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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES EXTERNES

Codi 102542

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA / 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ
CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Agrària i
Alimentària

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació DALMASES MESTRE, JOSE

Departament/s HORTOFRUCTICULTURA, BOTANICA I JARDINERIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores totals: 180 
Hores de activitat presencial en la empresa: 150 
Hores de elaboració de la memoria: 30

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglès
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DALMASES MESTRE, JOSE dalmases@hbj.udl.cat 10,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

La finalitat de l’assignatura de Pràctiques externes és:

- prendre contacte amb l’entorn laboral de l’àmbit corresponent

- dur a la pràctica coneixement adquirits en la formació acadèmica

- adquirir un desenvolupament personal i maduratiu

- aprendre a elaborar, redactar i exposar la informació relacionada amb el treball realitzat.

Competències significatives

Les Competències generals de la titulació sòn:

Capacitat per a la preparació i la redacció de projectes agraris, de desenvolupament rural i estudis d'impacte
ambiental en diferents àmbits: producció agrícola i ramadera, indústria agroalimentària i jardineria i
paisatgisme.
Capacitat per a la direcció i l'execució de les obres d'enginyeria pròpies dels projectes agraris.
Capacitat per a la direcció i la gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, indústries alimentàries i espais
verds urbans i/o rurals, juntament amb l'aplicació de noves tecnologies i els processos de qualitat,
traçabilitat i tècniques de màrqueting i comercialització més adequats.
Capacitat per a l'anàlisi econòmica i l'estudi d'inversions en el sector agrari.
Capacitat de lideratge i comunicació per a la transmissió de coneixements i habilitats al sector.
Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa i propostes creatives, metodologia i utilitzant un
raonament crític.
Capacitat per desenvolupar les activitats relacionades amb les explotacions agràries, les indústries
agroalimentàries i els espais verds, des del compromís amb l'entorn social i assumint les necessitats
actuals de preservació del medi ambient.
Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Capacitat per a la correcta expressió oral i escrita.
Capacitat i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental
contribuir a la formació integral de l’estudiantat. A través del desenvolupament d’un programa de treball acadèmic
en una empresa o institució, l’estudiant aplica els coneixements i les competències adquirides en el decurs de la
carrera en un àmbit professional proper als objectius formatius del títol de grau o màster respectiu.

El contingut de les pràctiques acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars, sempre ha d'estar directament
vinculat a l'ensenyament que cursa l'estudiant.
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Les pràctiques acadèmiques externes es poden dur a terme en qualsevol empresa, institució o entitat pública o
privada, d’àmbit nacional i internacional, sempre que hi hagi un conveni de col·laboració amb la UdL.

Eixos metodològics de l'assignatura

La gestió i responsabilitat final d’una pràctica acadèmica externa curricular concreta, tant en els graus com en els
màsters, recau en el professor o professora que té assignada en el pla docent la responsabilitat de l’assignatura de
pràctiques.

El professor o professora responsable de pràctiques externes curriculars de la titulació corresponent ha de
nomenar, d’entre els docents de la titulació, un tutor acadèmic o tutora acadèmica per a cada projecte formatiu,
que s’ha de responsabilitzar de l’orientació de l’estudiant, del seguiment del desenvolupament de la pràctica i de
l’avaluació d’aquesta —que ha d’incloure una proposta de qualificació.

El centre pot optar perquè el professor o professora responsable de pràctiques externes curriculars de la titulació
corresponent (responsable de l’assignatura de pràctiques externes) n’exerceixi alhora la tutoria acadèmica.

L’entitat acollidora de la pràctica ha de designar un tutor o tutora responsable de la formació de l’estudiant a
l’empresa o institució. A més a més de les funcions pròpies de tutoria, ha d’emetre un informe final de valoració de
l’estada en pràctiques acadèmiques de l’estudiant segons el model de la UdL, via portal web, o el que el centre o la
titulació especifiqui.

