NORMATIVA DEL PRÀCTICUM EN EL GRAU EN TURISME
DE LA FACULTAT DE TURISME
El Pràcticum es presenta com una assignatura troncal que es realitza en el segon
semestre de tercer curs en el Grau en Turisme.
DESCRIPCIÓ
Profunditzar en els coneixements, capacitats i actituds vinculades als estudiants a la
realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació
teòrica amb l’experiència pràctica.
COMPETÈNCIES GENERALS
-

Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions.

-

Treballar en equip, establir aquelles relacions que més poden ajudar a fer
aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de forma continuada.

-

Tenir habilitat per les relacions personals en qualsevol context i situació.

-

Comunicar-se oralment i per escrit.

-

Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics.

-

Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques.

-

Analitzar les implicacions ètiques del turisme.

-

Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
Aquestes no s’inclouen en tots els perfils de llocs de treball i, per tant, caldrà definir les
competències en funció de cada pla de formació.
Les principals competències específiques són: Saber parlar en públic, saber escoltar,
liderar, treballar en equip, tolerància a l’estrès, adaptabilitat, orientació al client,
polivalent, planificar i organitzar, capacitat de decisió, creativitat, comunicar
correctament de forma oral i escrita amb l’idioma estranger, sociabilitat, iniciativa,
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compromís, auto motivació, saber fer recerca d’informació i saber analitzar i
interpretar dades.
REQUISITS
Segons la normativa de pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la
Universitat de Girona, les pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni 1.
Aquest conveni podrà ser:
-

Un conveni marc entre la Universitat i una empresa/institució que contempli
altres col·laboracions on podrà incorporar un apartat específic per a les
pràctiques. Aquest conveni serà signat pel rector.

-

Un conveni específic de pràctiques o annex al conveni marc, que podrà ser
general o plurianual, o referit a cada una de les pràctiques a desenvolupar (que
signarà el degà/la degana).

Les pràctiques perquè tinguin reconeixement acadèmic s’han de dur a terme una
vegada l’estudiant estigui matriculat de l’assignatura Pràcticum. Les estades formatives
realitzades fora de l’assignatura s’entenen com a pràctiques voluntàries i sense
reconeixement acadèmic.
ESTRUCTURA DE L’ASSIGNATURA
L’estudiant realitzarà una estada formativa de 275 hores en una empresa/institució
turística ubicada en territori nacional o a l’estranger de forma intensiva durant dos
mesos (maig i juny).
El Pràcticum es programarà de forma expressa en el calendari acadèmic dins de
l’horari lectiu i no coincidirà amb cap altra assignatura, d’aquesta manera es facilitarà
que l’estudiant pugui fer pràctiques a qualsevol empresa o institució turística ubicada
en territori nacional o a l’estranger.
L’estudiant no podrà estar sol en el seu lloc de pràctiques i haurà d’estar sempre
acompanyat del tutor de l’empresa així com de l’equip de treball del departament on
estigui assignada la seva plaça de pràctiques.
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La data d’inici i finalització del conveni, així com, l’horari és pactaran en el moment
d’acordar el pla de formació. Tanmateix, l’acord haurà de contemplar dos dies festius a
la setmana.
El Pràcticum al tenir un caràcter formatiu no implica cap remuneració econòmica per
part de l’empresa, excepte, en aquells casos que la política de l’empresa consideri
oportú un ajut econòmic.
A més de l’estada formativa a l’empresa, l’estudiant haurà d’assistir a las classes
d’orientació professional establertes en el calendari acadèmic.
Les classes consisteixen en facilitar la transició de l’estudiant al món laboral explicant
les eines necessàries per endinsar-se al mercat laboral. A decisió del professor
responsable de l’assignatura és poden convidar professionals del sector turístic.
PROCÉS SELECTIU
El procés que determina l’assignació de les places de pràctiques són:
1- Tenir en compte la petició de l’estudiant.
2- L’expedient acadèmic.
3- En cas que la mitjana de l’expedient sigui igual, serà seleccionat l’estudiant que
tingui un menor nombre d’assignatures suspeses.
RECONEIXEMENT
Els estudiants que en el moment de matricular-se de l’assignatura tenen un contracte
laboral vigent en una empresa del sector turístic, podran sol·licitar el reconeixement,
sempre i quan es compleixin els requisits temporals i formatius que impliquen
l’assignatura Pràcticum.
És per aquest motiu que hauran de presentar:
-

Fotocopia del contracte laboral o vida laboral.

