
     Fitxa del procés 
 
 
 

Nom Gestionar les pràctiques externes  

Codi E5_3 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudiants de grau i màster de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus 

Tipologia (  ) Estratègic     ( x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Cap de Serveis Campus i Responsable de Pràctiques externes de cada titulació 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de carreres professionals de TecnoCampus 

Objectiu Facilitar als estudiants l’oportunitat d’aplicar coneixements que estan adquirint al 
llarg dels seus estudis mitjançant les pràctiques/estades en empreses/entitats en 
unes condicions determinades i poder així tenir una primer contacte amb el mon 
professional. 

Resultats del procés Estudiants de grau i màster que han realitzat pràctiques externes. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Normativa de pràctiques (web) 

Indicadors Nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques 
Nombre d’hores de pràctiques realitzades 
Satisfacció mitjana dels estudiants amb les pràctiques 
Satisfacció mitjana de les empreses amb les pràctiques 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Protocol E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel 
programa AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament de l’ensenyament i altres 
actuacions orientades als estudiants. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Adaptació de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants 
de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, 
modificat per acords del Consell de Govern de 18/7/2012, 20/3/2013 i 1/7/2015: 
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/normes/ 
Normativa reguladora de les pràctiques externes de l’Escola: 
http://www.tecnocampus.cat/ca/normativa 

Aplicatiu de gestió https://borsatalent.tecnocampus.cat/  
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Difusió http://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants 
Comunicació mitjançant Canals on/off (app Estudiants TecnoCampus, xarxes 
socials, correu electrònic, plafons, fòrums talent, sessions informatives, web, 
etc…) 

Observacions Aquest procés fa referència a les pràctiques curriculars i extracurriculars, tant en 
els graus com en els màsters. 
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Tutor intern Tutor externResponsable de
pràctiques de cada Grau Empresa

Servei carreres 
professionals 

TecnoCampus
Director/a de l’EscolaEstudiantDiferents 

Òrgans i unitats

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Cap de Serveis Campus i Responsable de pràctiques de cada Grau. 

Normativa 
pràctiques 

externes UPF

inici

Proposa 
continguts  i 

requisits 
pràctiques 
externes

Publica curriculum

Selecciona 
estudiants

Sol·licita conveni
especificant 

tasques, horaris, i 
tutor extern

Pàg. 2

E1_2, E1_3 
Programar i 
verificar un 

nou títol grau
i màster

E1_4, E1_5 
Modificar un 
títol màster i 

grau

Fer la prospecció i 
cerca d’empreses 

per realitzar 
pràctiques

Autoritza
pràctiques,

assigna tutor i
estableix si son 
acadèmiques

o no
Formalitza 
conveni i 

documents 
pràctiques

Fi

Normativa 
pràcticum centre

Objectius pla 
d’estudis

Estatuts 
TecnoCampus

Línies 
estratègiques 
TecnoCampus

Informació 
empreses/entitats

Millores 
proposades

A

No

Si

Aplica a una oferta 

Publicar ofertes

Fer la prospecció i 
cerca d’empreses 

per realitzar 
pràctiques

Registrar-se

Verifica CV

Si

No

Verifica 
oferta

Valida  
oferta

Si

No

Si

No

Verifica 
conveni

Si

No
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Tutor intern Tutor externEmpresa
Responsable de

pràctiques de cada 
Grau

Servei carreres 
professionals 

TecnoCampus
Director/aEstudiantDiferents 

Òrgans i unitats

Pàg. 1

Signa conveni 
pràctiques

Pàg. 3

Signa conveni 
pràctiques

Signa conveni 
pràctiques

Orienta a 
l’estudiant en el 

desenvolupament 
de les pràctiques

Avalua pràctiques
Avalua pràctiques

a través 
d’enquesta

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Cap de Serveis Campus i Responsable de pràctiques de cada Grau. 

Signa conveni 
pràctiques

Avalua pràctiques

Orienta a l’estudiant 
en el 

desenvolupament de 
les pràctiques i en 
l’estructura de la 

memòria

Fa el seguiment 
de les pràctiques

Fa el seguiment 
de les pràctiques

Fa el seguiment 
de les pràctiques

Autoavaluació
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Tutor intern Tutor externEmpresa
Responsable de

pràctiques de cada 
Grau

Servei carreres 
professionals 

TecnoCampus
Director/a de l’EscolaEstudiantDiferents 

Òrgans i unitats

Pàg. 2

Proposar milloresProposar milloresProposar millores Proposar millores

Incorporar millores

Fi

A

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Cap de Serveis Campus i Responsable de pràctiques de cada Grau. 

Incorporar millores

Proposar millores

Incorporar millores
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