En qualsevol cas, el tutor o tutora de l’entitat (empresa o institució) ha de ser una persona que hi estigui vinculada,
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per fer una tutela efectiva. Aquest nomenament
no pot recaure en qui desenvolupi les funcions de tutor acadèmic o tutora acadèmica.

El professor o professora responsable de l’assignatura de pràctiques externes en els graus o màsters

- Ha de vetllar per promoure la creació d’ofertes de pràctiques per part de les entitats col·laboradores i per
l’establiment de noves relacions amb entitats de l’àmbit de la seva titulació, per respondre a la necessitat de
recollir un nombre d’ofertes suficient segons les previsions d’alumnes matriculats que cada curs hauran de
desenvolupar aquestes pràctiques.

- Pot prendre en consideració, igualment, les propostes d’estada de pràctiques presentades pels mateixos
estudiants, sempre que s’adeqüin als objectius formatius de la titulació i als requisits establerts en aquesta
normativa i en l’específica que el centre pugui establir.

- Ha d’establir un procés i uns mecanismes d’informació a l’estudiantat matriculat respecte a les diferents ofertes i
les entitats col·laboradores disponibles.

- Té la responsabilitat última de la selecció i assignació de cada estudiant a un projecte formatiu concret, tenint en
compte el perfil d’estudiant requerit per l’oferta, les preferències, aptituds i circumstàncies particulars de
l’estudiant, la distribució més òptima per a l’accés de tot el conjunt d’alumnes a les pràctiques, i els criteris que hi
pugui establir la Comissió d’Estudis del centre respectiu.

La realització de les pràctiques acadèmiques requereix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació
educativa com a marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la UdL. Aquest conveni,
signat pel rector o rectora, o la persona en qui delegui, i la persona que tingui la representació legal de l’entitat,
estableix el règim jurídic, les condicions generals de desenvolupament de les pràctiques i els drets i deures de les
parts.

L'estudiant no pot començar les pràctiques sense l’existència del conveni de cooperació educativa i sense que
totes les parts hagin signat el document de projecte formatiu establert en aquesta normativa.

Les pràctiques acadèmiques externes són estrictament acadèmiques. El conveni de cooperació educativa que
acordin la UdL i una determinada empresa o institució ha d’esmentar explícitament el caràcter no laboral de la
relació, així com el fet que la cobertura de qualsevol accident es garanteix mitjançant l'assegurança escolar
obligatòria o l'assegurança privada complementària que tingui la Universitat.

Les pràctiques acadèmiques externes no tenen una dotació econòmica obligatòria. En cas que, per la naturalesa
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de la pràctica o per raons de localització, les parts acordin una contraprestació econòmica a l’estudiant en
concepte de borsa o ajut a l’estudi, l’entitat acollidora ha d’assumir els drets i obligacions en matèria de Seguretat
Social d’acord amb el que estableix el Reial decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions
d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.
Aquesta condició, la quantia i la forma de pagament, si s’escau, han de quedar reflectides en el projecte formatiu
que, vinculat al conveni entre la UdL i l’entitat col·laboradora, es sotaescrigui per a cada estudiant.

El projecte formatiu és el document oficial que recull el programa formatiu de desenvolupament de cada pràctica
acadèmica externa (curricular o extracurricular), sia de grau sia de màster. Determina els objectius, les
característiques, la durada i els compromisos de les parts, i està vinculat al corresponent conveni de cooperació
educativa entre la UdL i l’entitat col·laboradora en la qual es fan les pràctiques.