-

Certificat de l’empresa amb segell i firma del representant legal de l’empresa,
on especifiqui les tasques realitzes, les hores de dedicació i les competències
que cal reunir per desenvolupar les funcions assignades.
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L’aprovació del reconeixement de l’assignatura del Pràcticum, dependrà del professor
responsable de l’assignatura, el qual determinarà si l’experiència acreditada és
suficient per a l’exempció de l’estada externa.
Els estudiants que hagin realitzat pràctiques voluntàries durant el mateix curs
acadèmic en el qual estiguin matriculats de l’assignatura de Pràcticum, és a dir, entre
els mesos d’octubre i abril o cursos anteriors, no podran sol·licitar que se’ls reconegui
l’assignatura.
En cap cas s’acceptaran contractes laborals que no siguin vigents ni tampoc pràctiques
voluntàries realitzades en altres estudis.
SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES
Per poder garantir l’èxit del desenvolupament de les pràctiques cal que l’estudiant
estigui en contacte amb el tècnic de pràctiques, realitzant les següents activitats:
-

Realitzarà un mínim de dues tutories individuals. La primera d’elles abans de
començar i l’altra durant les pràctiques.

-

Participarà en dues tutories de grup per compartir l’experiència amb la resta de
companys de l’assignatura. A excepció dels estudiants que realitzin les
pràctiques a l’estranger.

-

Els estudiants que realitzen les pràctiques fora de la província de Girona,
hauran d’enviar un correu electrònic cada quinze dies exposant les activitats
realitzades, la seva valoració i qualsevol incidència que calgui reconduir.

FUNCIONS DEL PROFESSOR RESPONSABLE DE L’ASSIGNATURA
La Facultat designarà un membre de l’equip (vicedegà o coordinador d’estudis) per a la
coordinació i seguiment de les pràctiques externes, i serà a tots els efectes el
responsable de l’assignatura de Pràcticum. Al mateix temps el professor responsable
podrà estar recolzat per professors integrants d’una comissió adhoc.
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Les seves funcions seran:
-

Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.

-

Supervisar les propostes de formació abans de tramitar els convenis de
pràctiques.

-

Participar conjuntament amb el tècnic de pràctiques a les reunions de grup.

-

Impartir les classes d’orientació professional. Si ho creu convenient, pot
convidar en alguna classe a professionals del sector turístic i/o tècnics de
selecció de personal.

-

Redactar l’informe al finalitzar el curs i fer-lo arribar al Comitè de Qualitat, si
s’escau ,recolzat per la comissió adhoc.

-

Establir els criteris d’avaluació dels treballs a tenir en compte pels professors
que formin part de la comissió adhoc.

-

Validar i signar les actes de l’assignatura.

FUNCIONS DELS PROFESSORS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ ADHOC DE
L’ASSIGNATURA
Els professors integrants de la comissió adhoc de l’assignatura que donen recolzament
al professor responsable tindran les següents funcions:
-

Realitzar l’avaluació de l’assignatura.

-

Entrar la nota a l’acta de l’assignatura.

En cas que no s’hagi designat una comissió adhoc, aquestes funcions seran assumides
pel professor responsable de l’assignatura.
FUNCIONS DEL TÈCNIC DE PRÀCTIQUES DE L’ASSIGNATURA
-

Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.

-

Definir el perfil professional de cada estudiant.

-

Buscar la plaça de pràctiques idònia per cada estudiant.

-

Negociar el contingut formatiu de les pràctiques.

