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1. Objectius 
 
Les pràctiques acadèmiques externes curriculars (PAEC) del grau en Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE) neixen amb la finalitat de millorar la preparació del seu alumnat per enfrontar-se 
a l’àmbit professional. La qual cosa passa, principalment, per ampliar la seva formació mitjançant 
les pràctiques en empreses o institucions i dotar-lo d’unes eines per adquirir unes habilitats i 
destreses que el faran capaç de resoldre els problemes de gestió propis del seu àmbit 
competencial. 
  
Per això, dins les mateixes, s’estableixen un seguit d’objectius: 
 

• Promoure l’ocupabilitat dels alumnes en l’àmbit empresarial o institucional en quin volen 
desenvolupar el seu futur professional.  

 
• Permetre als alumnes portar a la pràctica i complementar els coneixements acadèmics 

adquirits al llarg de la seva formació universitària. 
 

• Facilitar als alumnes adquirir unes habilitats i destreses específiques relacionades amb les 
diferents àrees funcionals d'una empresa o institució. 

 
• Tutoritzar als alumnes des de l’àmbit acadèmic per poder elaborar, exposar i defensar el 

treball realitzat durant la seva estada a l’empresa o institució. 
 

• Ser un pont d’unió i d’adaptació contínua de la universitat i el teixit econòmic, dels 
coneixements adquirits en les aules universitàries i la realitat empresarial i laboral de la 
nostra societat, que ha de donar com a resultat un valor afegit als estudis del grau en 
Administració i Direcció d'Empreses. 
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2. Competències: 
 
Competències generals o bàsiques (CB) 

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
2. Capacitat d’organitzar i planificar. 
3. Capacitat de crítica i autocrítica. 
4. Treball en equip i lideratge. 
5. Ser capaç de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar 

adequadament amb la resta a través de la cooperació i col·laboració. 
6. Actuar en atenció al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.  
 

Competències específiques (CES)   
1. Desenvolupar les funcions relacionades en les diferents àrees funcionals d’una empresa i 

institucions. 
2. Elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’entitats i particulars, i 

prestar assessorament al respecte. 
3. Aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa 

de decisions. 
4. Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics 

en els àmbits local, nacional i internacional, i la seva repercussió sobre les organitzacions. 
 

Competències estratègiques universitat (CEU) 
1. Correcta expressió oral i escrita. 
2. Domini de les TIC. 

 
 
 
3. Organització acadèmica 

3.1 Procediment 

Les pràctiques curriculars (PAEC) es realitzaran en una única entitat col·laboradora (empresa o 
institució) per estudiant/a. Cada estudiant/a tindrà un tutor acadèmic, que serà un professor de la 
Facultat de Dret i Economia; i un tutor d’entitat col·laboradora, designat per aquesta. 

Les pràctiques externes es podran realitzar durant els períodes següents: primer semestre, segon 
semestre o estiu.  
Les tutories amb el tutor acadèmic consistiran en un seguit de sessions programades i 
comunicades per aquell. 
L’alumne pot proposar una oferta de pràctiques només i excepcionalment si prèviament ho ha 
consultat al Professor Responsable de pràcticum, i aquest li dóna el seu consentiment. 

Les activitats que hauran de dur a terme els alumnes per tal de superar la matèria de pràctiques 
curriculars es sintetitzen en la taula de sota: 

Hores a l’empresa o institució on es fan les pràctiques 300 h. (80%) 

Hores per a la redacció de la memòria 56,25 h. (15%) 

Hores de tutoria acadèmica 15 h. (4%) 

15 crèdits ECTs 

Hores d’avaluació i exposició 3,75 h. (1%) 

 
 
Les tasques concretes que haurà de realitzar l’estudiant són les següents: 
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• Matricular-se a la matèria de pràctiques curriculars a partir de què compleixi els requisits 
propis que cada centre/titulació tingui establerts. 

• Manifestar el seu interès de realització del pràcticum omplint les seves dades i/o 
preferències al següent enllaç:  

 
     https://automat.udl.cat/borsatreball/acciones/validarentrada.do?entidad=alumno 
 
• Mantenir una primera entrevista amb el professor responsable de les pràctiques curriculars 

per manifestar les seves preferències en la realització de les mateixes. 
• Mantenir una primera entrevista amb l’entitat col·laboradora assignada per acabar de 

definir aspectes concrets del lloc de pràctiques. 
• Facilitar tota la informació requerida per a la signatura de la documentació necessària 

(projecte formatiu) de les pràctiques. 
• Signar la documentació necessària (projecte formatiu) abans d’iniciar l’estada a l’entitat 

col·laboradora. 
• Fer les pràctiques en l’entitat col·laboradora escollida, tot respectant les normes horàries, 

responsabilitats i desenvolupament de tasques que s’hagin establert. 
• Complir el calendari de tutories amb el seu tutor acadèmic. 
• Redactar i exposar la memòria de les pràctiques curriculars. 

