AJUDA ELS FUTURS GEÒLEGS I TREU-NE PROFIT!
Acull un Estudiant en Pràctiques a la teva Empresa
O f e r e i x u n Tr e b a l l d e F i d e G r a u

COLGEOCAT et proposa que aprofitis els avantatges que tofereixen la
Facultat de Geologia de la UB i el Departament de Geologia de la UAB.

Segur que tens un projecte dinvestigació que tagradaria fer però no tens temps per
dur-lo a la pràctica.
Al llarg dels anys has acumulat dades geològiques, que amb un tractament adequat
portarien a resultats interessants i rellevants.
No deixis aquestes dades adormides en un racó. Treu profit de les teves dades professionals!
Podràs rejovenir els teus treballs, i la teva empresa, tot impregnant-la amb una mentalitat
jove, esperit crític i actitud proactiva.
Tu també vas cercar feina. Dóna una oportunitat als qui ara comencen. Gaudiràs ensenyant
el que fas!
Interacciona amb la Universitat. Les sinergies creades de ben segur que et beneficiaran.

PER A MÉS INFORMACIÓ: C O LGEO C AT T. 93 425 06 95

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES EN EMPRESA

RELACIÓ EMPRESES-INSTITUCIONS
D'acord amb la legislació vigent, les empreses i institucions podeu col·laborar amb les
universitats per acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d'un conveni de
cooperació educativa entre les dues parts: universitat i empresa.
QUAN?
Es duen a terme al llarg del curs acadèmic tot acordant prèviament les característiques
del projecte formatiu: període, nombre d'hores, horari, funcions, competències, tutors,
etc.
DURADA
Pel que fa a les pràctiques curriculars és variable segons cada pla d'estudis (habitualment
150 hores); i les extra-curriculars fins a 750 hores per curs acadèmic.
ASSEGURANÇA
L'estudiant està cobert per l'assegurança escolar o voluntària, segons l'edat, a més de
per danys a tercers.
TUTORIA
L'estudiant tindrà un tutor de la facultat i un de l'empresa, que hauran de coordinar-se
durant el desenvolupament de la pràctica.
RELACIÓ LABORAL
Al tenir caràcter formatiu, no poden derivar en obligacions pròpies d'una relació laboral.
PROTECCIÓ DE DADES
El conveni recull la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant i la confidencialitat
de dades de l'empresa.
LLEI
Els convenis de pràctiques estan reglamentats pel RD 592/2014, d11 de juliol, pel qual
es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com
per altres RD que podeu consultar en els enllaços indicats més endavant.
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ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES EN EMPRESA

REMUNERACIÓ
Respecte de la remuneració per part de la empresa a lestudiant, hi ha dues possibilitats:
1)

L'alumne no cobra res. Es signa el conveni i el projecte educatiu i ja està.
La universitat tampoc cobra res.

2)

L'alumne cobra, llavors s'ha de donar d'alta al alumne a la Seguretat Social
dintre del règim general. Això implica que s'han de pagar la quota obrera
(6/mes aprox.) i la quota patronal (34/mes aprox.). Evidentment aquestes
quantitats se li retrauen al estudiant. Si l'estudiant fa les pràctiques
curriculars, formant part del seu pla d'estudis la quota patronal es bonifica
(no es paga).

CONTACTE AMB LES UNIVERSITATS
La manera més senzilla de posar-se en marxa per acollir un estudiant en pràctiques, és
posar-se en contacte amb els coordinadors de la Facultat de Geologia de la UB o del
departament de Geologia de la UAB.
UAB
El Coordinador de Pràctiques en empreses de la UAB és en David Gómez:
Adreça electrònica: david.gomez@uab.cat; Tf. 935813093; Despatx :C2/190
UB
En el cas de la Facultat de Geologia de la UB, els coordinadors de les Pràctiques en
Empresa són:
Antoni Calafat: antonicalafat@ub.edu
Alex Marcuello: alex.marcuello@ub.edu
INFORMACIÓ ADICIONAL
Podeu trobar informació general sobre les pràctiques en empresa, a la UAB:

http://www.uab.cat/web/informacio-academica-de-llicenciatures-diplomatures-i-enginyeries/practiquesacademiques-externes-1337839892954.html

Informació concreta del Departament geologia UAB:

http://www.uab.cat/web/informacio-academica/practiques-en-empresa-1326267847858.html

Facultat de Geologia de la UB, la informació global la trobareu a:
http://www.ub.edu/feinaub/empreses_practiques.html#publiestudiants

Normativa de pràctiques a:
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
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TR E B A L L D E F I D E G RA U A L A T E V A E M P R E S A

TREBALL DE FI DE GRAU
Abans dacabar els estudis de Grau en Geologia, els alumnes han de fer un Treball de Fi de Grau. Es tracta
dun treball dinvestigació que implica una recerca concreta en qualsevol de les temàtiques geològiques
que siguin dinterès per a lestudiant.
TEMÀTICA
Tradicionalment són els docents de les universitats els qui proposen una sèrie de temes per a ser escollits
per lalumne.
POTS PROPOSAR TU EL TEMA
Perquè no proposes tu una temàtica que sigui dinterès per a la teva feina?
BENEFICIS
El primer beneficiat serà la teva empresa, i a més augmentaràs el ventall de temes que es posa cada any
a disposició dels alumnes.
COST
Aquesta possibilitat té un cost nul. Tu únicament proposes un tema, facilites les dades i fas un procés de
tutoria en la evolució del treball.
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