
01
L’empresa es registra en Aquest
aplicatiu Borsa de Pràctiques. Una
vegada validada, l’empresa rebrà un
correu amb la paraula clau.

Inscripció en el registre
d'empreses

02
Defineix el perfil de l’estudiant i les
condicions del conveni (Lloc de
treball, data d’inici, durada, jornada,
bossa d’ajut als estudis...).

Publicació oferta
de pràctiques

03
 SIA Estudiants. Podeu consultar les
característiques de les ofertes fent
clic al damunt de cada una d'elles.

L'estudiant es registra a borsa de
pràctiques tria oferta

04
El sistema us enviarà una notificació en cas
que l'empresa us hagi triat per fer la pràctica. Si
el candidat no sou vosaltres veureu que l'oferta
que heu triat desapareixerà del SIA

Envia el CV

05 Un cop seleccionat l’estudiant, l’oferta de
pràctiques desapareix per a la resta de la
comunitat i s'inicia el procés del conveni
per e-secretaria.

Selecció de l'estudiant

06
El Tutor d’Empresa, amb la col·laboració de
l’estudiant, elaborarà el projecte formatiu. Es tracta
del document que indica quines capacitats i destreses
desenvoluparà l’estudiant a la seva pràctica

Tutor d'empresa i
Projecte formatiu

07 És el professor de la universitat que farà
el seguiment de la pràctica de l’estudiant
i, si és el cas, l’acceptarà i es genera
conveni comunicat per email

Selecció tutor acadèmic

08
Es signarà digitalment primer l’empresa,
posteriorment arribarà a l'estudiant i la direcció de
l'EEABB per validar les seves signatures per
portasignatures en format digital

Signatura del conveni

Pràctiques externes
Procediment a seguir per les entitats col·laboradores i els

estudiants en les pràctiques acadèmiques externes

P R O C E D I M E N T

09
 Els Tutors d’Empresa i Acadèmic de l’estudiant són els
responsables del seguiment de les pràctiques. Aquest
seguiment es formalitza mitjançant dos informes que
tant el Tutor d’Empresa com l'Estudiant hauran
d’elaborar (per separat) dins de SIA

Seguiment i Avaluació
No es pot començar una pràctica acadèmica externa sense la signatura del conveni.

https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_EMPRESES.INICI_ESAB
https://borsapractiques.eeabb.upc.edu/ca/ofertes_ltd
https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_OFERTES.INICI_ESAB
https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_OFERTES.INICI_ESAB

