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ADAPTACIÓ DE LES COL·LABORACIONS DE PRÀCTIQUES PER AL CURS 
2020-21 
 
Amb caràcter general continua vigent la informació i normes generals de 
l’assignatura publicades a la guia “Vull acollir estudiants en pràctiques. Com ho 
fem?” de la nostra web. 
 
Però, pel que, fa la durada de les pràctiques, les activitats a desenvolupar i el 
període de realització, per a aquest curs 2020-20 regiran les següents condicions 
 
 

 Durada de les pràctiques  
 
Aquest curs cada estudiant haurà de fer 130 hores a l’empresa per a 
superar l’assignatura (i no les 270 habituals). La FTG oferia altres activitats 
formatives equiparables per a suplir la resta d’hores, però requerim un mínim 
d’hores de col·laboració dins de les empreses. 
 
Observareu que al formulari de pràctiques us seguim demanant que ens oferiu 
projectes de 270 hores. Per a agilitzar la possibilitat de que tots els nostres 
estudiants puguin fer la seva pràctica el que farem es que durant les 270 hores 
tindreu dos estudiants que faran consecutivament 130 hores cadascú. Tot 
així, si considereu que el vostre nivell d’activitat, o qualsevol altra restricció, tan 
sols us permeten dedicar esforços per a atendre i ensenyar a un estudiant durant 
130 hores podreu marcar aquesta opció al formulari i tan sols un enviarem un 
estudiant durant quest temps.  
 
 

 Activitats de desenvolupar 
 
Com sabeu, habitualment demanaven que els estudiants que acolliu col·laboressin 
en les activitats d’un mínim de dos departaments diferents. Aquest curs 
anul·larem aquest requisit i aquestes 130 hores es faran en un sol 
departament (observareu que al formulari tan sols us demanem especificar les 
activitats principals d’un departament). Tot i això, si voleu i us resulta factible, 
celebrarem que els estudiants aprenguin el màxim possible col·laborant en tants 
departaments com estimeu oportú 
 
Seguint les indicacions recollides als diferents documents de directrius publicats 
pel ministeri i la DGU de la Generalitat us demanem que prioritzeu la 
possibilitat d’oferir activitats que els estudiants puguin fer en modalitat 
no presencial. Tot i així també és factible que les pràctiques siguin 
presencials, mentre que la situació sanitària el permeti. 
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 Període de realització de les pràctiques 
 
 
Per a donar temps a que la situació, tant sanitària com econòmicament, 
s’estabilitzi, aquest curs les pràctiques es faran, amb caràcter general al 
segon quadrimestre, a partir del 15 de febrer (quan les vostres activitats ho 
permetin). Tot això, un vegada tingueu un alumne assignat a la vostra proposta 
podreu pactar la seva incorporació a partir d’aquell moment, tot i que sigui encara 
el primer quadrimestre. També us demanem que en les vostres propostes ens 
indiqueu si l’alumne es podria incorporar abans d’aquesta data de referencia (15 
de febrer) o si la vostra proposta hauria d’executar-se necessàriament al segon 
quadrimestre. 
 
Pel que fa a la seva finalització, mantindrem la norma general de que les 
pràctiques finalitzin amb el curs escolar (31 de maig). Tot així estudiarem la 
possibilitat de, quan les circumstàncies així ho exigeixen, allargar les pràctiques 
durant els mesos d’estiu. Aquesta possibilitat l’estudiarem cas per cas, per això 
durant el període de pràctiques mantindrem el contacte amb vosaltres per a 
ajustar cada  pràctica a la situació en que ens trobem. 
 
Com sempre, en els formularis de proposta demanem una informació genèrica 
sobre l’horari a realitzar. No obstant, una vegada assignat un estudiant a una 
oferta de pràctiques concreta, serà necessari que abans de signar el conveni 
pacteu l’horari concret amb l’alumne assignat en funció de les vostres 
necessitats i del seu horari de classe. 
 
 


