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Presentació 

 

La Jornada sobre Pràctiques a institucions i empreses, realitzada el 29 d'abril de 2014, és una 

iniciativa de l’Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, amb la qual s’intenta donar resposta als 

suggeriments rebuts sobre la conveniència de disposar a la UdG d’un espai d’intercanvi i debat sobre 

aquest tema.  

 

Es planteja com un espai on posar en comú plantejaments, formes de planificació i d’organització i on 

poder compartir, també, maneres diferents d’afrontar limitacions, resoldre problemàtiques, avaluar 

resultats i introduir possibles millores i innovacions. S’ha adreçat principalment a les persones 

implicades en l’organització, implantació i desenvolupament dels Pràcticums i de les pràctiques 

externes realitzades als diferents estudis de la UdG. 

 

S’ha escollit aquest eix perquè la generalització i la presència institucionalitzada de pràctiques externes 

a institucions i empreses en tots els graus, fa que progressivament, es centri el focus d’atenció en la 

millora qualitativa i formativa d’aquesta franja curricular. Cada vegada és més evident que per a la 

formació integral dels estudiants en l’Educació Superior, és fonamental la relació acadèmica amb el 

context  professional. Per això, en els diferents graus, les pràctiques a institucions tenen cada vegada 

més un pes curricular important. Per una banda, els graus més professionalitzadors tenen ja una llarga 

trajectòria en l’organització del Pràcticum i, per l’altra, s’obren noves propostes organitzatives en graus 

amb poca tradició de pràctiques externes. 

Els diferents graus i postgraus  parteixen del plantejament que per assolir un aprenentatge integral, 

pràctic i situat cal una conjunció entre aprenentatges acadèmics i contextos reals.  

 

Des de l’ICE Josep Pallach s’ha proposat aquest espai d'intercanvi i reflexió amb la finalitat d’enriquir i 

optimitzar els models formatius actuals dels diferents estudis. 



 

Programa  
 

Horari Sessió 

09.15 – 09.30h 
 

Inauguració 

A càrrec de: 
Francesc Roca, vicerector de Política Acadèmica i Docència 
Margarida Falgàs, cap d’unitat de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 

09.30 – 10.30 h Sessió de presentació d'experiències I 
Modera: Margarida Falgàs. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 

Pràctiques externes del Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Medi Ambient 
Facultat de Lletres 
Presentació a càrrec de: Jaume Feliu, coordinador d’estudis  

Pràcticum del Grau en Treball Social 
Facultat d’Educació i Psicologia  
Presentació a càrrec de: Manel Barbero, coordinador d’estudis i Maite Boldú, coordinadora de pràctiques 

Pràcticum del Grau en Infermeria 
Facultat d’Infermeria 
Presentació a càrrec de: Fina Patiño, degana,  Alícia Baltasar, vicedegana, Marta Raurell, secretària 
acadèmica, Glòria Mateu, coordinadora d’estudis 

Debat conjunt 

10.30 – 11.00 h Pausa- cafè 

11.00 – 12.00 h Sessió de presentació d'experiències II 
Modera: Xavier Cufí. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 

Pràctiques d’Empresa  
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Presentació a càrrec de:  Helena Benito, vicedegana i Carme Corominola, tècnica pràctiques en empreses 

Pràcticum dels Graus de Mestre d’Educació Infantil (MEI) i Mestre d’Educació Primària (MEP) 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Presentació a càrrec de: Josefina Ferrés, coordinadora de Pràcticum, Muntsa Calbó, coordinadora d’estudis 
i Mariona Llopart, coordinadora de Pràcticum 

Pràctiques en empreses 
Facultat de Ciències 
Presentació a càrrec de: Victòria Salvadó, degana i Anna M. Romaní, vicedegana 

Debat conjunt 

12.00 – 13.15 h Sessió de presentació d'experiències III 
Modera: Margarida Falgàs. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 

Pràctiques del Grau en Turisme 
Facultat de Turisme 
Presentació a càrrec de: Jordi Comas, vicedegà i Georgia Mesa, tècnica de pràctiques en empreses 

Pràctiques en oficines judicials del Grau en Dret  
Facultat de Dret 
Presentació a càrrec de: Ignasi Camós, vicedegà  