 
 
 

3.2. Activitats  
 
Dins de cadascun dels possibles perfils professionals que poden desenvolupar els alumnes del Grau 
d’ADE, alhora de fer les pràctiques externes en entitats col·laboradores, queden definides unes 
tasques, en quines han de ser competents els nostres alumnes, que són les següents: 
 
1. Perfil/àrea comptable-financer:  
 
� Conèixer, saber planificar i elaborar el cicle comptable complet 
� Conèixer i aplicar programes informàtics de comptabilitat  
� Elaborar els estats  financers  
� Interpretar els estats financers amb criteris de liquiditat, solvència, rendibilitat i presa de 

decisions en base als estats financers 
� Identificar i calcular els costos empresarials 
� Presa de decisions en base a l‘anàlisi dels costos 
� Dissenyar, implantar i controlar un model de control pressupostari 
� Elaborar sistemes d’indicadors d’avaluació de la marxa de l’empresa 
� Gestionar i controlar  la tresoreria 
� Elaborar i analitzar un pla d’inversió i finançament 
� Analitzar l’estructura financera i el cost de finançament 
� Conèixer les relacions amb les entitats financeres i coneixement dels mercats financers 
� Saber planificar i executar auditories internes 
� Saber planificar i executar auditories externes i l’informe d’auditoria 
 
 
2. Perfil/àrea màrqueting-comercialització 
 
� Tenir capacitat d’anàlisi i investigació del mercat (comportament del consumidor, la 

competència, evolució del mercat) 
� Decidir l’estratègia comercial o “màrqueting –mix” 
� Analitzar i implementar els sistemes de distribució i venda  
� Elaborar un pla de mitjans de comunicació 
� Dissenyar una campanya publicitària 
 
 
3. Perfil/àrea organització/producció  
 
� Tenir capacitat d’organitzar i col·laborar en  la producció  
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� Gestionar els aprovisionaments i els inventaris 
� Tenir capacitat d’interpretar la legislació vigent sobre els diferents aspectes de gestió 

empresarial (qualitat, mediambiental, etc.)  
� Implementar els corresponents sistemes de gestió així com el tema de la responsabilitat social 

corporativa 
 
 
4. Perfil/àrea direcció de persones 
 
� Analitzar i dissenyar els llocs de treball 
� Decidir sistemes de remuneració i motivació de personal 
� Elaborar un Pla de formació del personal 
� Dissenyar un sistema de prevenció de riscos laborals 
 
 
5. Perfil assessorament fiscal i laboral 
 
� Saber interpretar la informació facilitada per les diferents empreses 
� Saber confeccionar els diferents documents oficials  
� Conèixer el funcionament dels diferents organismes oficials  

  
 
 
 
4. Tutoria de les pràctiques acadèmiques externes curriculars 
 
Les diferents sessions de tutoria acadèmica es portaran a terme per realitzar el seguiment del 
procés de pràctiques que està duent l’estudiant en l’entitat col·laboradora. Aquestes sessions 
s’organitzaran tant pel Professor responsable com pel tutor acadèmic. Les sessions realitzades pel 
professor responsable de les PAEC poden fer-se de forma individual i/o grupal. Igualment, les 
sessions realitzades pel tutor acadèmic de pràcticum poden fer-se de forma individual i/o grupal. 
 
En concret es realitzaran 7 sessions de tutoria distribuïdes de la següent manera: 

� 1a. Sessió: Professor responsable/alumnes (grupal). 
� 2a Sessió: Professor responsable/alumne (individual) 
� 3a. Sessió: Tutor acadèmic/alumne (individual) 
� 4a Sessió: Tutor acadèmic/alumne (grupal) 
� 5a. Sessió: Tutor acadèmic/alumne (grupal) 
� 6a. Sessió: Tutor acadèmic/alumne (individual) 
� 7a. Sessió: Tutor acadèmic/alumne (individual) 
 

 
1a Sessió   

Còmput temporal previst: 2 hores 
Tipus sessió: Grupal (50 estudiants)  
Aquesta primera sessió tindrà lloc de forma prèvia a l’inici de les pràctiques.  
 
Inclourà el tractament de temes relacionats amb: 
� El funcionament, organització i requeriments de les pràctiques a nivell acadèmic: 

o Presentació de la matèria   
o Explicació de la documentació i la seva normativa 
o Comentari dels aspectes d’organització acadèmica  
o Explicació del paper del Responsable de pràctiques i del tutor acadèmic  
o Explicació del paper del tutor de l’entitat col·laboradora 
 

• El funcionament, organització i requeriments de les pràctiques a nivell professionalitzador: 
o Explicació dels requeriments esperats de l’alumne en l’entitat col·laboradora 
o Indicacions sobre la confidencialitat i actitud desitjable de l’alumne en l’empresa. 
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2a Sessió   
Còmput temporal previst: 1 hora 
Tipus sessió: individual  
Aquesta segona sessió es realitza amb l’objectiu de triar la plaça de pràctiques per part de 
l’estudiant, donar indicacions concretes de l’inici de la tramitació documental del conveni de 
pràctiques i planificar i assessorar la primera presa de contacte amb l’entitat col·laboradora. 
 
