
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Pràctica CR40. Suport tècnic municipal
Entitat Ajuntament de Santa Pau (www.santapau.cat)

Població Santa Pau

Descripció - Tasques de suport a l’equip tècnic municipal.
- Redacció de memòries i documents tècnics per subvencions.
- Treball inventari de camins municipal.
- Revisió d’equipaments municipals.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 octubre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR41. Suport Enginyeria Fotovoltaica i Domòtica
Entitat Jax Integradors SL (integrasolutions.cat)

Població Avinyó

Descripció - Introducció en el món de la fotovoltaica i les renovables.
- Realització de memòries de fotovoltaica, càlculs i plànols.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023 (aturada agost)
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Elèctrica / Electrònica Industrial i Automàtica / Tecnologies Industrials / Mecànica

Pràctica CR42. Enginyer elèctric Júnior
Entitat Instalaciones eléctricas CAT, S.A.U. (www.iecat.es)

Població Hostalric

Descripció - Tasques de desenvolupament de projectes elèctrics, renovables i suport en la direcció 
d’obres. 

- Gestió d’equips, realització de projectes, definició d’amidaments.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Elèctrica / Electrònica Industrial i Automàtica / Tecnologies Industrials

http://www.iecat.es


Pràctica CR43. Apoyo al departamento de arquitectura
Entitat Mancomunidad Tierras Altas de Soria (https://mancomunidadtierrasaltas.es/)

Població San Pedro Manrique (Soria)

Descripció - Redacción, elaboración y gestión de proyectos técnicos y de ejecución en todas sus fases, 
desde la concepción de la idea hasta la entrega de la documentación final de obra, en 
proyectos de rehabilitación y obra nueva.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Arquitectura

Pràctica CR44. Avaluació i disseny d’informàtica industrial i monitoratge de 
processos/automatització processos industrials

Entitat Ecobasics Bio SL (www.eco-basics.com/)

Població Sant Gregori

Descripció - Estudi i aplicació de millores d’automatització de línies i perifèrics de la robòtica. 
- Desenvolupament integral del projecte.
- Control de costos.
- Anàlisis i fabricació.

Període 3 mesos 15 maig - 15 agost 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Electrònica Industrial i Automàtica / Tecnologies Industrials

Pràctica CR45. Suport tècnic municipal
Entitat Ajuntament de Bàscara (bascara.cat)

Població Bàscara

Descripció - Preparar expedients i elaboració d’informes (supervisats per l’arquitecte municipal) se-
gons normativa del POUM. 

- Conèixer el funcionament dels serveis tècnics en un ajuntament: aplicació del POUM, 
atenció a la ciutadania, visites d’obres, expedients sancionadors, reunions de treball in-
terdepartamentals, entre d’altres.

Període 3 mesos 15 maig - 15 agost 2023

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR46. Suport a la instal·lació i manteniment d’equipaments esportius 
a la natura

Entitat Altitud Exprem (www.altitudextrem.com)

Població Alp

Descripció
Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Enginyeries / Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

https://mancomunidadtierrasaltas.es/
http://www.eco-basics.com/
http://www.altitudextrem.com


Pràctica CR47. Enginyer/a per suport al departament I+D+i
Entitat Hohner Automation, S.L. (www.encoderhohner.com)

Població Breda

Descripció - Suport a l’equip del departament I+D+i.
- S’adquirirà experiència en entorn industrial pel desenvolupament de projectes de 

producte/procés.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 31 agost 2023

Perfils Elèctrica / Electrònica Industrial i Automàtica / Tecnologies Industrials

Pràctica CR48. Enginyer/a processos i sostenibilitat
Entitat Unitex, S.A. (www.sedatex.com)

Població Massanes

Descripció - Suport a la millora de processos productius

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 31 agost 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Tecnologies Industrials

Pràctica CR49. Suport a la redacció i direcció de projectes d’arquitectura
Entitat Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, SL (www.estuditecnic.cat)

Població Sant Joan de les Abadesses

Descripció - Delineació de plànols en format cad, redacció de memòries de projectes, dibuixos en 3d, cer-
tificats energètics, ITE’s i seguiments d’obres, en col·laboració amb les persones del despatx.

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre (aturada a l’agost)

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR50. Suport en projectes d’il·luminació
Entitat El Torrent Il·luminació SL (www.eltorrent.com)

Població Mieres

Descripció - Fitxes tècniques, 3D, estudis lumínics, disseny.

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre (aturada a l’agost)

Perfils Enginyeria en Tecnologies Industrials / Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i 
Edificació

Pràctica CR51. Suport a l’Àrea d’Urbanisme
Entitat Ajuntament de Vilanant (http://www.vilanant.cat)

Població Vilanant

Descripció - Suport a les diferents tasques de l’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

http://www.encoderhohner.com


Pràctica CR52. Suport de manteniment 
Entitat Noel Alimentaria SAU (www.noel.es)

Població Sant Joan les Fonts

Descripció - Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les àrees productives. 
- Experiència en l’entorn laboral industrial alimentari, coneixement de maquinaria 4.0 amb 

l’objectiu de fer anàlisi, resolució i registre d’averies electromecàniques, conèixer la pro-
gramació d’automatismes.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Elèctrica / Electrònica Industrial i Automàtica / Mecànica

Pràctica CR53. Suport a l’Àrea d’Urbanisme
Entitat Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols (http://www.santfeliudepallerols.cat/)

Població Sant Feliu de Pallerols

Descripció - Inventari d’activitats, atorgament o denegació de llicències, reclamació de documentació, 
bonificacions ICIO, informes tècnics (tot sota la supervisió de l’arquitecte de l’ajuntament)

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR54. Pràctiques en els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Amer
Entitat Ajuntament d’Amer (https://amer.cat/)

Població Amer

Descripció - Suport als Serveis Tècnics municipals.
- Coneixement del funcionament dels serveis tècnics d’un ajuntament (urbanisme, obra 

pública, llicències urbanístiques, etc.).