Estades en l’entorn laboral de l’EPS 
Escola Politècnica Superior 
Presentació a càrrec de: Jordi Puig, tècnic de relacions amb empreses de l’EPS 

Pràctiques dels estudis de Medicina  
Facultat de Medicina 
Presentació a càrrec de: Eduardo Esteve, coordinador Xarxa Hospitalària - UdG 

Debat conjunt 

13.15 – 13.45 h Conclusions 

A càrrec de Carme Saurina, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
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Relació d’experiències presentades  

 
Pràctiques externes del Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Medi Ambient. 
Facultat de Lletres 

  

Pràcticum del Grau en Treball Social. Facultat 
d'Educació i Psicologia 

  

Pràcticum del Grau en Infermeria. Facultat d'Infermeria 

  

Pràctiques d'Empresa. Un sistema de gestió i 
avaluació integrat. Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

  

Pràcticum dels Graus de Mestre d’Educació Infantil (MEI) i de Mestre d’Educació 
Primària (MEP). Facultat d’Educació i Psicologia 

  

Pràctiques en empreses. Facultat de Ciències 

  

Pràctiques del Grau en Turisme. Facultat de Turisme 

  

Pràctiques en oficines judicials del Grau en Dret. Facultat de Dret 

  

Estades en l'entorn laboral de l'EPS. Escola Politècnica Superior 

  

Pràctiques dels estudis de Medicina. Facultat de Medicina 

  

 

 

 

 



 

 

 
Conclusions 

 

Es destaca, en primer lloc, l’interès que ha tingut la Jornada i s’ha estat d’acord que ha estat un matí 

intens i molt enriquidor. Ha permès conèixer millor la diferent manera de procedir de cada centre i ha 

permès també valorar l’esforç que des de tots els centres i des de diferents sensibilitats s’està fent per 

tal d’aconseguir que els estudiants facin pràctiques de qualitat. 

A continuació es recullen els principals punts esmentats en la sessió de conclusions de la Jornada:  

 Es constata que hi ha molta diversitat entre centres, atès que hi ha pràcticums obligatoris pel 

tipus d’estudis i reglamentats per llei (Infermeria, Estudis de Mestres, Medicina), pràctiques 

obligatòries en d’altres estudis (Geografia, Treball Social, Turisme...) i d’altres centres que les 

tenen com a optatives (Facultat de C. Econòmiques i Empresarials, Escola Politècnica Superior, 

Facultat de Ciències, Facultat de Dret). També hi ha varietat de nomenclatures: pràcticum, 

pràctiques a empreses, pràctiques externes, etc.  

 Les hores de dedicació a les pràctiques per crèdits no sempre són les mateixes (per exemple: 

12 crèdits de pràctiques poden correspondre a 275 hores o a 600h). Caldria, segurament 

concretar la relació entre el tipus de pràcticum, el valor creditici i les hores de presència a la 

institució o empresa. 

 Al pràcticum i pràctiques externes es fan altres activitats associades que també divergeixen 

entre estudis i entre centres. Totes les presentacions coincideixen en la tutorització i el 

seguiment, però d’altres afegeixen altres activitats, com seminaris de supervisió, seminaris de 

simulació.  

 A la majoria de les presentacions es constata que des de la tutoria d’estudis es realitzen visites 

a les institucions i empreses, però no queda constància ni està regulat. Sembla que depèn del 

tipus de pràctiques, del nombre de crèdits i de la dedicació, però no sempre s’esdevé la 

mateixa relació per pràctiques semblants. 

 Es valora com a molt positiva la relació pràctica/teoria des de les pràctiques externes. És un 

moment de desenvolupament de competències professionals. Per això és important una 

coordinació amb el plantejament curricular i metodològic de l’estudi. La coordinació del 

pràcticum des d’estudis i facultats requereix dedicació, contacte entre professorat i empreses, 

connexió d’interessos i regulació dels processos.  

 Hi ha voluntat de millorar, integrar i relacionar les competències dels estudis amb el pràcticum 

o les pràctiques externes, que estan molt ben valorades per part de les institucions i empreses.  
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 Es constata la necessitat d’establir bones relacions amb les empreses i institucions per donar 

sentit formatiu a les pràctiques. Això requereix espai i temps de trobada i també compartir 

necessitats de formació.  

