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SESSIÓ INFORMATIVA

PRÀCTIQUES EXTERNES
Curs 2020-2021
http://fee.uib.cat/Portals/alumnes/
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ESTUDIANTS DE GADE, GECO, GAID, GETU
MODALITATS PER SUPERAR L’ASSIGNATURA
PRÀCTIQUES EXTERNES (PE).

1. PRÀCTIQUES CURRICULARS.
2. PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (DOIP,
Banca March, etc.)
3. RECONÈIXER L’EXPERIENCIA LABORAL
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1. PRÀCTIQUES CURRICULARS
•
•
•

Gestionades per la FEE. No remunerades.
Només pels estudiants matriculats a l’assignatura PE
400 hores de pràctiques

•
•

2 períodes a triar: (I) novembre-febrer o (II) febrer-maig
Data límit per a sol·licitar-les (PER AULA DIGITAL):
• 1er període: 9 d’OCTUBRE 2020
• 2n període: 23 de desembre de 2020

•
•
•

Com sol·licitar-les: a través de AULA DIGITAL(un cop matriculats)
Qui avalua: El tutor acadèmic (Professor de l’assignatura)
Qui gestiona: Coordinadors de pràctiques (Xisca Cunill, Roberto
Cayuela,Vicente Barros, Mar Alemany.)
Períodes per a lliurar la memòria: primera setmana (del 1 al 7) de juny o
fins l’1 de setembre.

•
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2. PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (DOIP)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Gestionades pel DOIP. Remunerades
Per estudiants amb més del 50% dels crèdits dels estudis superats
NO cal estar matriculat de l’assignatura PE per realitzar-les (LES PRÀCTIQUES
EXTRACURRICULARS NO CADUQUEN)
SI és necessari estar matriculat per ser avaluat i entregar una memòria.
Es poden realitzar durant qualsevol moment del curs acadèmic
Mínim 400 hores de pràctiques. Condicionades per la durada del conveni que cal
respectar (NO SERVEIXEN CONVENIS RESCINDITS PER PART DE L’ESTUDIANT)
Realitzar mínim 100h/empresa amb un màxim 2 períodes de pràctiques que no
tenen perquè ser consecutius.
Com sol·licitar-les: cal estar inscrit al DOIP i participar en els processos de
selecció.
Com sol·licitar la convalidació de pràctiques extracurriculars (passades o
actuals) a través de AULA DIGITAL.
Qui avalua?: El tutor acadèmic (Professor de l’assignatura)
Qui gestiona?: Coordinadors de pràctiques.
Períodes per a lliurar la memòria: primera setmana (del 1 al 7) de juny o fins l’1
de setembre.
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A- PRÀCTIQUES BANCA MARCH

•
•
•
•
•

•

•

Pràctiques remunerades en oficines o departaments de Banca March.
Durada: 135 dies. De 8.30 a 14.30 hores.
Remuneració: 4.500 € per beca.
Es concedeixen 15 dies per estudi.
La realització d’aquestes pràctiques no requereix estar matriculat de les
assignatures però si cal estar-ho en el moment d’entregar el projecte.
Procés de selecció: Primera selecció realitzada per la UIB a partir dels
CV’s i Expedients acadèmics. Selecció final feta per Banca March a
partir d’entrevista personal.
Com sol·licitar-ho?: esperar que es publiqui i es faci difusió de la
convocatòria.
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B- ERASMUS + PRÀCTIQUES

•

Pràctiques en un país membre de la UE

•

Gestionades pel Servei de Relacions Internacionals (SON LLEDO)

•
•

Consultar:
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/Erasmus-practiques/
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C- PRACTIQUES PAÏSSOS EMPOBRITS
consultar la web:
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/Beques
-de-practiques/
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CONVALIDAR PRÀCTIQUES JA REALITZADES

Convalidar pràctiques ja realitzades, ara que
estau matriculats de l’assignatura:
•Passes:
 Entregar la documentació que s’indica a AULA DIGITAL
 Justificant del total d’hores realitzades
 Copia del conveni de cooperació educativa
 Informes d’avaluació del tutor d’empresa
 Informes d’avaluació de l’estudiant
 Memòria
•Qui avalua?: tutor acadèmic (profesor de l’asignatura)
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3. RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL
(PASSADA I ACTUAL).
•

No cal matricular-se de l’assignatura. Només reconeixement, no hi ha
nota.

