CALENDARI DE PRÀCTIQUES CURS 2018-2019
* Sessió informativa de pràctiques del curs 2018-2019
Data: 13/9/2018
Lloc: Sala de Graus de la FCEE
Hora: a les 12.00 h i a les 15.00 h

FEBRER( GRUP A):
Caràtula
obligatòria

Signat pel
tutor de
l’empresa i
per
l’estudiant

Qui?

Quan?

On?

L’estudiant

28 de
novembre

Només en format
digital, On line (web de
pràctiques)





L’estudiant

11 de
febrer

Format Digital, on line
(al web de pràctiques:
Memòria + resum
executiu + pòster),





Exposició oral

Entrega de:


PROJECTE
DE
PRÀCTIQUES

Entrega de :





MEMÒRIA
+
RESUM
EXECUTIU
+
PÒSTER

i
Format cartolina/ A2,
pòster, a l’Oficina de
Pràctiques. (Presencial)

14 de febrer de les
16.00 h a les 17.00
h al hall de la FCEE.
Presencial



Totes les pràctiques que s’hagin iniciat durant els mesos de setembre, octubre i novembre han de
presentar el projecte de pràctiques com a màxim en la data que s’indica: 28 de novembre.



Si s’han finalitzat les 600 hores de pràctiques abans del 4 de febrer, es poden avaluar les pràctiques
el primer semestre, d’acord amb les dates i format que s’indiquen en el quadre.

JUNY (GRUP B):
Caràtula
obligatòria

Signat
pel
tutor
de
l’empresa i
per
l’estudiant

Qui?

Quan?

On?

L’estudiant

8 d’abril

Només en format
digital, On line (web de
pràctiques)





L’estudiant

17 de juny

Format Digital, on line
(al web de pràctiques:
Memòria + resum
executiu + pòster),
i
Format cartolina/ A2,
pòster, a l’Oficina de
Pràctiques. Presencial





Exposició oral

Entrega de:


PROJECTE
DE
PRÀCTIQUES
Entrega de:


MEMÒRIA +



RESUM
EXECUTIU +



PÒSTER

20 de juny de les
16.00 h a les 17.00
h al hall de la FCEE.
Presencial



Totes les pràctiques que s’han iniciat durant els mesos de gener, febrer i març han de presentar el
projecte de pràctiques, com a data límit, el 8 d’abril.



Si s’han finalitzat les 600 hores de pràctiques abans del 10 de juny, es poden avaluar les pràctiques el
segon semestre, d’acord amb les dates i format que s’indiquen al quadre de juny.

SETEMBRE( GRUP C):
Qui?

Quan?

On?

L’estudiant

8 de juliol

Només en format
digital, On line (web de
pràctiques)

L’estudiant

3 de
setembre

Entrega de:


PROJECTE
DE
PRÀCTIQUES
Entrega de:




MEMÒRIA +
RESUM
EXECUTIU +
PÒSTER




Format Digital, on line
(al web de pràctiques:
Memòria + resum
executiu + pòster),
i
Format cartolina/ A2,
pòster, a l’Oficina de
Pràctiques. Presencial

Caràtula
obligatòria

Signat pel
tutor
de
l’empresa i
per
l’estudiant









Exposició oral

5 de setembre de
les 16.00 h a les
17.00 h al hall de la
FCEE. Presencial

Totes les pràctiques que s’han iniciat durant els mesos de abril, maig o juny, han de presentar el
projecte de pràctiques com a màxim en la data que s’indica: 8 de juliol.
Les 600 hores de pràctiques s’han de finalitzar com a màxim el 10 de setembre, i l’avaluació es
realitzarà els dies 3 i 5 de setembre.

AVALUACIÓ:
Normativa de pràctiques en empresa de Graus i Màster de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Aprovada per Comissió de Govern el 16 de febrer de 2017.
Art. 8. Valoració de les Pràctiques
Per a l’avaluació de les Pràctiques, s’haurà tenir en compte el treball realitzat a l’empresa, el contingut de la memòria, el resum
executiu, el pòster, la seva exposició pública i els informes dels tutors.
La ponderació és la següent:
- Informes del tutor de l’empresa, valorant globalment l’estada a l’empresa: 40 % (document 4)
- Informe del tutor de la Facultat, valorant la memòria i el resum executiu: 40 % (document 5)
- Valoració del pòster i l’exposició pública : 20 % (document 6)
No anar a fer les Pràctiques, no presentar el treball o no assistir a l’exposició pública significa No presentat. Per assolir l’assignatura
l’estudiant ha d’haver superat cada una de les tres valoracions.