 La possibilitat de fer formació per a responsables d’aquestes pràctiques externes, tant per part 

de la tutoria dels estudis com dels tutors externs, podria ser un element de millora general per 

a tots els estudis, tot i que hi ha diferències, perquè hi ha institucions i empreses que tenen 

molta relació amb la universitat i les pràctiques. En tot cas, es valora l’apropament i la 

valoració d’aquesta tasca de tutoria interna-externa. 

 Importància de concretar el tema de la confidencialitat, tant per part de la tutoria de la facultat 

com de l’estudiant. Es valora la necessitat de tenir protocols  i documents que ho contemplin. 

En alguns estudis es treballa des de la vessant ètica a partir de les tutories o seminaris 

concrets. 

 Aquestes pràctiques externes es concreten en convenis. Estudis i facultats fan convenis 

específics. Hi ha empreses i institucions que tenen convenis diferents, amb valors i criteris 

diferents als de la UdG. Es veu la necessitat de poder establir convenis marc amb criteris més 

comuns, que permetin l’especificitat de cada estudi i lloc de pràctiques. 

 En aquest sentit, la pàgina web hauria de poder ser la imatge externa de la UdG. Podria ajudar 

a presentar i gestionar convenis globals; seria convenient evitar dobles convenis, tenir dades 

diferents segons el tipus de pràctiques, etc. Es veu necessari poder unificar la gestió interna i 

externa dels convenis de pràctiques. 

 Es veu la necessitat de saber qui és l’interlocutor del rectorat en aquests temes, per poder 

aglutinar tot tipus de pràctiques i poder fer un mapa de totes les pràctiques externes i dels 

convenis. En aquest sentit, també caldria pensar en agilitar la gestió que fan els centres i 

simplificar els documents i tràmits. 

 Fóra bo concretar i determinar el tipus d’assegurança necessària. Un tema són les pràctiques 

curriculars, que sembla que l’assegurança mínima ja cobreix, però cal definir el tipus 

d’assegurança necessària per a les pràctiques externes optatives. 

 Es fa palesa la importància de la tasca del tècnic/a de pràctiques. Només disposen d’aquesta 

figura la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Facultat de Turisme i l’Escola 

Politècnica Superior. Les Facultats d’Infermeria i de Medicina disposen d’un tècnic de mobilitat 

compartit.  

 L’aplicatiu de pràctiques no està a l’abast de tots els centres. Seria important tenir aquest 

aplicatiu comú per tothom, i que pogués recollir les especificitats de cada estudi.  



 

 Es constata el poc reconeixement de crèdits per a les persones que tutoritzen les pràctiques 

externes i els pràcticums. Es demana una millora del reconeixement formal en crèdits per les 

persones tutores de les pràctiques.  

 

Finalment, totes les persones assistents consideren important felicitar l’Institut de Ciències de 

l’Educació Josep Pallach per fer possible aquesta jornada d’intercanvi i de trobada de centres i facultats 

al voltant d’un tema comú i tan important per a la projecció de la universitat, com és el plantejament 

de les pràctiques. I, en aquest, sentit s’agraeix la tasca que realitza l’ICE Josep Pallach de la UdG per 

l’adequació, millora i innovació en docència universitària, com un puntal essencial de la UdG, i s’anima 

a seguir en aquesta línia. 

 

 

 

 

Seu  

 

La Jornada sobre pràctiques a institucions i empreses s’ha celebrat a la seu de l’ICE Josep Pallach, al 

carrer Castell de Peralada. 
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Informació i difusió 

 

Per a aquest esdeveniment s’ha confeccionat una plana web amb la informació corresponent al 

programa i a les experiències dels diferents centres que s’hi presenten.  

   

 

 
Imatge 1: “Presentació” 

 

 

 

 

 

Imatge 2: “Finalitat” 

 



 

 

 

 

 
Imatge 3: “Inscripcions” 

 

 

 

 
Imatge 4: “Seu” 
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Una vegada realitzada la Jornada, s’ha inclòs en aquesta web un recull fotogràfic i l’enregistrament en 

vídeo de les intervencions dutes a terme. 

