitats)

IV.‐ De pràctiques i reconeixements.

•

–

A la figura del tutor d’empresa. Protocol d’agraïments.

–

A l’alumne, crèdits i ...

–

Als professors‐tutors

–

Als coordinadors de pràctiques

–

Al centre/titulació.

V.‐ Temes vinculats
–

Pràctiques fora d’Espanya

–

Post‐Pràctiques Accions d’inserció/cooperació amb empreses i entitats
desprès de les pràctiques

Els diferents PowerPoint presenten els detalls de cadascuna de les diferents versions i la
riquesa d'aquesta universitat. Notem que certes experiències depassen els 15, vint anys i mes
anys doncs estem en un campus, que ja fa temps ha incorporat els valors formatius de les
pràctiques a empreses i institucions als currículums dels seus titulats.
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