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Pràctiques en empresa
Modalitats: Curriculars i Extracurriculars
Si estàs matriculat a l’EPS, tens dues possibilitats per adquirir experiència en una empresa:

Pràctiques Tutelades en Empresa (pràctiques
curriculars)
Les Pràctiques Tutelades en Empresa es configuren com una activitat acadèmica integrada en el Pla d'Estudis i
tenen caràcter obligatori. Permeten als alumnes apropar-se al món de la professió en la que dessitgen iniciar-se.
Les situacions que viuran dins els centres laborals seran reals i els servirà per experimentar i conèixer les
dinàmiques de les organitzacions, els estils de direcció i, en definitiva, la cultura empresarial.
Així mateix també tenen el valor de relacionar els aprenentatges acadèmics amb les pràctiques professionals. Així
els estudiants poden entendre de forma més significativa les exposicions teòriques de l'aula a través de
l'experiència viscuda durant el període de pràctiques.
Es per això que les PTE també ajuden a inculcar als estudiants les actituds adequades per saber estar en el món
laboral, conèixer els diferents rols que es desenvolupen en l'empresa, etcétera. Qüestions que, sens dubte, els
influirà en la seva formació en responsabilitat.
Les Pràctiques Tutelades en Empresa o Pràctiques Curriculars es plantegen com una activitat formativa presencial
que es durà a terme quan l'estudiant hagi adquirit formació suficient per treure el màxim profit de la seva estada en
l'empresa.

Els tutors per les titulacions de Lleida són:
G502 - Grau en Enginyeria Informàtica
Toni Granollers
Tutor
antoni.granollers@udl.cat
Contacte
mailto:antoni.granollers@udl.cat

973702750

G503 Grau en Enginyeria Mecànica
G504 Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
G507Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Marga Moltó
marga.molto@udl.cat
Contacte
mailto:marga@aegern.udl.cat
Tutora

973702782

G506Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
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Julià Coma
julia.coma@udl.cat
Contacte
mailto:lrincon@diei.udl.cat
Tutor

973003507

D505 Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direc.
d'Empreses (doble grau)
Anna Vendrell (set-gen)
Tutora
ana.vendrell@aegern.udl.cat
973703222
Contacte
mailto:ana.vendrell@aegern.udl.cat
Anna Tena (feb-jul)
Tutora
tenat@aegern.udl.cat
973703221
Contacte
mailto:tenat@aegern.udl.cat

La tutora per les titulacions d'Igualada és:
G509 Grau en Enginyeria Química
G510 Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de la Computació
G511 Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Rosa Cuadros
Tutora
Contacte

rosa.cuadros@udl.cat
mailto:rosa.cuadros@udl.cat

938035300

Pràctiques extracurriculars
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència
de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic.
Per a més informació podeu contactar amb:
Coordinadora: Marga Moltó marga.molto@udl.cat [ mailto:marga@aegern.udl.cat ]
Administrativa: Isabel Ros isabel.ros@udl.cat [ mailto:isabel.ros@udl.cat ]

Pràctiques Currriculars (PTE)
Passos a seguir per a un/a ESTUDIANT:
Matricular-se [ /sites/Eps/ca/tramits-secretaria/altres-tramits-de-matricula/matricula-de-practiques-tutelades/
] en el termini corresponent i triar el grup desitjat per realitzar les pràctiques.
Consultar el llistat amb les ofertes i les places que ofereixen les empreses per cada curs.
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Assistir a la reunió d’assignació d'empresa a l’inici del període de pràctiques corresponent. Aquesta
assignació es farà per ordre de nota mitjana de l’expedient.
Formalitzar la documentació que sol·licitarà el tutor acadèmic:
Projecte Formatiu de l’estudiant
Iniciar les pràctiques.
Fer el seguiment del procés d’avaluació que indicarà el tutor acadèmic.

Relació d'Empreses Col·laboradores amb ofertes de pràctiques curriculars amb
l'Escola Politècnica Superior
Oferta de Pràctiques Curriculars
[
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/docs/info_acad/practiques_tutelades/Oferta-Practiques-Curriculars-2020-21.pdf
]

Pràctiques Extracurrículars
Passos a seguir per a un/a ESTUDIANT:
En primer lloc, has d’estar matriculat a l’EPS en el curs acadèmic.
Has de tenir aprovat el 50% dels crèdits totals de la teva titulació o ser estudiant d’un Màster.
Si compleixes els requisits anteriors, pots signar un projecte formatiu d’un màxim de 750 hores per curs
acadèmic (el curs acadèmic finalitza el 30 de setembre).
Cal buscar una empresa que vulgui fer un projecte formatiu amb tu. A la web de l’EPS pots trobar empreses
que en sol·liciten o buscar-ne una pel teu compte. Per poder fer els tràmits per iniciar les pràctiques, cal
omplir la Fitxa de dades que trobaràs en l’enllaç següent: Oferta de Pràctiques Extracurriculars [
/sites/Eps/ca/informacio-academica/practiques/oferta-de-practiques-extracurriculars/ ]
Formalitzar la documentació entre l’empresa, l’estudiant i la Universitat.
Inici de les pràctiques extracurriculars.

Preguntes Freqüents
Sóc un estudiant de l'EPS
[ http://www.eps.udl.cat/ca/informacio-academica/practiques/preguntes-frequeents.-soc-un-alumne-de-leps/ ]
Sóc una empresa
[ http://www.eps.udl.cat/ca/informacio-academica/practiques/preguntes-frequeents.-soc-una-empresa/ ]
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