-

Realitzar el seguiment de les pràctiques i si s’escau resoldre qualsevol
incidència.

-

Recopilar els informes quinzenals que els estudiants hauran de lliurar.

-

Assistir a les reunions de grup.
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-

Participar en el desenvolupament de les classes del Pràcticum.

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA
Les eines que permeten avaluar l’assignatura són:
1- Diari de les practiques2. Consisteix en redactar un informe autobiogràfic
setmanal sobre l’experiència professional viscuda al llarg de l’estada a
l’empresa. És un document que convida a la narració reflexiva sobre quines
tasques ha realitzat, com ha après, com s’ha enfrontat als problemes diaris de
l’empresa, la seva intervenció, propostes d’actuació i autoavaluació. L’estudiant
haurà d’utilitzar el format preestablert a fi d’evitar l’heterogeneïtat i facilitar
l’avaluació.
L’objectiu principal del diari és fer pensar a l’estudiant. L’estudiant no s’ha de
limitar a aprendre a realitzar les tasques. Cal que aprengui

a observar i

analitzar i a partir de la reflexió crítica aconseguir que l’estudiant pugui anar
definint la seva identitat professional.
2- L’informe del tutor de l’empresa 3: El tutor haurà d’avaluar l’actitud, el
comportament i les competències específiques del lloc de treball.
3- Assistència a les classes d’orientació professional.
La ponderació de cadascun d’aquest elements en la nota final serà la següent:

2
3

-

50% Diari de les pràctiques.

-

30% Informe del tutor de l’empresa.

-

20% Classes d’orientació professional.
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En el cas de l’avaluació de les pràctiques reconegudes i d’acord amb la normativa de
pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, l’eina
que permet avaluar les convalidacions dels contractes laborals és la memòria de
pràctiques4.
La memòria de pràctiques serveix per descriure el treball que realitza, el procediment
que s’ha de seguir per desenvolupar les tasques encomanades així com, la detecció i
correcció de problemes finalitzant amb una proposta de millora de les seves
competències professionals.
L’objectiu principal és aconseguir que l’estudiant conegui millor l’empresa on treballa,
el seu lloc de treball i detecti quins aspectes (formatius, competencials o d’actitud ) cal
potenciar per millorar el seu desenvolupament professional.

4

Veure annex IV

7

ANNEX I MODEL DE CONVENI MARC i ESPECÍFIC

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE {NOM_ENTITAT} I LA UNIVERSITAT DE
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

REUNITS
D'una part, el/la Sr./Sra. {NOM_REPRESENTANT_LEGAL}, amb DNI núm. {DNI_
REPRESENTANT_LEGAL }, {CARREC_REPRESENTANT_LEGAL} de {NOM_ENTITAT}, amb
NIF {NIF_ENTITAT} i amb seu a {DOMICILI_SOCIAL_EMPRESA}, que actua en nom i
representació d'aquesta entitat.
I de l’altra part, el Dr. Sergi Bonet Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el
Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de
Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que
s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per
Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a
Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17071 i NIF Q-6750002 E.
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte, i
MANIFESTEN
I. En l’actualitat, la Universitat imparteix diferents disciplines universitàries, els plans
d’estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants facin un període de
pràctiques en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori.
Tanmateix, els estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les
previstes en els plans d’estudi, són les anomenades pràctiques extracurriculars.
II. La formació pràctica externa de l’alumnat de la Universitat de Girona està regulada
per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters, aprovada pel
Consell de Govern en la sessió ordinària núm . 8/12, de 20 de desembre de 2012.
III. Igualment és d’aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i és aplicable l’Estatut
de l’estudiant universitari aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre i per
tota aquella normativa vigent que li sigui d’aplicació.
IV. Ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i
la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica
dels estudiants, i per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la
cooperació mútua és formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica amb l’objectiu
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que l’estudiant desenvolupi de manera pràctica els coneixements que adquireix a la
Universitat, i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la
capacitat suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest conveni de
col·laboració de conformitat amb els següents
ACORDS

