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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES TUTELADES EMPRESA

Codi 102139

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

15

Grups GG,GG,1GM,1GM

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 15

Coordinació MOLTO ARIBAU, MA. MARGARITA

Departament/s ADMINISTRACIO D'EMPRESES,INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Horari de tutoria/lloc Horari: A convenir 
Tutora acadèmica: Margarita Moltó Aribau 
Despatx: 1.19 
Coordinador Escola-Empresa: Joan Monyarc Callizo 
Despatx: 0.08

2017-18

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MOLTO ARIBAU, MA.
MARGARITA

marga@aegern.udl.cat 2,3

MONYARCH CALLIZO, JUAN jmonyarch@diei.udl.cat 2,3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius formatius de l’assignatura de Pràctiques Tutelades en Empresa són:

Apropar els alumnes al món laboral.
Relacionar els coneixements acadèmics (saber) amb les pràctiques professionals (saber fer).
Inculcar als estudiants les actituds adequades per saber estar en el món laboral.
Aproximar les universitats al món de l’empresa.

Els objectius competencials que s’han d’assolir són:

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
Capacitat per organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinars en grans
empreses.
Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la
reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que es desenvolupa i el marc de responsabilitat
associat a l'activitat.

Competències

Competències estratègiques definides per la Universitat de Lleida:

UdL1. Correcció en l'expressió oral escrita.

Competències transversals definides per l'Escola Politècnica Superior:

EPS3. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com
no especialitzat.

EPS7. Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i/o sota pressió.

EPS9. Capacitat de treball en equip, tant unidisciplinar com a multidisciplinar. EPS10. Capacitat  d'integrar-
se dins de l'estructura de l'empresa.

EPS12. Tenir motivació per la qualitat i la millora contínua.

Competències específiques de titulació según la ORDRE CIN/351/2009:

GEEIA6. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
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GEEIA15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

GEEIA17. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Eixos metodològics de l'assignatura

Hi ha tres grups en els que es poden fer les pràctiques:

Grup 1: d'octubre a gener (4 hores diàries)

Grup 2: de febrer a juny (4 horas diàries)

Grup 3 (de caire extraordinari): de juliol a agost (8 horas diáries)

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Per a assolir els 15 ECTS de l’assignatura de Pràctiques Tutelades en Empresa, considerant que cada crèdit
ECTS equival a 25 hores de treball per part de l’alumne, resulta un total de 375 hores, repartides de la següent
forma:

4 hores diàries durant quatre mesos (Grup 1 o Grup 2) per tal de poder combinar la realització de les
pràctiques amb l’assistència a classe.
8 hores diàries durant dos mesos (Grup 3).

Això equival a un total de 320 hores d’estada presencial a l’empresa i la resta d’hores es dediquen a la redacció de
la memòria, tutories acadèmiques i presentació de la memòria.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà de la següent forma:

1. Autoavaluació de l’estudiant (10%) : qüestionari d'avaluació fet per l’alumne on puntuarà sobre diversos
aspectes referents a la realització de les seves pràctiques i de les relacions amb els diversos actors relacionats.

2. Avaluació de l’empresa (30%) : qüestionari d'avaluació realitzat per l’empresa, on el tutor a l’empresa puntuarà,
segons el seu punt de vista, la realització de les pràctiques per part de l'alumne.

3. Avaluació de la memòria (40%) : La memòria de les pràctiques realitzada per l’alumne i el vist i plau dels fulls
setmanals per part del tutor de l’empresa són avaluats per part del tutor acadèmic.

4. Avaluació de la defensa (20%) : presentació de les pràctiques en sessió pública per part de l’alumne davant d'un
tribunal compost pel responsable de pràctiques del centre, el tutor acadèmic i un altre tutor de pràctiques en
empresa.
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