
 
 
 
 
 
 

CRITERIS ESPECÍFICS DE L’ASSIGNATURA PRÀCTIQUES EXTERNES 
(ensenyament de Química) 

 
 
1.- Les pràctiques de l’assignatura de Pràctiques Externes es realitzaran fora del 
centre on l’estudiant realitza els seus estudis de grau.  
 
2.- En cas de voler fer l’activitat dintre del programa ERASMUS, l’alumne/a s’haurà de 
posar en contacte amb la coordinadora de l’activitat, la Dra. Elena Fernández, que 
actuarà com a tutora acadèmica de l’alumne/a en la realització de les Pràctiques 
Externes. 
 
3.- Els alumnes realitzaran l’assignatura de Pràctiques Externes durant el segon 
quadrimestre, tot i que podran sol·licitar la seva realització durant el primer 
quadrimestre o durant l’estiu, sempre dintre del curs acadèmic vigent (de l’1 de 
setembre fins el 31 d’agost). En aquest cas l’alumne haurà de demanar el canvi de 
convocatòria a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades, sempre 
abans del termini fixat per la normativa de la URV:  
 

 Avançament convocatòria: veure l'enllaç 
 

 Endarreriment convocatòria: veure l'enllaç  
 
4.- Els alumnes que realitzin l’activitat dintre del segon quadrimestre podran escollir 
entre buscar ells mateixos l’empresa o entitat per a la realització de les pràctiques o 
que sigui el centre qui ho faci. En el primer dels casos (recomanable), quan l’alumne 
busqui per ell mateix l’empresa o entitat, haurà de tenir el vistiplau del seu tutor 
acadèmic, que vetllarà perquè l’activitat a desenvolupar sigui formativa i s’adapti als 
objectius de l’assignatura.  
 
5.- Si l’alumne vol realitzar l’assignatura fora del període establert haurà de ser ell qui 
busqui l’empresa o entitat, tot i que podrà comptar amb l’ajut del/la tutor/a acadèmic/a i 
del coordinador de l’assignatura, però en cap moment hi haurà l’obligació per part del 
centre de trobar un lloc per a la realització de les pràctiques.  
 
6.- En cas que sigui el centre qui busqui l’empresa o entitat on desenvolupar les 
pràctiques, el període de realització serà obligatòriament l’indicat en el pla d’estudis del 
curs i, un cop assignat, l’alumne no podrà renunciar–hi.  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-avancament-treball-fi-grau-pract/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-endarreriment-treball-fi-grau-pract/


 
7.- La durada de les pràctiques serà de 280 hores, 7 setmanes amb dedicació total a 

l’activitat (8h/d) més una per a la redacció de l’informe. 

 8.- Prèviament a l’inici de l’activitat s’haurà de signar per triplicat l’annex al conveni 

de cooperació educativa (ANNEX 1) entre l’empresa o entitat i la Facultat de 

Química, comptant també amb la conformitat de l’alumne.  

9.- A l’informe de l’estudiant hauran de constar:  

- Nom de l’entitat col·laboradora on s’han realitzat les pràctiques. 

- Nom del/de la tutor/a acadèmic/a  

- Nom del tutor de l’entitat col·laboradora 

- Dades personals de l’estudiant 

- Breu descripció de l’activitat de l’entitat col·laboradora 

- Descripció concreta i detallada de les tasques desenvolupades i els 

departaments de l’entitat col·laboradora on han estat realitzades 

- Valoració de les tasques realitzades i dels coneixements i competències adquirits  

- Valoració de l’entitat col·laboradora per part de l’alumne  

 L’extensió màxima de l’informe serà de 10 fulles i s’haurà d’enviar en format electrònic 

al/la tutor/a acadèmic/a i a l’Oficina de Suport al Deganat (deganat.fq@urv.cat) en un 

màxim de 5 dies desprès de finalitzar l’activitat, juntament amb el Full de valoració de 

l’entitat col·laboradora per part de l’alumne (ANNEX 4). 

10.- Cada alumne tindrà un tutor acadèmic i un tutor per part de l’empresa que 
coordinaran ambdós l’activitat a desenvolupar per part de l’alumne.  
 
11.- El tutor acadèmic realitzarà un mínim d’una entrevista amb l’estudiant durant la 
realització de les pràctiques, aproximadament a les 4 setmanes de l’inici de l’activitat.  
 
12.- L’avaluació de l’assignatura la faran els tutors i constarà de: l’avaluació del tutor 
de l’empresa o professional (ANNEX 2) (70%) i l’avaluació del tutor acadèmic 
(ANNEX 3) (30%).  
 
13. Annexos (http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_grau_quimica.html)   
 

1.- CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA  
 

2.- FULL D’AVALUACIÓ TUTOR EMPRESA (o PROFESSIONAL) 

3.- FULL D’AVALUACIÓ TUTOR ACADÈMIC  

4.- FULL DE VALORACIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA PER PART DE 

L’ALUMNE/A 

 

mailto:deganat.fq@urv.cat
http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_grau_quimica.html

