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GRAU d’ENGINYERIA QUÍMICA
PREGUNTES FREQUENTS sobre les PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS

1) Què són les pràctiques externes curriculars?
Són aquelles que s’integren dintre del pla d’estudis i tenen un reconeixement acadèmic en forma
de crèdits. Pel cas del Grau en Enginyeria Química, aquest reconeixement és de 9 crèdits ECTS
(equivalen a 270 h) en l’assignatura “Pràctiques Externes”
2) És obligatori realitzar-les?
No, és una assignatura optativa
3) Vull fer pràctiques curriculars, quan he de matricular-me de l’assignatura?
La matricula és realitza quan s’hagi arribat a l’acord amb una empresa per realitzar-les i s’hagi
signat el conveni de pràctiques curriculars corresponents (veure punts 7 i 10)
4) Vull fer pràctiques curriculars, què he de fer per informar-me?
Per informar-te sobre que has de fer tens varies opcions:
- Assistir a les reunions de presentació de l’assignatura que es realitzen cada curs acadèmic
tant al primer com al segon semestre
- Llegir els documents que tens al espai del campus virtual, corresponent a l’assignatura i al
que tenen accés tots els alumnes a lo llarg de la carrera
5) Vull fer pràctiques curriculars, hi ha ofertes d’Empreses on realitzar-les?
Si. A lo llarg del curs es publiquen en l’espai de l’assignatura en el campus virtual, les ofertes de
les empreses amb una breu descripció de les tasques i requisits que ha de complir l’estudiant.
6) Si estic interessat/da en una oferta, què he de fer?
En el termini que es marca, contestar per mail a la professora de l’assignatura sobre l’interès,
adjuntant la informació que es requereixi en la publicació de l’oferta. La professora de
l’assignatura seleccionarà a tres candidats i comunicarà la selecció tant a l’empresa com als
estudiants seleccionats facilitant-los els correus de contacte amb l’empresa. Els estudiants
contactaran amb l’empresa per a que esta realitzi la selecció definitiva.
7) Com he de procedir un cop seleccionat per una empresa?
Un cop ja s’ha arribat a l’acord amb una empresa per realitzar les pràctiques, cal omplir el
“Document Proposta d’Activitat” que es troba a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual i
enviar-li omplert a la professora. La professora valorarà l’adequació del pla de treball proposat
als objectius formatius de l’assignatura de “Pràctiques Externes”. En cas que procedeixi, la
professora de l’assignatura donarà el seu vistiplau i contactarà internament amb l’oficina
d’Estades a Empresa de l’Escola d’Enginyeria per a que se iniciï la redacció del conveni de
pràctiques curriculars corresponents, i es procedeixi a la seva signatura per totes les parts.
8) Vull fer practiques curriculars, puc buscar jo l’Empresa?
Si
9) Si he contactat jo amb una empresa, com he de procedir per realitzar les pràctiques?
Veure punt 6)
10) Quan puc començar les pràctiques curriculars?
Una vegada es compleixin els següents tres requisits: 1) que el conveni de pràctiques redactat
per l’Escola estigui signat per totes les parts; 2) que l’estudiant hagi satisfet el pagament de

l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, que es complementària i addicional a
l’assegurança escolar 3) que l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura “Pràctiques Externes”.
11) Què passa si el pla de treball que em proposa l’empresa és per més de 270 hores?
Es pot signar un altre conveni per perllongar les pràctiques realitzant pràctiques extracurriculars.
Aquest nou conveni de pràctiques extracurriculars cal tramitar-lo a través de l’oficina TREBALL
CAMPUS. Es obligació de l’alumne contactar amb l’oficina Treball Campus abans d’acabar les
pràctiques curriculars.
12) Quin és el període de temps durant el qual puc dur a terme les pràctiques curriculars?
Durant tot l’any, però cal tenir en compte que si la realització de les pràctiques comença a partir
de juliol, la matricula de l’assignatura correspon al curs acadèmic que començarà en setembre.
13) Com s’avaluen les pràctiques curriculars?
Consultar per a cada curs acadèmic la Guia Docent de l’assignatura “Pràctiques externes”
14) La Memòria de les pràctiques segueix algun format?
Si. El contingut de la Memòria està publicat en un document en el Campus Virtual
15) El certificat/informe de l’empresa segueix algun format?
No, és lliure. Es recomana una valoració de la feina i compliment de les hores. Aquest informe
pot ser secret i l’empresa pot enviar-lo directament a la professora responsable de l’assignatura.
16) Quina és la data de l’avaluació?
Els períodes d’avaluació son en febrer i juliol. La data concreta de la presentació oral es publica
en el Campus Virtual almenys amb 15 dies d’antelació.
17) Quin és el termini per a enviar l’informe de l’empresa i la Memòria de pràctiques a la professora
responsable de l’assignatura?
Aquest termini també s’anuncia al mateix temps que la data de la presentació oral.
18) En quin moment dels meus estudis puc començar a fer les pràctiques curriculars?
L’assignatura de “Pràctiques Externes” es recomana que sigui cursada a partir de tercer curs.
Tot i això, el pla d’estudis indica que per a cursar l’assignatura, l’estudiant ha d’haver superat
com a mínim 120 crèdits dels tres primers cursos del pla d’estudis, incloent-hi totes les
assignatures de primer curs.
19) Puc fer les practiques curriculars amb un conveni de Treball Campus?
Si que es possible si es compleix
- El conveni de Treball Campus és com a mínim de 270h
- Abans de començar les pràctiques s’ha de lliurar a la professora el “Document Proposta
d’Activitat” omplert per a que aquesta doni el vistiplau al pla de treball
- L’alumne ha de matricular-se de l’assignatura “Pràctiques Externes”
En acabar, l’alumne ha de realitzar l’avaluació com qualsevol altre alumne.

