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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA

Codi 102497

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

15

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

15

Nombre de
grups

1

Coordinació CUADROS DOMÈNECH, ROSA

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

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

320 hores pràctiques 
55 hores aprenentage autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

CUADROS DOMÈNECH, ROSA rosa.cuadros@udl.cat 0

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.

Competències

Bàsiques:

B01. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B04. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.

B05. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Transversals

CT4. Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Competències generals

CG6. Implementar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG9. Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.

CG10. Treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

CG11. Comprendre i aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer en Organització
Industrial

Competències específiques

CE6. Adquirir el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CE18. Adquirir capacitat per planificar i desenvolupar nous projectes, productes i processos.

Eixos metodològics de l'assignatura

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

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura de Pràctiques Tutelades en Empresa té una càrrega lectiva de 15 crèdits per tant, 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
forma següent:

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 a l’empresa i la resta de temps es dediquen a la redacció de la
memòria, tutories acadèmiques i presentació de la memòria.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’assignatura estarà formada per:
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 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 els fulls de seguiment
setmanals visats per part del tutor de l’empresa són avaluats per part del tutor acadèmic.
4. Avaluació de la presentació devant del tribunal (20%): presentació de les pràctiques en sessió pública per part
de l’alumne davant d'un tribunal compost pel coordinador universitat-empresa del centre, el tutor acadèmic i un altre
tutor de pràctiques en empresa.
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