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre 2023

Perfils Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR33. Suport tècnic de qualitat i medi ambient
Entitat La Fageda Fundació (https://www.fageda.com/)

Població Santa Pau

Descripció - Participació en el control de processos interns per posterior certificació ISO 9001, 14001 
i IFS.

- Homologació de proveïdors
- Residus
- Registre resultat anàlisis potables
- Registre resultats anàlisis legionel·la
- Dades EDAR
- Viatges dejeccions
- Comptadors aigües

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

https://www.fageda.com/


Pràctica CR34. Suport tècnic de qualitat i medi ambient
Entitat Artigas Alimentària (www.artigasalimentaria.com/es)

Població Cornellà del Terri

Descripció - Revisió i verificació de tots els registres vinculats amb el sistema de Qualitat, ja siguin 
vinculats a l’APPCC i/o als Plans com també PNCH (especialment Pla de traçabilitat del 
producte i els PCC’s establerts en la planta).

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

Pràctica CR35. Envelliment de begudes vegetals: característiques 
organolèptiques i visuals al llarg del temps

Entitat Liquats Vegetals (http://www.liquats.com/)

Població Viladrau

Descripció - Partint d’un marc ja començat per l’empresa, l’estudiant haurà de mapejar les caracterís-
tiques organolèptiques i visuals al llarg del temps.

- Per poder realitzar la seva feina, l’estudiant rebrà diverses sessions de formació pràctica 
en atributs organolèptics rellevants en begudes vegetals. S’entrenarà en el panell de 
catadors habituals de l’empresa en la detecció d’anomalies i l’escalat de les següents ca-
racterístiques organolèptiques: gust dolç, salat, amarg, sensació d’atringència, sensació 
de cremositat, detecció de defecte habituals i presentació visual del producte. Poste-
riorment aplicarà els coneixements adquirits en la qualificació del producte amb dife-
rents estudis d’envelliment. Treballarà de forma autònoma, reportant resultats cada cert 
temps, pel que potenciarà la capacitat de treball per objectius i l’autonomia personal.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

Pràctica CR36. Homologació de proveïdors i control de Matèries Primeres
Entitat Liquats Vegetals (http://www.liquats.com/)

Població Viladrau

Descripció - Procediment homologació de proveïdors, aplicar anàlisis de risc en seguretat alimentaria 
i frau.  Mantenir la metodologia en ingredients i ampliar-la a nous grups (exemple mate-
rials auxiliars, detergents i desinfectants, serveis...). 

- Millora pla control de matèries primes, establir de cada tipologia de matèries, paràmetres 
clau a revisar en els certificats d’anàlisis en el moment de recepció.

- Actualització de la documentació necessària del sistema de gestió implantat.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

http://www.artigasalimentaria.com/es


Pràctica CR37. Suport als projectes d’Innovació de la companyia (R+D)
Entitat Liquats Vegetals (http://www.liquats.com/)

Població Viladrau

Descripció - Suport en la preparació de prototips al laboratori i planta pilot. 
- Suport a les tasques implicades amb les mostres dels projectes, inclou però no es limita 

a: mesures de paràmetres fisicoquímics,  enviaments a clients, gestió de mostres, emma-
gatzematge,  mostreig d’ingredients, de bases, de matèria primera en general. 

- Suport per mantenir l’ordre al laboratori.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

Pràctica CR38. Suport als serveis tècnics de l’ajuntament
Entitat Ajuntament de Ger (https://ajger.cat/)

Població Ger

Descripció - Suport al personal tècnic de l’Ajuntament de Ger.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Enginyeria Elèctrica / Estudis d’Arquitectura / Arquitectura Tècnica i Edificació

Pràctica CR39. Qualitat i seguretat alimentaria 
Entitat Noel Alimentaria SAU (www.noel.es)

Població Sant Joan les Fonts

Descripció - Garantir la qualitat i seguretat alimentaria de la producció industrial, gestió documental 
de la qualitat, auditories internes, actualització dels portals de qualitat.

- Capacitat resolució d’incidències, comunicació, orientació a resultats i motivació pel sec-
tor industrial alimentari.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Innovació i Seguretat Alimentària

Pràctica CR24. Enoturisme / Enologia i viticultura
Entitat Eccociwine SL (www.eccocivi.com)

Població Sant Martí Vell

Descripció - Visites guiades al celler amb tast de vins i organització d’esdeveniments.
- Controls de maduració del raïm i verema (preparació productes enològics, control dels 

processos de fermentació, collita de raïm).

Període 3 mesos Flexible dins del període juliol - octubre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Agroalimentària



Pràctica CR09. Tècnic auxiliar de I+D i Qualitat
Entitat Burés Profesional, SA ( https://www.burespro.com/)

Població Vilablareix

Descripció - Suport a Departament de I+D i Qualitat. 
- Dur a terme controls de temperatura de piles de compostatge i d’humitat. 
- Control de qualitat de materials d’entrada i sortida. 
- Suport en la implementació de bones praxis en el procés de compostatge i elaboració i 

preparació de terres i substrats. 
- Suport en la realització d’assajos d’I+D de prova de nous productes i seguiment de l’exe-

cució de projectes de I+D i millora de processos. 
- Anàlisi de rendiment de processos i balanços de materials. 
*Possibilitat de contractació després del període de pràctiques.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Agroalimentària / Enginyeria Química

Sol·licitar una beca

https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
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