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FINALITAT • Proporcionar llocs de treball 
• Proporcionar experiència laboral 
• Guanyar credibilitat  
• Apropar el món universitari al món laboral  
• Facilitar que l'alumne posi en pràctica els seus coneixements 
• Elaborar la memòria  
• Mantenir relació amb l'empresa 

• Cobrir necessitats de llocs de treball 
• Establir vincles de col·laboració per la Formació Contínua  
• Redissenyar el programa de les assignatures optatives. 

RESULTATS • Llocs de pràctiques coberts 
• Memòria 
• Informe anual desenvolupament de las pràctiques 
• Alumne amb pràctiques realitzades 
• Alumne amb treball 

CLIENTS • Alumnes 
• Responsable pràctiques nacionals  
• Responsable pràctiques internacionals  
• Empreses 
• UdG 

ENTRADES • Alumnes matriculats en pràctiques 
• Alumnes que volen fer pràctiques 
• Empreses que necessiten estudiants en pràctiques 

PROVEIDORS • Procés de desenvolupament del curs 
• Procés de captació 

PROPIETARI DEL PROCÉS • Responsable pràctiques nacionals, Responsable pràctiques internacionals, Secretaria 
Acadèmica 

EQUIP DEL PROCÉS • Secretaria acadèmica 
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Empresa 
necessita  perso- 
nal de pràctiques 

RPN i RPI es 
posen en 
contacte amb 
l'empresa  

Linkelin 

Alumne que té o que 
vol fer practi-ques 

ALUMNE Excepci
ó 

pràctiqu

NO SI 

Els alumnes 
s'entrevisten amb 
l'empresa nacional 
col·laboradora 

Estudiant 
gestiona 
excepció  
pràctiques 

SA dóna l'alumne 
- Convenis 
- Projecte formatiu 

Alumne porta signats 
- Convenis 
- Projecto formatiu 

A ½ pràctiques 
RPN ó RPI fa  
seguiment 

TOT OK? 

Gestió de incidències 08.PR.04 
Anàlisis de dades i millora 
contínua 08.PR.05 

Pràctiques 
Curriculars

? 

Alumne lliure a RP, RPN, 
RPI 
- Memòria 
- Informe empresa 
- Informe estudiant 

RPN i RPI Avalua estudiant 

SI 

NO 

SI 

NO 

Alumne amb 
experiència  laboral  

SA, RPN i RPI  recullen  
necessitats empresa 

RPN: Responsable pràctiques nacionals 
RPI: Responsable pràctiques internacionals  
SA: Secretaria Acadèmica 

Vol fer 
pràctiques 
internacionals

NO 

SI 

RPI fan entrevistes i 
proves d'idiomes Apte? 

Alumne fa entrevista 
telèfonica amb empre-
sa col·lab. estrangera. 
 

RPI lliure documenta- 
ció empresa col·labo- 
radora estrangera. 

Apte? 

RPN ó RPI 
la 

considera 

NO 

Empresa, escola i alumnes 
signen convenis i projecte 
formatiu. 

 RPN i RPI elaboren al 
final del període un 
informe de desenvolupa-
ment de les pràctiques 

SI 

NO NO 

SI SI 
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Alumne  avaluat i amb 
experiència laboral 