Inclourà  el tractament de temes relacionats amb: 
• Comunicació a l’estudiant de l’oferta en l’entitat col·laboradora assignada 
• Explicació de la tramitació documental del Conveni de pràctiques 
• Explicació als alumnes del contingut del projecte formatiu amb els compromisos 

corresponents i recordatori de l’abast de l’acord de confidencialitat  
• Indicacions de la primera trobada amb l’entitat col·laboradora per tal d’acabar de concretar 

les condicions pròpies de cada projecte formatiu (horari, període, ajut econòmic, etc.)    
 
 
3a Sessió   

Còmput temporal previst: 2 hores 
Tipus sessió: individual 
Aquesta tercera sessió es realitza amb l’objectiu de revisar que la tramitació documental del 
projecte formatiu s’ha finalitzat correctament i per donar les darreres indicacions abans del inici 
de les pràctiques en l’entitat col·laboradora. 
 
Inclourà  el tractament de temes relacionats amb: 
• Revisió del projecte formatiu  
• Validació del  projecte formatiu 
• Indicacions per les properes sessions tutorials 

 
 
4a Sessió: 

Còmput temporal previst: 3 hores 
Tipus sessió: Grupal  
Aquesta quarta sessió es realitza una vegada transcorreguts els primers dies d’estança de 
l’alumne en l’ entitat col·laboradora.  
 
En aquesta sessió els alumnes hauran de ratificar o donar major informació relacionada amb el 
projecte formatiu, el lloc que ocupen i la tutoria en l’entitat col·laboradora. 
Per altra banda, el tutor acadèmic haurà de: 

� Comentar la programació de les activitats acadèmiques previstes 
� Explicar la documentació acadèmica amb quina compta la matèria, fer incís específic en 

els fulls de seguiment i la memòria de les pràctiques 
 

 
5a Sessió:  

Còmput temporal previst: 2,5 hores 
Tipus sessió: Grupal 
Aquesta cinquena sessió es programa un cop ha transcorregut la meitat o més del període de 
pràctiques i  l’alumne ha començat a elaborar la memòria de pràcticum.  
 
Es tracta de reunir als alumnes per poder resoldre tots els dubtes i problemes que s’han pogut 
començar a plantejar de cara a l’elaboració de la memòria. I explicar de forma detallada el 
procés i timing d’avaluació així com els informes d’avaluació previstos. 
 

 
6a Sessió: 

Còmput temporal previst: 2,5 hores 
Tipus sessió: Individual 
Aquesta sisena sessió està prevista a la finalització del període de pràctiques. 
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L’objectiu d’aquesta trobada és què l’alumne presenti una primera versió de la memòria de les 
pràctiques curriculars i el tutor acadèmic vetlli per què aquesta segueixi l’estructura prevista i 
que tingui un contingut científic/professional rigorós en consonància a les pràctiques 
realitzades.  
 
 

7a Sessió: 
Còmput temporal previst: 2 hores 
Tipus sessió: Grupal 
Aquesta setena sessió està prevista un cop finalitzat el període de pràctiques. 

 
En la mateixa el tutor acadèmic recollirà la memòria de les pràctiques curriculars i la resta 
d’informes d’avaluació necessaris. Igualment, en aquesta sessió es donaran indicacions 
concretes de com preparar i fer la exposició oral. 
 

  
8a Sessió: 

Còmput temporal previst: 2 hores 
Tipus sessió: Individual 

 
L’objectiu d’aquesta darrera sessió és permetre tancar el procés d’avaluació de les pràctiques 
curriculars. Per tal de respectar l’acord de confidencialitat, l’exposició oral/defensa serà pública 
i es podrà fer a porta tancada sempre que l’entitat col·laboradora o el grup de recerca així ho 
manifestin.  
 

 
5. Elaboració de la memòria 
 
L’estudiant elabora una memòria de la seva estada, seguint les especificacions que se li ha donat 
en les diferents sessions formatives (sessions 4a, 5a i 6a). Aquesta memòria ha de tenir un 
format i ha de respectar l’estructura i les orientacions que s’especifiquen en el document plantilla 
de la memòria i normes de presentació de la memòria (annexes 8 i 9). Aquesta memòria cal 
presentar-la als membres de l’exposició oral/defensa amb un mínim d’1 setmana abans de la 
defensa oral. 