•

Activitat relacionada amb els estudis que s’estan cursant

•

Haver treballat 400 hores (equivalent a 3 mesos a jornada completa)
quan ja es tenien el 50% dels crèdits superats

•

Com sol·licitar-les: enviar per mail a vicente.barros@uib.es:
• 3 darreres nòmines,
• contracte laboral,
• certificat emès per l’empresa de les funcions realitzades.
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•
•

ALTRES QÜESTIONS

Contiguts de les memòries
Elements d’Avaluació:
70% de la nota correspon a l’avaluació feta pel tutor de l’empresa.
30% restant correspon a la memòria entregada.

Qui son els professors o coordinadors de l’assignatura i qui són els tutor
acadèmics?
-Professors-Coordinadors: Les persones que gestionen l’assignatura i
a qui
acudir per a qualsevol dubte que no sigui d’avaluació ni de
lliurement de la memòria (està indicat a l’Aula Digital). Són professors
coordinadors: Xisca Cunill, Vicente Barros, Margarita Alemany i Roberto
Cayuela.
-Tutors acadèmics: Són el professors de l’assignatura Pràctiques
Externes, en el aula digital.
A qui es lliuren les memòries/projectes:
Sempre als tutors acadèmics indicats a Aula Digital.
Són professors tutors acadèmics: Margarita Aguiló, Paula Aguiló,
Amedeo Spadaro,Teresa Palmer, Jenny de Freitas, Fco Javier Franconetti.
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NOVETATS RELACIONADES AMB LA SITUACIÓ
ACTUAL MOTIVADA PEL COVID19

A)
S’acceptarà la modalitat de teletreball com a hores de pràctiques curriculars i
extracurriculars en totes aquelles empreses que desitgin i facin viable aquesta
modalitat.
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NOVETATS RELACIONADES AMB LA SITUACIÓ
ACTUAL MOTIVADA PEL COVID19
B) Per regla general els estudiants hauran de completar 400 hores de
pràctiques curriculars o bé extracurriculars per poder superar l’assignatura.
No obstant, si fos necessari, s’oferirà la possibilitat de substituir les hores de pràctiques per

activitats formatives alternatives a aquells estudiants que a data 30 de Març acreditin
alguna de les següents situacions:
a. Dur acumulades un mínim de 200 hores de pràctiques extracurriculars finalitzades a
data de l’inici del curs acadèmic 2020-21 (28/09/2020) i acreditar una cerca activa de
pràctiques extracurriculars del grau a partir del llistat de places sol·licitades al DOIP
durant el present curs acadèmic compatibles amb el perfil del Grau que s’estigui
cursant sense haver estat elegit.
b. Haver acumulat un mínim de 200 hores de pràctiques curriculars o extracurriculars
durant el curs acadèmic 2020-21 i haver vist interrompudes unilateralment per part de
l’empresa les seves pràctiques sense haver pogut reiniciar les pràctiques en cap altra
empresa.
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NOVETATS RELACIONADES AMB LA SITUACIÓ
ACTUAL MOTIVADA PEL COVID19
C) Amb caràcter molt excepcional.
Finalment, i tal i com preveu el Pla d’Estudis del Grau en Economia i del Grau
Administració i Direcció d’Empresa, “Si por motivos excepcionales un determinado año
resultara imposible ofrecer a la totalidad de estudiantes estas prácticas, se permitiría completar
la formación docente a través de la superación de un mayor número de créditos optativos.”. .
Per tal de poder acollir-se a aquesta possibilitat s’hauran de complir els següents
requisits:
- Pràctiques curriculars: Un vist-i-plau per part dels coordinadors de pràctiques abans
de l’inici del segon quadrimestre acreditant la impossibilitat de trobar pràctiques.
- Pràctiques extracurriculars: acreditar una cerca activa de pràctiques enviant copia
del llistat de places extracurriculars del grau sol·licitades al DOIP entre 28/09/2020 i
15/01/2021 sense haver estat elegit. Aquesta documentació ha der ser enviada

abans del 20/01/2021.
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En cas de confinament
En cas que les pràctiques curriculars o extracurriculars es vegin interrompudes per
raó d’un nou confinament que impedeixi arribar a la quantitat mínima d’hores
necessàries per la finalització de l’assignatura, es contemplaran les següents opcions:
-

-

Com a opció prioritària, reprendre les pràctiques un cop sigui possible.
En cas que l’estudiant hagi arribat a un mínim de 200 hores es podrà contemplar
dur a terme activitats alternatives i/o assignatures optatives per completar la
formació.
En cas que l’estudiant no hagi arribat a les 200 hores i no pugui reprendre les
pràctiques, se li oferirà la possibilitat d’anul.lar matrícula".
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GRACIES PER LA VOSTRA ASSISTENCIA