Primer. Objecte
Aquest acord té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a
fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiant en els
camps dels estudis oficials que ofereix la Universitat de Girona. Tanmateix, a l’empara
del present acord l’entitat receptora i la Universitat de Girona poden dur a terme la
realització de pràctiques externes de llarga durada, que inclouen tant pràctiques
curriculars com extracurriculars.
Les pràctiques externes de llarga durada podran tenir una durada de dos o més cursos
acadèmics. Altrament, tindran un reconeixement acadèmic al suplement del títol
europeu les pràctiques extracurriculars que es duguin a terme a l’empara d’aquest
conveni marc. Aquestes pràctiques hauran de tenir uns forts continguts formatius
pràctics en les tecnologies pròpies de l’entitat col·laboradora i amb caràcter
complementaris als oferts en els plans d’estudis oficials que ofereix la Universitat de
Girona.
Així mateix, aquestes pràctiques externes podran tenir per objecte efectuar a l’entitat
col·laboradora el procés d’investigació corresponent per realitzar el treball final de
grau.
Segon. Formalització
Cada curs acadèmic, i abans de l’inici de les pràctiques, se signarà un conveni de
cooperació educativa individual, d’acord amb el model que s’annexa, entre l’estudiant,
l’entitat receptora i la Universitat de Girona, a fi de materialitzar la col·laboració
prevista a la clàusula anterior, bé sigui per efectuar pràctiques curriculars o
extracurriculars.
A cada conveni s’aplicarà el preu, aprovat pel Pressupost de la UdG, per a la tramitació
dels convenis de cooperació educativa amb empreses o institucions per a la realització
de pràctiques externes, amb independència que els estudiants percebin ajut de
l’empresa o institució.
L’entitat receptora identificarà a la UdG la persona que signarà els convenis a què fa
referència el paràgraf anterior. Per part de la UdG correspondrà signar aquests
convenis al degà o director del centre responsable de l’estudi des del qual l’estudiant
desenvolupi la pràctica.
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Tercer. Naturalesa de les pràctiques
La relació que s’estableix entre l’estudiant i {NOM_ENTITAT} és estrictament
acadèmica i no laboral. En el cas que en acabar les pràctiques l’estudiant s’incorpori a
la plantilla de l’entitat, el temps d’estança no es computa a l’efecte d’antiguitat, ni
l’eximeix de la realització del període de prova, excepte en el supòsit que en el conveni
col•lectiu aplicable estigués expressament estipulat.

Quart. Obligacions de {NOM_ENTITAT}
{NOM_ENTITAT} es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva
entitat i, si escau, oferir cada curs acadèmic un total de noves {N_PLACES} places de
pràctiques de llarga durada, o no, per a l’alumnat de la UdG i alhora a continuar
acollint les pràctiques en procés iniciades en cursos anteriors.
{NOM_ENTITAT} es compromet a formalitzar les ofertes de pràctiques de llarga durada
a través de la plataforma (omplir) , d’acord amb els procediments i terminis establerts
dins el programa (omplir).
El pla de treball proposat durant cada curs acadèmic per {NOM_ENTITAT} haurà de
tenir continguts formatius sòlids complementaris al pla d’estudis dels estudiants i
estarà subjecte al vistiplau per part de la UdG.
El personal de {NOM_ENTITAT} ha de vetllar per garantir una actitud formativa envers
els estudiants que estiguin en període de pràctiques.
Als estudiants en pràctiques se’ls nomena un tutor, per part de {NOM_ENTITAT},
encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques.
Els estudiants participants en les pràctiques de llarga durada rebran (omplir import) de
{NOM_ENTITAT} en concepte de borsa o ajut a l’estudi. Seran també responsabilitat de
{NOM_ENTITAT} les obligacions relatives a la Seguretat Social que s’escaiguin segons el
marc legal vigent en relació a l’acolliment d’estudiants a través de convenis de
cooperació educativa.
Un cop finalitzat el període de pràctiques, {NOM_ENTITAT} es compromet a expedir un
certificat a cada estudiant on es detallin les activitats desenvolupades durant el
període de pràctiques.
Cinquè. Obligacions de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic, que tindrà la responsabilitat de
fer el seguiment de les pràctiques, i sobre les altres qüestions que es determinin en la
normativa.
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La Universitat de Girona es compromet a realitzar una preselecció dels candidats
inscrits a les ofertes de pràctiques externes de llarga durada.
Sisè. Obligacions de l’estudiant
L’estudiant té les obligacions i els drets que s’expliciten en els convenis de cooperació
educativa que s’annexen.
Setè. Resolució dels convenis de cooperació educativa
El conveni preveurà la resolució per incompliment de les obligacions per alguna de les
parts.

