
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Pràctica CR55. Gestió administrativa i municipal
Entitat Ajuntament de Garriguella (www.garriguella.cat)

Població Garriguella

Descripció - Introducció en l’administració pública local.
- Gestió bàsica de la documentació administrativa.

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 Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR56. Suport al departament de vendes
Entitat Alimasgrau SLU (www.masgrau.com)

Població Riudarenes

Descripció - Gestió de comandes de clients, incidències, faltes, abonaments. 
- Gestioó de documents del departament de vendes.

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 Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR57. Suport al departament comptable i financer
Entitat Alimasgrau SLU (www.masgrau.com)

Població Riudarenes

Descripció - Registre de cobraments i pagaments, fer seguiment de deute de clients.
- Comptabilització de despeses, gestió del risc dels clients, gestió de rappels de clients i 

proveïdors així com altres tasques relacionades amb el lloc de treball. 
- Suport departament de vendes.

Període 3 mesos Juny, juliol i agost 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

http://www.masgrau.com
http://www.masgrau.com


Pràctica CR58. Suport al departament comptable i financer
Entitat Instalaciones eléctricas CAT, S.A.U. (www.iecat.es)

Població Hostalric

Descripció - Ajudant de comptabilitat, facturació, revisió de ordres de treball...
- Comptabilitat i facturació.

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 Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR59. Suport a la gestió d’una microempresa d’activitats esportives 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 Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR60. Suport al responsable d’administració
Entitat Filicor, S.L. (www.casasol.es)

Població Mieres

Descripció - Suport a tasques administratives de l’empresa: atenció al client, revisió albarans, revisió 
factures, preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.

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

Perfils Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR61. Suport al departament d’exportació
Entitat Filicor, S.L. (www.casasol.es)

Població Mieres

Descripció - Suport a la gestió i supervisió de l’activitat de ventes a LATAM així com també l’estudi de 
mercat i de la competència.

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre 2023 (aturada a l’agost)

Perfils Administració i Direcció d’Empreses

http://www.iecat.es
http://www.altitudextrem.com


Pràctica CR62. Suport al departament comptable - digitalització de processos
Entitat Transports Tresserras SA (www.t-tresserras.com)

Població Vall de Bianya

Descripció - Conèixer les tasques del departament comptable i col·laborar amb el procés de digitalit-
zació de processos del departament.

- Adquirir coneixements sobre la gestió de costos i impostos, tresoreria, compres i quadra-
ment de comptes de clients i proveïdors.

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

Perfils Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR63. Pràctiques en els serveis econòmics de l’Ajuntament d’Amer
Entitat Ajuntament d’Amer (https://amer.cat/)

Població Amer

Descripció - Tasques de suport en els serveis econòmics de l’Ajuntament d’Amer.
- Coneixement del funcionament de l’administració local (gestió pressupostària, compta-

bilitat, etc.).

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre 2023

Perfils Economia / Comptabilitat i Finances / Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR05. Suport al departament de Turisme i administratiu
Entitat Ajuntament de Bolvir (www.bolvir.cat)

Població Bolvir

Descripció - Venda d’entrades i productes al museu Espai Ceretània.
- Organització del Museu.
- Gestió de la pàgina web.
- Visites guiades.
- Escrits per a les publicacions a les xarxes socials, revistes i/o diaris.
- Possibilitat ajudant arqueòlegs.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Pràctica CR22. Suport a la recepció d’hotel
Entitat Hotel Rosa (www.hotelrosabegur.com)

Població Begur

Descripció - Funcions bàsiques de recepció d’hotel i d’spa com gestió de reserves i clients.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Administració i Direcció d’Empreses

Sol·licitar una beca

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