
PRESENTACIÓ

La Facultat d'Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
conscient  del  paper  que  té  la  formació  pràctica  dels  seus  estudiants  en  l'entorn 
empresarial, com a complement dels processos d'aprenentatge realitzats a la Universitat 
i com a mitjà per fomentar l'acostament de la Universitat a la societat, s'ha caracteritzat 
els últims anys per haver oferir als estudiants un programa de pràctiques que ha estat 
referent  en  l’àmbit  nacional  com  una  de  les  millors  «bones  pràctiques»  entre  els 
programes de gestió de pràctiques d'alumnes en empreses (RedFue).
En  el  context  actual,  caracteritzat  per  l'adaptació  dels  estudis  universitaris  a  l'espai 
europeu d'educació superior i la consegüent impartició dels nous títols de grau (grau 
d’Administració  i  Direcció  d'Empreses  i  grau  d’Economia),  la  Facultat  té  el  ferm 
compromís de continuar amb la seva tradició i implementar un programa de pràctiques 
que coajudi a la formació del capital humà de la nostra societat.
La realització del procés formatiu de pràctiques, d'obligat compliment per als estudiants 
del  grau  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses  (GADE)  i  del  grau  d'Economia 
(GECO)  per  a  l'obtenció  del  títol  universitari  corresponent,  pretén  que  l'estudiant 
desenvolupi les competències (habilitats i coneixements) necessàries per desenvolupar 
la  seva  professió,  així  com  complementar  el  procés  d'aprenentatge  realitzat  a  la 
Universitat,  és  imprescindible  per  a  la  consecució  d'aquest  objectiu  seguir  comptant 
amb la col·laboració del món empresarial i de les institucions, públiques i privades.
Aquestes pràctiques resulten d'interès, i generen valor afegit, tant als alumnes com a les 
empreses i institucions on es duen a terme. A manera de resum podem destacar com a 
principals  avantatges,  per  als  alumnes  i  per  a  les  empreses  i  institucions,  els  que a 
continuació s'indiquen.

Alumnes
•  Completar  la  seva  formació  acadèmica  amb  formació  pràctica  en  una  empresa  o 
institució  pública  o  privada,  adquirir  nous  coneixements  i  posar  en  pràctica  les 
competències treballades als estudis en un entorn real.
• Iniciar o, si escau, millorar la seva experiència laboral.
• Comptar amb suport institucional. Durant les pràctiques els alumnes compten amb el 
suport d'un tutor professional a l'empresa o institució i, a més, un tutor acadèmic que és 
professor de la Facultat d'Economia i Empresa.

Empreses i institucions
• No suposa relació contractual. La incorporació d'alumnes en pràctiques no suposa cap 
tipus de relació contractual dels alumnes amb l'empresa.
• No té costs econòmics. Les pràctiques no són remunerades, ja que la seva finalitat és 
la formació de l'alumne/a.
• Permet tenir alumnes formats que aportin noves visions i coneixements actualitzats. 
Els alumnes que poden fer les pràctiques són els que tenen més formació, perquè cursen 
l'últim curs del grau d’Administració i Direcció d'Empreses i del grau d’Economia.

PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS
D'acord amb les normatives que regulen l'exercici de les pràctiques en l'àmbit  de la 
Facultat d'Economia i  Empresa (Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, Acord 
normatiu de la UIB de 8 de juny de 2012, pel qual s'aprova la gestió de pràctiques 
externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, i Normativa de 



gestió de pràctiques externes dels estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa), els 
principals trets a destacar són detallats a continuació:

Coordinació
• La relació de l'empresa amb l'alumne/a és acadèmica, no laboral.
• Els alumnes que vulguin fer les pràctiques no poden tenir el títol ni haver-lo sol·licitat.
• Per fer les pràctiques, cal signar un conveni de col·laboració entre la Universitat de  
les Illes Balears i l'empresa o institució on es farà la pràctica. Aquest conveni ha de ser 
d'acord amb la normativa vigent (vegeu el conveni tipus).
•  Per  a  cada  alumne/a,  l'empresa  o  institució  i  la  Facultat  acordaran  i  signaran  un 
projecte  formatiu,  on  s'estableix  el  pla  formatiu  i  les  competències  que  l'alumne/a 
treballarà durant l’estada a l'empresa.
•  L'entitat  col·laboradora  necessàriament  nomenarà  per  a  cada  projecte  formatiu  un 
tutor d'empresa com la persona que la representa.
•  Si  l'empresa  oferís  a  l'alumne/a  realitzar  les  pràctiques  fora  del  territori  espanyol, 
l'empresa addicionalment hauria de proporcionar a l'alumne/a una assegurança mèdica.
  
Durada, horari i dates
• El període de les pràctiques en empreses o institucions tindrà una durada de 400 hores 
presencials.
• La Facultat estableix dos períodes ordinaris de pràctiques: el primer, de novembre a 
febrer, i el segon, de febrer a maig. No obstant això, si l'empresa ho sol·licita, es poden 
acordar altres períodes extraordinaris per fer les pràctiques en qualsevol altra època de 
l'any.
• Tant com sigui possible, l'empresa o institució es compromet a facilitar a l'alumne/a la 
compatibilització de la realització de les pràctiques amb l'assistència als exàmens.
•  L'empresa  o  institució  i  la  Facultat  acordaran  l'horari  de  les  pràctiques  tenint  en 
compte que el màxim d'hores per dia és de 5 en períodes lectius i de 7 en períodes no 
lectius, i que la totalitat de la pràctica és de 400 hores.

Assegurances
• L'alumnat està cobert amb l'assegurança escolar (sempre que sigui menor de 28 anys) 
durant el període de pràctiques.

Seguiment, tutoria i avaluació
Per garantir l'èxit del programa cal que hi hagi una tutoria, per això:
• Les pràctiques són  tutelades  per un tutor/a acadèmic/a (professor/a de la Facultat) i 
pel tutor/a d'empresa designat per les empreses i institucions, que ha de ser el principal 
suport  per  integrar-se  al  grup  de  treball,  desenvolupar  tasques,  adquirir  formació 
específica, etc.
• En acabar el període de pràctiques el  tutor/a d'empresa farà una avaluació sobre les 
pràctiques i ha d'emetre un Divisió d'Atenció Primària (segons model previst).
•  L'original  del  Divisió  d'Atenció  Primària  es  lliurarà  a  l'alumne/a  i  el  tutor/a 
acadèmic/a, si aquest/a ho demana.