Vuitè. Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants
Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar obligatòria que
la Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se o, en el cas que estiguin
exclosos per edat, per l’assegurança voluntària d’accidents requerida als estudiants
participants en pràctiques externes.
Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per tal de
cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les
pràctiques esmentades.
Si les condicions de l’entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures,
aquestes seran assumides per {NOM_ENTITAT} i s’explicitaran en el conveni de
cooperació educativa.

Novè. Durada del conveni
La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any a partir de la data de la
seva signatura.
S’entén tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, en cas que no es
produeixi, per qualsevol de les dues parts, la comunicació per escrit en sentit contrari,
amb un mínim de 3 mesos d’antelació a l’expiració.
En qualsevol cas, la finalització d’aquest acord no afecta la vigència dels convenis de
cooperació educativa signats a l’empara seva.
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Desè. Extinció
El conveni s’extingeix per l’expiració del termini convingut.
Les causes de resolució del conveni poden ser les següents:
•
Per
mutu
acord
de
les
parts,
manifestat
per
escrit.
• Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte
d’aquest
conveni.
• Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al
conveni.
• Per la denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.
Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció
acabaran el període de pràctiques.

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per
duplicat i a un únic efecte, en el lloc i la data esmentats més avall.

Girona , {DATA_SIGNATURA}

{NOM_REPRESENTANT_LEGAL}
{NOM_ENTITAT}

Per la Universitat de Girona
Francesc Roca Urgell
Vicerector de Política Acadèmica
(Per resolució del rector, de 10 de gener de 2014, de
delegació de signatura)
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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES
REUNITS:
D'una part, M. Dolors Vidal i Casellas degana de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, domiciliada a
Girona, plaça de Sant Domènec, núm. 3, 17071, NIF Q-6750002 E.
D’una altra part, «Cognoms_i_nom_signatari_vigent», en nom i representació de l’entitat col·laboradora
«Empresa», domiciliada a «Adreça» de «Població», amb NIF «NIF».
I, d’una altra part, «NOM» «COGNOMS», amb DNI/passaport «DNI», estudiant de «Titulació» a la Facultat
de Turisme.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
Que, en el marc de la normativa vigent per la qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris, les parts subscriuen aquest document i
ACORDEN
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan les pràctiques
acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar
encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
completa i integral.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu detallat a
l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.
Segon. Les condicions de l’estada de pràctiques seran les següents:
1.
2.
3.

S’estableix que el període de durada de les pràctiques sigui des del dia «PERIODE», amb horari
«HORARI». Aquesta dedicació és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l’estudiant a la Universitat.
El nombre total d'hores de l’estada de pràctiques externes és de «HORES».
L’estada de pràctiques tindrà lloc a «LLOC_DE_PRÀCTIQUES».

Tercer. L'estudiant ha de percebre de l’entitat col·laboradora la quantitat de «IMPORT_TOTAL»€ (subjecta
a una retenció mínima del 2 % d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 439/2007, de 30 de març), en
concepte d'ajut a l'estudi, que li serà satisfeta segons s'acordi entre les dues parts. En el cas de retribució
comportarà la inclusió en el règim general de la Seguretat Social d’acord amb la normativa vigent en aquesta
matèria.
Quart. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts per les normatives vigents que els son d’aplicació, entre
els quals figuren:
Drets:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la universitat i per
un professional de l’entitat externa col·laboradora
Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat
col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.
Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient.
Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat
col·laboradora
Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis així com a l’assistència a les
reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-lo prèviament i amb antelació suficient a
l’empresa o institució.
A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques, amb menció
expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si s’escau, el seu rendiment
A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de la matèria.

i.