 
Imatge 5: “Recull fotogràfic” 

 

 

Imatge 6: Vídeos de les sessions al canal de Youtube de l’ICE 



 

 

 

Participants 

 

S’han inscrit a la Jornada un total de 37 persones, majoritàriament membres dels Deganats dels centres 

següents:  

 

Centre Inscrits 

Facultat d’Educació i Psicologia 6 

Escola Politècnica Superior 4 

Facultat de Ciencies 3 

Facultat d’Infermeria 5 

Facultat de Ciencies Econòmiques i Empresarials 2 

Facultat de Medicina 1 

Facultat de Turisme 2 

Facultat de Dret 1 

Facultat de Lletres 1 

Institut de Ciències de l’Educació  4 

Oficina Universitat Empresa 2 

Altres 6 
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Valoracions dels assistents 
 
Les valoracions dels assistents respecte d’aquesta Jornada s’han recollit a través d’una enquesta de 

valoració específica. Es preguntava als assistents sobre l’organització i plantejament general de la 

jornada així com sobre la valoració de les sessions de presentació d’experiències.  

Ha estat contestada per 22 assistents. 

 

Centre Núm. Enquestes 

Escola Politècnica Superior 2 

Facultat d'Infermeria 4 

Facultat de Ciències 10 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 3 

Facultat de Dret 1 

Facultat de Lletres 0 

Facultat de Medicina 0 

Facultat de Turisme 0 

Facultat Educacio i Psicologia 2 

Altres 0 

TOTAL 22 

 

 

 

La valoració de la jornada així com de les diferents sessions que ha inclòs ha estat molt positiva. La 

pràctica totalitat dels participants han avaluat amb la puntuació màxima ens els aspectes inclosos en 

l’enquesta de valoració de l’activitat. 

 

En els gràfics següents es mostren  els resultats d’aquestes valoracions. 



 

 
1. Valora l’interès i qualitat, en general, de les presentacions realitzades: 
 

 
 
Aspectes que destaquen els participants: 

 És imprescindible homogeneïtzar a la UdG aquestes pràctiques. 
 Es considera que és molt enriquidor conèixer com estudis diferents aborden les pràctiques. 
 És molt important conèixer el que es fa a cada centre, compartir les experiències per agafar 

idees d’uns i altres i valorar la diferència d'orientacions i necessitats. 
 Es considera molt interessant el fet que hi estiguessin representats tots els centres de la UdG. 
 Els objectius de la jornada eren molt clars i el plantejament va ser coherent.   
 Es valora positivament la puntualitat i el compliment de l’horari, tot i que no es podien explicar 

tots els detalls de les experiències per la manca de temps.  
 Hi va haver una molt bona connexió entre els participants.   

 
 
2. Valora l’interès de la sessió de conclusions realitzada: 

 

 
 
Aspectes que destaquen els participants: 

 Es lamenta que una tasca que apropa als futurs titulats al món real sigui tan poc valorada i 
compti amb tant poc reconeixement.  

 Cal arribar a un consens perquè els estudiants hagin de fer un sol tràmit a l’hora de de fer les 
pràctiques.  

 Cal fer èmfasi en el fet que l’estada a pràctiques és una estada d’aprenentatge. 
 Cal remarcar que els crèdits en pràctiques són diferents depenent de la titulació. Convindria 

unificar-ho de cara a la gestió externa que es realitza amb les empreses i institucions.  
 Es valora positivament el fet de recollir en unes conclusions els aspectes més destacats i també 

la possibilitat de fer-hi constar el suport a l'activitat que porta a terme l'ICE J. Pallach. 
 Es considera necessari continuar. 
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3. Consideres que l’organització de la Jornada ha funcionat correctament? 
 

 
 
 
 
4. Consideras adequat el lloc on s’ha realitzat? 
 

 
 
 
 
5. Quina és la teva valoració global d’aquesta jornada? 
 

 
 



 

 
 
6. Suggeriments de millora:  

 Disposar de més temps per al debat.  
 Incloure en la Jornada totes les experiències de pràctiques existents a la UdG. 
 Agrupar les experiències per tipus de pràctiques per tal de facilitar la detecció de punts en 

comú i compartir necessitats i dubtes. 
 Posar les presentacions a disposició de tothom.   

