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Al teu costat
quan accedeixis
al món laboral
Servei de Carreres Professionals

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES

Què has de saber?
NOMÉS PER A ESTUDIANTS
Oferta amb vocació formativa,
exclusivament per estudiants.

ON FER-LES
Té lloc en empreses, institucions
i entitats.

COMPLEMENTEN EL TEU GRAU
Tenen com a objectiu aplicar i
complementar els coneixements adquirits
a la UPF.

SEGONS EL PLA D’ESTUDIS
Les teves pràctiques poden ser curriculars
o extracurriculars, en funció de si es
poden reconeixer crèdits o no.

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES

Què has de saber?

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES

Campus Treball
1

ACCÉS A CAMPUS TREBALL

Inicia sessió al Campus Global, vés a "Aplicacions"
i clica sobre la icona de Campus Treball (CTr).
COMPLETA EL TEU CV

2

Emplena i actualitza el teu CV a través de l'opció “El meu perfil”.
2 Podràs afegir versions del teu cv i personalitzar la carta de
presentació.
INSCRIU-TE ALS TAULERS

3

3

4

Les ofertes de pràctiques estan organitzades per taulers segons
àmbits professionals.
Clica a l’opció “Taulers d’ofertes” i inscriu-te als que més t’interessin.

INSCRIU-TE A LES OFERTES

Clica l’opció “Anar al llistat d’ofertes” que trobaràs dins de cada tauler.
Inscriu-te a les ofertes que més t’interessin.

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES

Procés de sol·licitud
01

VULL FER
PRÀCTIQUES

02

NECESSITO
UN CONVENI

03

LA FACULTAT
AUTORITZA

• Em registro a CTr i

• Cerca proactiva.
• A través de les ofertes

publicades a CTr. Podràs
visualitzar les ofertes a
les que t’has inscrit i la
candidatura que hi has
presentat.

m’inscric als taulers
d’ofertes (si no hi estic ja).

• Demano a l’empresa que

es registri a CTr (si no ho
està) i que sol·liciti la
pràctica .

• Carreres Professionals us

guiarà en el procés i
podreu fer el seguiment
en tot moment de l’estat
de la pràctica a CTr.

• Carreres Professionals

t’envia la documentació
que hauràs de signar per
poder iniciar les
pràctiques.

Activitats
ACTIVITATS FORMATIVES
GRATUÏTES
Amb la col·laboració de
professionals de reconegut
prestigi en el seu àmbit.

1 crèdit

ECTS

AMB RECONEIXEMENT
DE CRÈDITS
Si encara ets estudiant,
pots obtenir 1 crèdit
ECTS per l’assistència a 4
sessions.

Orientació professional
ATENCIÓ
INDIVIDUALITZADA

CONEIXEMENT DEL MERCAT
DE TREBALL

A través de les sessions
d’orientació professional,
volem ajudar-te a donar
resposta a les teves
necessitats.

El nostre equip d’orientació està
format per professionals amb un
alt grau de coneixement sobre els
requisits per accedir al mercat de
treball.

T’ajudem
a enlairar-te!
www.upf.edu/carreres-professionals
@carreresUPF Segueix-nos!
Contacte: scp.econ-empresa@upf.edu
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Aspectes acadèmics
i planificació professional

A càrrec de Teresa Monllau

ASPECTES ACADÈMICS I PLANIFICACIÓ PROFESSIONAL

Per què fer pràctiques?
1.- Obre les portes al món professional
2.- Ens ajuda a veure cap a on volem dirigir el nostre futur
professional:
• Investigació
• Empresa:
 Quin sector?
 Quin tipus d’empresa?
 A quina àrea?....
 Les pràctiques poden ser curriculars únicament quan
hagueu superat totes les assignatures de 1r i 2n curs
 És recomanable fer pràctiques a 4t curs o a l’intercanvi
 Consulta el Blog de Pràctiques de la Facultat

ASPECTES ACADÈMICS I PLANIFICACIÓ PROFESSIONAL

LA PLANIFICACIÓ PROFESSIONAL
El fet de fer pràctiques no eximeix de la resta d’obligacions
acadèmiques. Per tant cal planificar-se força bé.
Planificació recomanada
- Primer curs: coneixement de la professió.
- Segon curs: cal analitzar les assignatures on destaquem i les que
més ens agraden, participar en aules obertes, identificar les
habilitats que tenim i començar a enriquir el nostre CV amb
activitats com poden ser les de voluntariat.
- Tercer curs: participar en el programa Skills i d’assessorament que
ofereix el Servei de Carreres Professionals i començar a contactar
amb els diferents tipus d’empreses.
- Quart curs: fer les pràctiques.
Es pot aprofitar l’intercanvi a l’estranger per fer pràctiques.
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Aspectes administratius
i de matrícula

