
  novembre 2015 

Gestió de les pràctiques externes 2014-15. Informe de valoració. 

Tal com estableix el procés 390.3.6 (Gestió de les pràctiques externes) del Sistema de garantia 
interna de la qualitat (SGIQ) de l’ESAB, s’analitzarà i revisarà anualment aquest procés. Els 
agents implicats en la gestió de les pràctiques externes són els següents: 

Responsable Eloi Pineda Soler, Sotsdirector relacions externes i promoció 

Persones i/o 
unitats implicades 

PDI i PAS ESAB 

Coordinadors de titulació 

Àrea de coordinació  i direcció / Relacions externes de la UTG-CBL 

 

1. Resultats i accions realitzades 

1.1. Gestió de les pràctiques 

El procés de gestió de les pràctiques consta de les següents accions principals: 

- Enviament informació a les empreses que han realitzat convenis anteriorment 
(setembre 2014).  

- Sessió informativa als estudiants (novembre 2014). 
- Fòrum Agrobiofood Engineering (Maig 2015). Fòrum estudiants-empresa organitzat a 

la seu de l’ESAB al Campus de Castelldefels. 
- Publicació ofertes, gestió de currículums i tramitació de convenis de pràctiques (tot el 

curs). 
- Seguiment dels tutors, qualificació i enquesta de satisfacció 

La informació detallada dels procediments i normatives per a estudiants, tutors i empreses es 
pot trobar a: 

http://www.esab.upc.edu/ca/esab-empreses/practiques-academiques-externes-1 

1.2. Convenis de pràctiques 

El nombre d’estudiants que realitzen pràctiques externes i el nombre de convenis amb 
empreses i organitzacions continua augmentant seguint la tendència dels darrers anys. El curs 
2014/15 hi ha hagut 146 convenis de pràctiques amb 104 empreses i organitzacions diferents, 
a més s’han realitzat 21 convenis per realitzar el treball final de grau en empresa i 14 convenis 
de pràctiques amb grups de recerca interns de la UPC. Dels convenis firmats amb empreses o 
institucions externes 99 corresponen a pràctiques curriculars i 73 a extra-curriculars. 

El nombre de convenis, tipologia i distribució segons titulació es resumeix a les taules i figures 
següents. 
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Taula 1. Distribució de convenis de pràctiques per titulació. 

 

 
Figura 1. Modalitat de tramitació de convenis de l’ESAB. 

 

 
Taula 2. Total d’hores dels convenis firmats i mitjana d’hores per estudiant en cada titulació. 

 

 

 
Figura 2. Evolució del total de convenis segons tipologia els últims 6 cursos. 
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1.3. Satisfacció dels estudiants i les empreses 

A les figures següents es mostren els resultats de les enquestes de satisfacció de les pràctiques 
externes, realitzades tant a estudiants com a empreses al finalitzar les estades. 

 

Figura 3. Satisfacció dels estudiants i empreses. 
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Taula 3. Resultats enquestes de valoració d’estudiants i empreses. 

 

2. Anàlisi i valoració 

Com s’observa a la figura 2, el nombre de convenis de pràctiques ha augmentat 
significativament els darrers cursos. Cal agrair aquest augment a l’esforç i interès de professors 
i estudiants per buscar ofertes de pràctiques externes i a la bona gestió dels coordinadors de 
titulació i el personal de gestió acadèmica. Es valora molt positivament l’augment de convenis, 
tant pel que significa en coneixements i experiència professional dels estudiants com per la 
millora de la visibilitat de l’ESAB en les empreses i institucions del sector. 

Als fulls annexos, es presenta la relació completa d’empreses que han realitzat convenis de 
pràctiques amb l’ESAB. Les pràctiques en empreses del sector biotecnològic segueixen sent 
minoritàries en comparació al sector agroalimentari. 

La valoració global d’estudiants (4.51 sobre 5) i empreses (9.01 sobre 10) és positiva. A més, el 
sistema de validació de les memòries de pràctiques permet fer un seguiment dels convenis 
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amb valoracions negatives per part de la institució externa i l’estudiant, per tal d’aplicar les 
accions de millora corresponents. 

L’aspecte negatiu de les pràctiques és la baixa remuneració dels estudiants, que resulta en 
mitjana la més baixa de la UPC. Amb l’objectiu de millorar aquest punt i seguint la normativa 
general de la UPC, en el curs 2015/16 les pràctiques sense remuneració es restringiran 
exclusivament a pràctiques en institucions sense ànim de lucre i sempre que siguin pràctiques 
curriculars. 

3. Propostes de millora 

Tal com es recull en l’anàlisi dels resultats es proposen les següents accions de millora: 

- Millorar la remuneració de les hores de pràctiques dels estudiants de l’ESAB. 
- Ampliar el nombre d’empreses en l’àmbit de l’enginyeria dels sistemes biològics. 
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