A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela, a la
informació, a l’avaluació i al desenvolupament mateix de les pràctiques en igualtat de condicions.

j.

A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb les activitats i
situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.

k.

Aquells altres recollits per la normativa de la universitat.
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Deures:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa
col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la UdG.
Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i
informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons
el tipus de pràctica.
Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.
Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora.
Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa
col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.
Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o
privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa,
entitat o institució pública o privada i la UdG.
Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora,
salvaguardant el bon nom de la UdG.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant tindrà permís tot el dia, quan tingui lloc un examen.
Per tutoria. L’estudiant tindrà permís les hores indispensables per a la tutoria.
Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per a la
presentació de treballs acadèmics.
Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat.
L’estudiant tindrà permís du ran t les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per
participar en els processos electorals que correspongui.
Per visita mèdica. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la Universitat de Girona.

L’estudiant haurà d’informar l’entitat col·laboradora, amb suficient antelació, de les absències que siguin previsibles, i
haurà de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden comportar una ampliació de la
data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps de permís gaudit, sempre que aquesta ampliació es
comuniqui abans de la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat de Girona.
L’estudiant es compromet expressament a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l’entitat
col·laboradora on desenvolupi l’estada de pràctiques, i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant
durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.
Al final de l’estada de pràctiques, l'estudiant n’elaborarà una memòria final i la presentarà en el temps i forma que
estableixi el reglament intern del centre docent.
Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat emetrà un document acreditatiu per a l’estudiant i inclourà
l’estada en el suplement europeu del títol (SET).
L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria o, si n’està exclòs per raons d’edat, per
l’assegurança d’accidents que la UdG ofereix a tots els estudiants i que han de contractar obligatòriament els
estudiants participants en pràctiques externes que no poden acollir-se a l’assegurança escolar obligatòria.
Quan les pràctiques es realitzin fora de l’Estat Espanyol, l’estudiant estarà obligat a contractar una assegurança
d’assistència sanitària per accidents i una assistència sanitària per malaltia.
La UdG manifesta que en la data de subscripció d’aquest conveni té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil per
tal de cobrir les contingències que sorgeixin com a conseqüència de la realització de les pràctiques externes.
Cinquè. L’entitat col·laboradora designa «TUTOR_EMPRESA» com a persona tutora que ha de vetllar per
la formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i coordinar-se amb la persona tutora
interna designada per la Universitat.
L’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les
dades de caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
L’entitat col·laboradora es compromet expressament a informar l’estudiant de l’organització i funcionament de
l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.
La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora tindrà els drets i els deures recollits en la normativa
vigent.
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Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la persona tutora de l’entitat col·laboradora ha d’elaborar un informe
final i trametre’l al tutor de la universitat en un termini de 7 dies a partir de la finalització de l’estada de pràctiques.
Les dades personals de la persona tutora designada de l’entitat col·laboradora formaran part d’un fitxer de la
Universitat de Girona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni i fer el
seguiment de l’evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, les persones designades com a tutors poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant la Secretaria General de la Universitat de Girona.
Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa per a les parts l'assumpció d'obligacions més enllà de les
estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i
l’entitat col·laboradora.
Setè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni i en els seus annexos, i en les disposicions
legalment aplicables que puguin donar peu a la rescissió d’aquest, s’ha de comunicar, tan aviat com sigui possible, al
deganat/direcció del centre docent.
La Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si considera que alguna de les parts incompleix els acords
establerts i la normativa aplicable.
Vuitè. Aquestes condicions específiques se subscriu en a l’empara del que disposa la normativa vigent per la qual
es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, a la qual queden subjectes en totes les seves
estipulacions.
Novè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’aplicació, interpretació o execució d’aquest conveni es resoldrà
de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i
tribunals de Girona.
Desè. La Universitat de Girona i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la subscripció d’aquest
conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.
I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Girona, «Data_signatura_conveni_text»

