
CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES 
 
 
La Memòria de les pràctiques externes tindrà una extensió màxima de 3.000 paraules. 
L’estructura recomanada de la memòria és: 
 

Portada  a on ha d’aparèixer: 

 Universitat de les Illes Balears, Facultat d’Economia i Empresa i titulació 
(GADE/GECO) 

 Nom de l’empresa/entitat on s’han desenvolupat les pràctiques 

 Nom de l’alumne/a 

 Nom del tutor acadèmic 

 Any de presentació 
 
Índex de continguts paginats 
 
Índex de taules, gràfics, figures paginats. 
 

1. DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A  
• Nom i llinatges  
• Domicili  
• Telèfons i correu electrònic de contacte  
• Estudis i curs acadèmic  
• Data de presentació de la memòria  
 

2. DADES DEL TUTOR/RESPONSABLE I DE L’EMPRESA/ENTITAT  
• Dades de l’entitat i lloc on realitza les pràctiques  
• Nom i llinatges del tutor d’empresa 
• Càrrec  
• Domicili de l’empresa/entitat  
• Telèfons i correu electrònic de contacte  
 

3) INTRODUCCIÓ 
Tipologia pràctiques: Curriculars (Facultat) , DOIP, Banca March, convalidació a través de 
contracte laboral, (no es convalidable qualsevol experiència laboral; per conèixer els requisits 
i modalitats de reconeixement per experiència laboral, s’ha de consultar la Normativa de 
Gestió de Practiques Externes dels Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa), etc. 

 En cas de practiques: 
• Durada de les pràctiques  
• Justificació de l’elecció: empresa i sector  
• Expectatives a la incorporació  

 En cas de convalidació a través de contracte laboral (Modalitat B)  
• Antiguitat a l’empresa/entitat i tipologia de contracte  
• Evolució laboral dins l’empresa  
• Càrrec actual  
• Perspectives futures  

 
4) DADES DE L’EMPRESA, SECTOR, ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
Aquí es pot especificar tota la informació possible sense vulnerar el secret professional i sense 
donar informacions que l'alumne hagi rebut de manera confidencial.   



L'alumne ha de reflexionar en relació a la tipologia d'empresa, a la qual ha desenvolupat les 
seves pràctiques o experiència labora, activitats que la integren, elements que la composen. A 
partir d'una visió crítica, s'ha de realitzar un anàlisi amb contingut econòmic sobre l'experiència 
viscuda a l'empresa.  
És interessant aprofundir en les estratègies de l'empresa dins el mercat i també en l'ús que es fa 
de les noves tecnologies, com també el tipus de política de personal i de formació que pot tenir 
l'empresa. L'estudiant pot també estudiar si l'empresa forma part de la nova economia o és una 
empresa de caire tradicional.  
La revisió de  la premsa diària per veure si hi ha notícies que afecten aquest sector i/o a 
l'empresa, pot ser un valor a aportar.  
També es pot escriure sobre les diferències entre el món teòric universitari i el món pràctic del 
mercat laboral. Qualsevol documentació que es vulgui aportar s'ha d'incloure en un annex els 
quals sempre han d’anar comentats. La memòria és un treball personal, per tant, es valorarà 
negativament la còpia directa d'Internet o qualsevol altre mitjà.  
 
5) DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER L'ALUMNE 
A partir de la descripció de les tasques realitzades, l'alumne ha de reflexionar en relació als seus 
coneixements teòrico-acadèmics i vincular-ho a les tasques desenvolupades.  
Es pot incidir en l'aplicabilitat pràctica que han tingut els estudis universitaris en el 
desenvolupament de l’activitat empresarial.  
Es pot analitzar l'aportació a nivell personal que han suposat les pràctiques formatives o 
experiència laboral, en relació al futur professional: 

– Descripció concreta i detallada de les tasques, dels treballs desenvolupats i 
de l’entitat o del lloc on ha estat assignat. 
– Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències 
adquirits en relació amb els seus estudis universitaris. 
– Relació dels problemes que s’hagin produït i del procediment seguit per resoldre’ls. 

 
Pel que fa a les pràctiques extracurriculars, el DOIP i/o altres institucions fixaran les condicions 
de finalització de les pràctiques 
 
6) VALORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES O EXPERIENCIA LABORAL 
• Aspectes positius i negatius més significatius relacionats amb les pràctiques o experiència 
laboral 
 • Valoració personal de l’aprenentatge adquirit  
• Comparar imatge que ofereix l’empresa, enfront a l’experiència personal  
• Suggeriments i/o aportacions  sobre l’estructura i funcionament de l’empresa  
• Suggeriments i/o aportacions sobre la gestió de les pràctiques   
 
FORMAT 

La presentació de la memòria de les pràctiques externes ha de seguir el següent patró: 

 Tipus de lletra: Arial, 12. 

 Paràgraf: espaiat o interlineat senzill. 

 Marges superior e inferior de 2,5 cm, i marges dret i esquerra de 3 cm. 

 La memòria de les pràctiques externes s’ha de lliurar de 2 formes: 
o Per  CAMPUS EXTENS, en el bloc i tasca que correspon. El 

nom de l’arxiu PDF lliurat en suport digital ha de tenir el següent 
format: PE-DNIAlumne-GADE/GECO-ANY.pdf (o passaport en 
absència de DNI). 



o En paper, a consergeria, al caseller de tutor acadèmic o 
professor responsable de l’avaluació de les memòries (el nom 
d’aquest tutor depèn del grup en el qui esteu matriculat. 
Consulteu el vostre a campus extens) 

 La memòria de les pràctiques externes es pot realitzar en qualsevol dels 
idiomes desenvolupats a la titulació (català, castellà).  