 
En el cas de presentar-se conflictes de confidencialitat, l’entitat col·laboradora (en principi, a través 
de la figura del tutor de l’entitat col·laboradora) podrà revisar la memòria presentada i decidir si 
considera necessària l’eliminació d’alguns punts de la memòria que puguin suposar un conflicte per 
a l’empresa.  

 
 

6. Avaluació de les pràctiques acadèmiques externes curriculars (PAEC)  
 
L’avaluació del pràcticum es duu a terme mitjançant les figures següents: professor responsable, 
tutor acadèmic, tutor de l’entitat col·laboradora i el mateix alumne.  
S’aplica el sistema d’avaluació continuada de manera que té lloc en tres nivells ben diferenciats.  
 

 
I. Primer moment d’avaluació    
El primer moment d’avaluació es realitza a la data de finalització de les pràctiques i és dut a terme 
per part de l’estudiant. Aquesta avaluació queda reflectida en el “informe d’autoavaluació de 
l’alumne”.  
Aquesta avaluació pondera un 10% de la nota final. I és de lliurament obligatori, en la data 
esmentada, al tutor acadèmic.  
Aquest informe té el format de matriu d’avaluació de manera que permet una clara i directa 
avaluació de les competències assolides per part de l’alumne en la matèria de pràctiques.  
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II. Segon moment d’avaluació   
El segon moment d’avaluació es fixa durant la setmana següent a la presentació de la memòria de 
les pràctiques per part de l’estudiant al tutor acadèmic.   
 
 
L’avaluació és duta a terme pel tutor acadèmic i el tutor d’entitat col·laboradora, per separat. 
 

• Avaluació del tutor acadèmic: 
Es tracta d’avaluar el contingut escrit de la memòria i els diferents fulls de seguiment periòdics. 
Que quedarà reflectida en el informe d’avaluació del tutor acadèmic. I pondera un 30% de la nota 
final.  
Aquest informe té el format de matriu d’avaluació de manera que permet una clara i directa 
avaluació de les competències assolides per part de l’alumne alhora de fer la memòria de les 
pràctiques.  
 
 

• Avaluació del tutor de l’entitat col·laboradora: 
El tutor de l’entitat col·laboradora genera el document d’avaluació: Informe d’avaluació del tutor de 
l’entitat col·laboradora. 
Aquesta avaluació pondera un 30% de la nota final. I és de lliurament obligatori, en la data 
esmentada, al tutor acadèmic.  
Al respecte, es recomana exigir una qualificació mínima d’aprovat en aquesta qualificació com a 
requisit per superar la matèria de pràcticum. 
Aquest informe té el format de matriu d’avaluació de manera que permet una clara i directa 
avaluació de les competències assolides, durant l’estada en l’entitat col·laboradora, per part de 
l’alumne.  
 
 
 
III. Tercer moment d’avaluació    
Finalment, el tercer moment d’avaluació es dóna en el moment de fer l’exposició oral o defensa de 
memòria de les pràctiques per part de l’alumne. L’avaluació és duta a terme per part del professor 
responsable i del tutor acadèmic.   
L’exposició es realitza a la finalització del període lectiu (final de cada semestre/trimestre segons 
calendari). 
En aquest estadi els diferents agents avaluadors completen i tanquen l’avaluació de l’estudiant 
mitjançant l’exposició oral/defensa de la memòria final de Pràcticum i les preguntes/intervencions 
necessàries que creguin convenients els membres. 
 
Aquesta avaluació queda reflectida en el: Informe d’avaluació de  l’exposició oral de les pràctiques 
curriculars”.  Pondera un 30% de la nota final i és de realització obligatòria. 
Aquest informe té el format de matriu d’avaluació de manera que permet una clara i directa 
avaluació de les competències assolides per part de l’alumne en la matèria de pràctiques.  
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Figura 1. Esquema dels moments, documents, ponderació i agents implicats en 

l’avaluació del pràcticum 

 

 
Tota la informació relativa als informes d’avaluació (llistats en la figura de dalt) serà recollida i 
traslladada, per part del tutor acadèmic, a la Rúbrica d’avaluació final a efectes de poder arribar a 
una qualificació final de les pràctiques de l’alumne en concret, un cop dutes a terme totes les 
sessions de tutoria i l’exposició oral de la memòria. 
 
 

Informe d’Autoavaluació de l’Alumne 
10% 

Informe d’Avaluació del Tutor Acadèmic 
30% 

Informe d’Avaluació 
de l’exposició oral/Defensa de pràctiques 

30% 

Informe  d’Avaluació del Tutor de 
l’Entitat Col·laboradora 

30% 

RÚBRICA 
D’AVALUACIÓ 

1er moment 

2on. moment 

3er moment 