A càrrec de Secretaria

Aspectes clau
 Màxim 800 hores curs acadèmic (entre curriculars i
extracurriculars)
 Les tasques han d’estar relacionades amb el Grau
 Retribució mínim 6€ / hora, però hi ha excepcions:
 Organismes públics o entitats sense ànim de lucre
 Empresa doni retribució + ajut compensatori (dietes,
transport, etc)
 Grau en IBE: hi ha requisits addicionals, consulteu PDA!
 Pràctiques en empresa familiar: màxim 9 crèdits!
 Pràctiques gestionades per ETT: es valorarà especialment que hi
hagi interlocutor real i seran valorades per una comissió específica

Les pràctiques mai poden ser motiu per
eximir-vos de les obligacions acadèmiques

Pràctiques curriculars

Requisits
 Els detallats anteriorment, més:
 ADE, ECO, IBE i EMP  tenir 1r i 2n curs superat
 Doble Grau  tenir accés a 6è curs
Número de crèdits
 Són 3 assignatures optatives del Pla d'estudis:
 Pràctiques I - Internship I  5 crèdits (125 hores)
 Pràctiques II - Internship II  5 crèdits (125 hores)
 Pràctiques III - Internship III  4 crèdits (100 hores)

350 h = 14
crèdits

Important
 Una vegada supereu tot 1r i 2n curs:
 Podreu fer pràctiques curriculars a l’estiu i les matricularem al 1r
trimestre de 3r curs
 Comptaran com a curriculars a partir de l’1 de juliol
 En cas d’haver acordat iniciar pràctiques al setembre:
 Automatrícula, no agafeu més assignatures de les que necessiteu!

Pràctiques extracurriculars
 No permeten obtenir crèdits
 Mateixos requisits, és a dir:
 Màxim 800 hores per curs acadèmic
 Les tasques han d’estar relacionades amb el Grau
 Retribució mínima 6€ / hora, però hi ha excepcions:
 Organismes públics o entitats sense ànim de lucre
 Empresa doni retribució + ajut compensatori (dietes, transport,
etc)
 Grau en IBE: hi ha requisits addicionals, consulteu PDA
 Pràctiques en empresa familiar: cal comunicar-ho per escrit
 Pràctiques gestionades per ETT: es valorarà especialment que hi
hagi interlocutor real i seran valorades per una comissió específica
 A més, es poden fer en qualsevol moment del Grau:
 Encara que tingueu assignatures pendents de 1r i 2n curs
 Encara que no vulgueu o necessiteu incorporar crèdits
 Després d’haver fet les curriculars

Com es matriculen les pràctiques?
 Es matriculen sempre des de Secretaria
 No podreu seleccionar-les:
 ni en l’automatrícula de juliol
 ni en els períodes d’automodificació del curs
 Cada dimecres publiquem la llista de NIA’s:
g1, g2, g3  indica el trimestre en que es matricularan les pràctiques
 Rebreu un correu-e que conté instruccions de matrícula i accés al
formulari
 Podreu sol·licitar la matrícula per:
 Canvi d’assignatures ja matriculades i no avaluades
 Ampliació d’assignatures (comportarà abonar 17,69€/cr. ampliat)
 O canvi + ampliació (un mix entre les dues opcions anteriors)
 Podreu sol·licitar la matrícula de tots els crèdits concedits o d’un nombre
inferior
 Aquest tràmit està exempt del pagament de la taxa de gestió

El dia després de la matrícula
ja tindreu accés a l’Aula Global de l’assignatura

Obtenir crèdits per experiència laboral
 Si treballeu o teniu experiència laboral mitjançant contracte laboral
Requisits
 ADE, ECO, IBE i EMP  tenir 1r i 2n curs superat
 Doble Grau  tenir accés a 6è curs (optativa)
 Les tasques han d’estar relacionades amb el Grau
 Retribució mínim 6€ / hora, però hi ha excepcions:
 Organismes públics o entitats sense ànim de lucre
 Empresa doni retribució + ajut compensatori (dietes, transport, etc)
 Grau en IBE: hi ha requisits addicionals, consulteu PDA
 Contracte en empresa familiar: màxim 9 crèdits
 Contracte gestionat per ETT: es valorarà especialment que hi hagi
interlocutor real i seran valorades per una comissió específica
Procediment
 Enviar 2 documents a Secretaria:
1. Sol·licitud complimentada i signada
2. Contracte laboral escanejat
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TORN OBERT DE PREGUNTES

Més informació:
www.upf.edu/carreres-professionals
www.upf.edu/web/econ/practiques-enempresa
www.upf.edu/web/econ/faq-practiques