 
 
7. Creus que seria d’interès organitzar-ne una nova edició per tractar algun aspecte 

concret? 
El 85% dels participants que responen l’enquesta consideren d’interès organitzar una nova edició. 
 

 
 
Propostes i possibles temàtiques a tractar en properes edicions: 

 Metodologies docents utilitzades en el pràcticum. 
 L’avaluació del pràcticum. Experiències en els diferents graus.   
 Competències professionals  - Relació TFG i pràcticum o pràctiques    
 La transferència del coneixement. 
 Jornada per apropar institucions col·laboradores i centres. 
 Analitzar aspectes comuns de les pràctiques externes a institucions i empreses: reconeixement 

de crèdits, durada, caràcter optatiu/obligatori... 
 Explicar amb més detall una experiència en concret, o dues ben diferents.    
 Explicar l’experiència de pràctiques des de la perspectiva dels tutors dels centres.  Els tècnics o 

secretaris de cada centre que se’n cuidin, podrien explicar els diferents tipus d’organització.  
 
 
Precs i propostes de millora del desenvolupament de les pràctiques externes a empreses i 
institucions plantejades pels participants   
 

 Cal simplificar la gestió dels convenis de pràctiques en empreses. 
 Convé potenciar la coordinació de les pràctiques UdG en aquells punts en què es coincideix. 
 És necessari establir criteris justos per al reconeixement dels tutors de pràctiques.  
 Cal disposar d’eines informàtiques adaptades a totes les pràctiques UdG. 
 És necessari millorar la plataforma comuna.   
 Convé ajuntar esforços i presentar-se a les empreses de manera conjunta. 
 Cal unificar el valor hores/crèdit 
 Fóra bo posar en comú diferents aspectes pràctics que cada centre tracta de forma diferent. 
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8. Altres comentaris expressats pels assistents: 
 

 Seria interessant crear un grup, xarxa o seminari permanent de debat i millora de les relacions 
universitat-empresa per al tema de les pràctiques i altres aspectes relacionats. 

 És important fer jornades habitualment per poder mantenir el feed-back dels diferents centres.  
Les jornades són importantíssimes per poder fer una docència millor i perquè tant alumnes 
com professorat puguin obtenir millors resultats acadèmics i en el món laboral. 

 En relació a la formació i innovació del professorat universitari vàrem ser capaços de formular 
conjuntament un acord en el qual manifestàvem la nostra preocupació davant el risc que l'ICE 
deixés de liderar-ho,  i demanàvem que es repensés aquest tema de forma consensuada amb 
les persones que desenvolupen de forma impecable des de fa anys aquesta tasca a l'Institut de 
Ciències de l'Educació Josep Pallach. 

 Moltes gracies per organitzar-la! 
 Felicitats i gràcies pel vostre compromís i suport! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 
 

Enquesta de valoració 
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ENQUESTA DE VALORACIÓ 
 

Indica’ns, si us plau, el teu centre: 
 

 Escola Politècnica Superior   Facultat d’Educació i Psicologia 
 Facultat d’Infermeria     Facultat de Dret 
 Facultat de Turisme    Facultat de Lletres 
 Facultat de Ciències    Facultat de Medicina 
 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
 Altres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
1. Valora l'interès i qualitat, en general, de les presentacions realitzades: 

 

 Molt   Força    Poc   Gens  
 

Aspectes que voldries destacar: 
 
 

2. Valora l'interès de la sessió de conclusions realitzada: 
 

 Molt   Força    Poc   Gens  
 

Aspectes que voldries destacar: 
 
 
 

3. Consideres que l’organització de la Jornada ha funcionat correctament? 
 

 Molt bé   Força bé    Poc   Gens  
 
 
4. Consideres adequat el lloc on s’ha realitzat? 
 

 Molt     Força     Poc   Gens  
 
 
5. Quina és la teva valoració global d’aquesta Jornada? 
 

 Molt bona  Força bona   Acceptable  Dolenta 
 
 
6. Què suggeriries per millorar-la? 
 
 
 
7. Creus que seria d’interès organitzar-ne una nova edició per tractar algun aspecte concret? 

 SI   NO  
 

En cas afirmatiu, quin? 
 

 
8. Altres comentaris 


