
 

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL COM A PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS 

Termini de sol·licitud curs acadèmic 2022-2023: de 17 a 31 d’octubre 2022, de 15 a 28 de febrer 2023. 

 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms: 

DNI/NIE/Passaport: 

Estudis: 

 

EXPOSO:  

 
Què he treballat un mínim d’un any a temps complert o el seu equivalent en el cas de treball a temps parcial 
en tasques relacionades amb les sortides professionals dels meus estudis i sol·licito el reconeixement de la 
meva experiència professional com a pràctiques curriculars de l’assignatura: 
 
☐ Assignatura Practicum del Grau en Turisme 
 
☐ Assignatura Pràctiques del Grau en Publicitat i Relacions Públiques  
 
☐ Pràctiques externes del Màster en Turisme Cultural  
 
☐ Pràctiques externes del Màster en Direcció i Planificació del Turisme  
 
 
 
Què em consta que si s’accepta el reconeixement hauré de superar les activitats d’avaluació requerides. 
 

 

Documentació que cal adjuntar al tràmit online “Sol·licitud a l’administració” a més d’aquesta sol·licitud signada 

☐ Contracte laboral 

☐ Certificat de la vida laboral expedit per la Seguretat Social (el podeu descarregar a la seva web) 

☐ Certificat de l’empresa on consti la modalitat contractual, la durada i hores del contracte, l’àrea/departament i la  
descripció de les tasques dutes a terme per l’estudiant. 

☐ En el cas de ser autònom/a caldrà justificar aquesta condició i aportar: 

1- un registre d’activitats dutes a terme durant el període considerat. 
2-  certificats de les empreses per les quals s’ha treballat on quedi constància del període de temps, hores totals 

realitzades així com les tasques dutes a terme. 

Important: Si els documents tenen signatura manuscrita caldrà presentar els originals a la secretaria acadèmica per 
tal de verificar l’autenticitat dels mateixos. No caldrà si les signatures són electròniques i/o que la documentació 
electrònica es pugui verificar amb CSV. 

 

A l’atenció de Dr. Joaquim Majó Fernández, degà de la Facultat de Turisme. 


