
FACULTAT DE CIÈNCIES

Pràctica CR32. Pràctiques a la Horta jardí de Collbahi
Entitat Aliments Ecològics Collbahi SC (alimentsecologicscollbahi.wordpress.com)

Població Mieres

Descripció - Conèixer l’entorn, pràctiques en la recol·leccio i sembres a les hortes, planters, llavors, 
bioconstrucció... 

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 Biologia / Biotecnologia / Ciències Ambientals

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 Biologia / Ciències Ambientals 

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 Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química

http://alimentsecologicscollbahi.wordpress.com
https://www.fageda.com/
http://www.artigasalimentaria.com/es


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 Química

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 Biologia

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 Biologia / Biotecnologia / Química



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 Ciències Ambientals

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 Biotecnologia

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 Biologia / Ciències Ambientals

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. 

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
*Possibilitat de contractació després del període de pràctiques.

Perfils Biologia / Biotecnologia / Ciències Ambientals / Química

Sol·licitar una beca

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