Pautes per a la realització del PROJECTE de pràctiques.
S'ha de presentar en la data límit que indica el calendari per a aquest període, a l’aplicatiu
de pràctiques https://practiques.udg.edu/prem, en format pdf.

Ha de tenir com a caràtula el Document adjunt, degudament signat per l'estudiant i el tutor
de l'empresa.
Per a digitalitzar la signatura: imprimiu la portada, signeu‐la i escanegeu‐la a PDF. Us ho
poden fer a reprografia. Després utilitzeu una eina online com PDFMERGE per a ajuntar el
PDF de la portada amb el PDF de la resta del document del projecte.
Ha de ser d'una extensió màxima de 2 folis.
El projecte ha d'incloure o ha de tenir l'estructura orientativa següent:

SITUACIÓ
Breu descripció de l'empresa i, dins de l'empresa mateixa, del departament on es
desenvoluparà la pràctica.

OBJECTIUS DE LA PRÀCTICA
Per exemple, conèixer com funciona un departament, fer un estudi de mercat, ser l'adjunt a
un responsable...

MÈTODE
En tots els casos que la pràctica impliqui plantejar una millora a realitzar, per exemple, si la
pràctica consisteix en fer un estudi de mercat, cal especificar quin mètode s’utilitzarà per a
fer l’estudi de mercat.

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Com es planifica l'activitat que s'ha de dur a terme en el desenvolupament de la pràctica.
Per exemple, en primer lloc es comença per fer tasques de suport administratiu i de mica en
mica s'hi intercalen altres tasques de gestió més avançada.
Demaneu més informació als vostres tutor o a practiquesempresa.economiques@udg.edu

PROJECTE DE LES PRÀCTIQUES A EMPRESES O INSTITUCIONS
I TREBALLS D’INVESTIGACIÓ FCEE

DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms de l’estudiant:
Població:
DADES DE L’EMPRESA
Empresa o Institució:
Tipus d’activitat

DADES DELS TUTORS
A la Facultat
Cognoms:
Departament

Nom:

A l’empresa:
Cognoms
Càrrec o feina:

Nom:

Signatura de l’estudiant/a

Signatura del tutor/a
De l’empresa/institució

_________________________

_________________________

Girona,

de

de 20

El projecte adjunt ha d’incloure una descripció dels objectius i mètodes de les pràctiques, amb la
planificació temporal corresponent (2 fulls d’extensió màxima)
Cal presentar aquest document dins del web de pràctiques en format PDF.

