
 
P R O T O C O L  D E  P R À C T I Q U E S   

Hi ha tres maneres de procedir per a les pràctiques: 

A) Pràctiques proposades pel departament 
B) Pràctiques proposades pel propi estudiant 
C) Pràctiques amb reconeixement professional (Contracte Laboral) 

A) Pràctiques proposades pel departament: 

Quin és el procés administratiu amb TCM per part de l'estudiant? 

El TCM posa a disposició de l'estudiant el Servei de Borsa de Treball per tal de trobar una empresa 
per a realitzar un conveni.  

Registre: L’estudiant es registra a l’aplicatiu de Borsa de Treball TCM 
(http://borsatalent.tecnocampus.com) i penja el seu currículum.   

Presenta candidatura: L'estudiant envia la seva candidatura a les ofertes que l’interessen.  

Acord: Quan finalment localitza una empresa que li ofereix una pràctica, l’empresa omple el 
formulari Conveni de Cooperació Educativa, que trobarà a l’aplicatiu de Borsa de Treball TCM, 
on s'acorden les condicions. 

Aprovació: Si la proposta s'ajusta a les condicions dels Convenis de Cooperació Educativa, 
aleshores serà validat. 

Signatura: L'estudiant i l’empresa, per correu electrònic, rep una còpia del conveni, recull a 
l'empresa el document signat, el signa ell mateix i el retorna immediatament a TCM (Recepció). 

Desenvolupament: L'estudiant pot començar la pràctica. El conveni mentrestant és tramitat i 
signat per l'Escola. Passada 1 setmana, l'estudiant recollirà a la Recepció un sobre amb el seu 
nom amb còpia del conveni. Igualment l'estudiant recollirà el sobre de l'empresa i el lliurarà al 
tutor de l'empresa. 

A partir d’aquest moment, l’estudiant s’ha de preocupar per concertar dues tutories, amb el 
tutor de pràctiques que se li assigni de l’EUM.  

L’empresa i l’estudiant, hauran de fer una valoració de la pràctica a través de l’Aplicatiu Borsa 
de Treball TCM. 

B) Pràctiques proposades per l’ estudiant: 

Registre: L’estudiant i l’empresa s’han de registrat a l’aplicatiu de Borsa de Treball TCM 
(http://borsatalent.tecnocampus.com) . L’alumne ha de penjar els seu currículum i l’empresa 
l’oferta. 

Presenta candidatura: L'estudiant envia la seva candidatura a l’oferta de l’empresa que 
l’interessa.  

Acord: L’empresa omple el formulari Conveni de Cooperació Educativa, que trobarà a l’aplicatiu 
de Borsa de Treball TCM, on s'acorden les condicions. 

La resta del procés és el mateix que les pràctiques proposades pel departament. 

http://borsatalent.tecnocampus.com/�
http://borsatalent.tecnocampus.com/admin/crear_conveni.php�
http://borsatalent.tecnocampus.com/�
http://borsatalent.tecnocampus.com/admin/crear_conveni.php�


 
 
C) Pràctiques amb Contracte Laboral: 

L’ estudiant al tenir una relació contractual vigent se li pot adaptar a l’assignatura de pràctiques 
sempre i quan, al lloc de treball que ocupa estigui realitzant tasques on cal aportar coneixements 
dels diferents estudis que s’imparteixen a l’ EUM. Coordinació de pràctiques acadèmiques (Lluís 
Codinas) ha de validar l’adequació del treball professional i el % ECTS que es podran adaptar.  

Caldrà sol·licitar una reunió i alhora presentar la següent documentació a la Coordinació de 
pràctiques:  

1. Vida Laboral/ 2. Còpia contracte laboral/3. COC4/4. Certificat de tasques realitzat per l’empresa 

 Degut a la relació contractual existent entre l’ estudiant i l’ empresa o entitat no es 
formalitzaran convenis de cooperació. 

 L’estudiant farà una tutoria final obligatòria al mateix moment que lliuri la memòria de 
pràctiques a Coordinació de Pràctiques de l’EUM. 

Material de pràctiques (alumnes amb conveni de cooperació educativa): 

Cal recollir-lo a recepció o al departament UACU, juntament amb els convenis. Aquest material està 
format per: 

- 2 còpies del conveni de cooperació (Còpia per l’estudiant i per l’empresa) 
- Carta de presentació dirigida a l’ empresa o entitat 
- Fitxa empresa 
- Valoració empresa o entitat envers l’ estudiant 
- Valoració estudiant envers l’ empresa o entitat 
- Certificat de pràctiques 
- Guió memòria de pràctiques 

 

Material de pràctiques (alumnes amb Contracte Laboral): 

Es lliurarà material on queda determinada l’elaboració de la memòria de pràctiques. 

 

L’avaluació de pràctiques i lliurament del material de pràctiques: 

Segons la normativa de pràctiques de l’EUM, art. 11.1., l’avaluació s’efectuarà en el període 
corresponent que indiqui el Pla d’Estudi. En aquest cas, el 3r trimestre de 4rt curs de Grau.  

Els estudiants matriculats en l’assignatura de Pràctiques Externes, del 3r trimestre de 4art curs de Grau, 
hauran de lliurar el material i la memòria de pràctiques que s’ha d’avaluar al llarg d’aquest trimestre. La 
data màxima del lliurament serà fins el darrer dia de classe. 
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