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Gestió de les pràctiques externes 2015-16. 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 2015).  

- Sessió informativa als estudiants (novembre 2015). 
- Fòrum Agrobiofood Engineering (Maig 2016). 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 manté la tendència dels darrers anys. El curs 2015/16 hi ha hagut 
142 convenis de pràctiques amb 84 empreses i organitzacions diferents, a més s’han realitzat 
18 convenis per realitzar el treball final de grau en empresa i 8 convenis de pràctiques amb 
grups de recerca interns de la UPC. Dels convenis firmats amb empreses o institucions 
externes 85 corresponen a pràctiques curriculars i 85 a extra-curriculars. 

El nombre de convenis, tipologia i distribució segons titulació es resumeix a les taules i figures 
següents. 

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


   

 2      

 
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. 

 

 

Titulació Estudiants Empr./Org. Convenis
Projecte 
empresa

Modif. Baixes Pròrrog.

GR ENG AGRO PAISATGE 18 16 21 0 0 2 5
GR ENG AGRÍCOLA 16 15 19 4 1 1 1
GR ENG ALIMENT 2016 18 16 21 1 2 0 1
GR ENG ALIMENTÀRIA 26 20 35 4 4 2 7
GR ENG SIS BIOLÒGICS 39 25 43 9 4 3 2
MU MKET4FOOD+BIO 2 3 3 0 1 1 0

 --- TOTES --- 119 84 142 18 12 9 16

Titulació Estudiants Empr./Org. Convenis
Projecte 
empresa

Modif. Baixes Pròrrog.

 --- TOTES --- 119 84 142 18 12 9 16
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Distribució de les modalitats de 
tramitació dels CCE

Convenis Projecte empresa Modif. Baixes Pròrrog.

Titulació
Total 
hores

Hores/estud.

GR ENG AGRO PAISATGE 7.580 421
GR ENG AGRÍCOLA 4.848 303
GR ENG ALIMENT 2016 6.765 376
GR ENG ALIMENTÀRIA 10.818 416
GR ENG SIS BIOLÒGICS 12.697 326
MU MKET4FOOD+BIO 1.002 501

 --- TOTES --- 43.710 367
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Figura 2. Evolució del total de convenis segons tipologia els últims 6 cursos. 

 

L’evolució del nombre de convenis sembla haver-se estancat, amb una lleugera disminució que 
caldrà veure si és una tendència clara en propers cursos. Cal destacar que actualment no es 
permeten pràctiques externes no remunerades, amb excepció de pràctiques realitzades en 
algunes institucions o entitats públiques o sense ànim de lucre. En tots els casos de pràctiques 
sense remuneració es realitza una justificació per cada conveni indicant els motius de 
l’excepció.   

 

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. 
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La valoració global d’estudiants (4.53 sobre 5) i empreses (8.8 sobre 10) és positiva. A més, el 
sistema de validació de les memòries de pràctiques permet fer un seguiment dels convenis 
amb valoracions negatives per part de la institució externa i l’estudiant, per tal d’aplicar les 
accions de millora corresponents. 

Les propostes de millora de l’informe anterior eren: 

- Millorar la remuneració de les hores de pràctiques dels estudiants de l’ESAB. En el curs 
2015/16 les pràctiques sense remuneració s’han restringiran exclusivament a 
pràctiques en institucions sense ànim de lucre i sempre que siguin pràctiques 
curriculars. Cal veure si això és la causa de la lleugera disminució de convenis 
detectada aquest any. Tanmateix es valora positivament l’augment de remuneració 
global tal com es pot veure a la Taula 4 i es proposa mantenir la política engegada el 
curs anterior. 

                    

Taula 4. Remuneració dels estudiants. 

 

Pel que fa a l’ampliació del nombre d’empreses en l’àmbit de l’enginyeria de sistemes 
biològics, s’ha augmentat el nombre de convenis dels estudiants d’aquesta titulació, que ja és 
el grau amb més convenis de pràctiques externes. Tanmateix, es proposa continuar mantenint 
aquest objectiu de millora per al curs vinent juntament amb una revisió de l’organització del 
fòrum estudiants-empreses amb el mateix objectiu. 

3. Propostes de millora 

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

- Ampliar el nombre d’empreses en l’àmbit de l’enginyeria dels sistemes biològics. 
- Revisió del model d’organització del fòrum estudiants-empreses. 

 

CURS
 ACADÈMIC

TOTAL
 HORES

TOTAL
 CONVENIS

TOTAL 
ESTUDIANTS

TOTAL
 IMPORT

TOTAL 
FACTURES

2011-12 20.178          67 62 45.468,07 €      34
2012-13 25.370          84 70 71.243,17 €      59
2013-14 33.508          118 95 61.288,08 €      65
2014-15 48.788          158 128 112.506,63 €    82
2015-16 40.293          146 110 120.405,34 €    90
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