Per la Universitat de Girona

L’estudiant

Per l’entitat col·laboradora

(Signatura i segell)

(Signatura)

(Signatura i segell)

Dolors Vidal i Casellas

«NOM» «COGNOMS»

«Cognoms_i_nom_signatari_vigent»

Degana Facultat de Turisme

Com a representant legal de l’entitat
col·laboradora

15

Annex II: ESTRUCTURA DEL DIARI DE PRÀCTIQUES

El diari de pràctiques consisteix en un registre d’accions i pensaments de caràcter
descriptiu i reflexiu corresponent a les situacions viscudes en el dia a dia de les
pràctiques.
L’estudiant ha de fer una narració en primera persona encapçalada per la data de
l’observació, els actors que intervenen així com una breu descripció de la situació
viscuda.
Es tracta de recollir al màxim de detalls qüestions, conflictes, vivències i/o curiositats
utilitzant comentaris personals, opinions de les persones que intervenen en les
situacions, preses de decisions, judicis, impressions i dubtes que han anat sorgit al llarg
del període de pràctiques.
-

Exemple d’una situació de curiositat: “M’ha sorprès que la directora sempre
acompanyi a la porta de sortida als clients i els acomiadi tan efusivament”

-

Exemple d’una situació incoherent: “crec que està molt bé que tots participem,
però no entenc perquè a l’última reunió d’equip no vaig ser convocada. A
vegades tinc la sensació de no estar ben integrada en el lloc de treball”.

El diari s’ha de finalitzar fent una autoavaluació sobre els següents aspectes:
-

Valoració de l’experiència personal i professional.

-

Suggeriments sobre el desenvolupament de les activitats realitzades.

-

Reflexió crítica sobre la validesa del Practicum per al futur desenvolupament
professional.
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Annex III : FORMULARI D’AVALUACIÓ PER L’EMPRESA

Nom i cognoms del tutor:
Nom i cognoms de l’estudiant:
Empresa/entitat col·laboradora:
_____________________________________________________________________________________
Assenyali amb una X la valoració que creu més representativa quant a l’aprofitament i rendiment de
l’estudiant durant l’estada de pràctiques (0 puntuació més baixa, 10 més alta).
COMPETÈNCIES ADQUIRIDES PER L’ESTUDIANT

0

1

2 3 4

5

6

7 8

9 10

0

1

2 3 4

5

6

7 8

9 10

Capacitat tècnica
Capacitat d’aprenentatge
Administració de treballs
Habilitats de comunicació oral i escrita
Sentit de la responsabilitat
Facilitat d’adaptació
Creativitat i iniciativa
Implicació personal
Motivació
Receptivitat a les crítiques
Puntualitat
Polivalència
Capacitat de treball en equip

ALTRES (especifiqueu-les):

Firma i segell de l’Empresa/Institució:
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Annex IV: ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Nom de l’estudiant:
Empresa:
Departament:
1- Enumera les tasques realitzades durant la teva estada de pràctiques.

2- Per cada una de les tasques dutes a terme indica:

- Tècniques més importants que has desenvolupat.
- Coneixements del sector que has adquirit.
- Metodologia a seguir al teu lloc de treball.
- Habilitats i competències personals desenvolupades.

3En cada una de les tasques assignades pensa en una situació
problemàtica/conflicte/imprevist i explica la solució aportada mitjançant el següent
esquema:

-

Objectius:

-

Dificultats i resistències trobades.
Resultats aconseguits.
Aportacions de millora.
Quines competències i habilitats creus que s’han utilitzat per resoldre la
situació.

- Que estava en joc.
- La problemàtica.
- Les acciones dutes a terme.

18