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars en els graus s’han de dur a terme principalment en el tercer i
quart curs dels respectius graus.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Requisits per a realitzar les Pràctiques Externes:

Estar matriculat de les pràctiques externes (es requereix haver aprovat el 50% dels crèdits del grau).
Existeixen dos terminis de matrícula: juliol (ordinari per automatrícula) i febrer (presencial). En qualsevol
dels casos les pràctiques han d’estar avaluades al finalitzar el curs acadèmic (abans del 15 de setembre)
Al matricular-se, l’estudiant/a haurà de seleccionar un dels terminis de tancament d’actes. S’estableixen
tres terminis:

Gener: L’avaluació tindrà lloc els dies lectius compresos entre el 15 i el 31 de gener
Juny: L’avaluació tindrà lloc els dies lectius compresos entre el 15 i el 31 de juny
Setembre: L’avaluació tindrà lloc els dies lectius compresos entre l’1 i el 15 de setembre

Previ a la realització de les pràctiques

Posar-se en contacte amb el/la professor/a responsable de las Pràctiques Externes del grau qui
s’encarregarà d’assignar l’empresa o institució més adequada on realitzar les pràctiques.
Una vegada proposada l’empresa o institució, es necessari signar un conveni marc (entre l’empresa o
institució i la Universitat) de cooperació educativa si encara no s’ ha establert.
Es proposarà un/a tutor/a de l’empresa o institució i un/a tutor/a acadèmic de l’ETSEA
Serà necessari acordar un Programa Formatiu a realitzar durant les pràctiques que haurà de comptar amb el
vist i plau dels dos tutors. Així mateix, si és necessari, es signarà l’acord de confidencialitat.

Desenvolupament de les pràctiques

L’estada a l’empresa o institució s’ajustarà a las dates establertes al Pla de Treball
Durant les pràctiques, l’estudiant/a serà supervisat pel tutor/a de l’empresa i podrà dirigir-se al tutor/a
acadèmic pera resoldre els possibles dubtes

Sistema d'avaluació

Avaluació de les pràctiques

Una vegada finalitzades les pràctiques, l’estudiant/a realitzarà una memòria  en el que contextualitzarà
l’empresa, explicarà les activitats realitzades i els resultats obtinguts i realitzarà una valoració del seu
aprenentatge durant l’estada a l’empresa.
La memòria haurà de ser lliurada al professor/a responsable els dies:

10 de gener o primer dia lectiu posterior per al període d’avaluació comprés entre el 15 i el 31 de
gener
10 de juny o primer dia lectiu posterior per al període d’avaluació comprés entre el 15 i el 30 de juny.
1 de setembre o primer dia lectiu posterior per al període d’avaluació comprés entre l’1 i el 15 de
setembre

La memòria de les pràctiques ha de contenir els apartats següents:
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La memòria de les pràctiques ha de contenir els apartats següents:

Descripció  de l’entitat i dels seus àmbits d’activitat
Descripció del lloc de pràctiques ocupat dins de l’organització de l’entitat, condicions de
desenvolupament, organigrama de responsabilitats, etc.
Descripció dels treballs desenvolupats per l’estudiant  en relació objectius formatius previstos en
el projecte formatiu incloent els corresponents  il·lustracions, anàlisis, resultats o conclusions
elaborades.
Valoració personal de l’estudiant sobre les pràctiques desenvolupades incloent la identificació de
les aportacions que en matèria d’aprenentatge professional i laboral li han comportat les pràctiques i
la formulació de propostes de Millora per al desenvolupament de les pràctiques

L'avaluació es durà a terme en un acte convocat pel Professor  responsable de les pràctiques i comptarà
amb la presència de l'alumne i del tutor acadèmic. L'alumne ha de portar en sobre tancat els informes del
tutor de l’empresa sobre el seu treball i el procés general de les pràctiques. La Memòria haurà de tindre al
voltant de 10 pàgines i haurà de ser enviada al tutor i al Professor responsable com a mínim amb 5 dies
d'antelació. L'estudiant ha de fer una presentació  de uns 10 minuts de les pràctiques realitzades sobre la
qual hi haurà comentaris i preguntes.   

El professor o professora responsable de l’assignatura de pràctiques externes ha d’atorgar la qualificació
final tenint en compte el grau d’acompliment del projecte formatiu en consideració a:
a) L’informe emès pel tutor o tutora de l’entitat col·laboradora (40 %).
b) La memòria de l’estudiant en pràctiques (30 %).
c) L’informe del tutor acadèmic o tutora acadèmica i la seva proposta de qualificació (30 %).
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