
Protocol de l’assignatura “Pràctiques en Empreses”.
Grau en Matemàtiques

Informació bàsica de l’assignatura: codi, número de crèdits i enllaç a
la guia docent

El codi de l’assignatura és 100109, és de 12 ECTS i aqúı podeu trobar la guia docent del curs 19-20.

Cal tenir 180 crèdits aprovats per fer l’assignatura. Si no els teniu, no us deixaran
matricular de l’assignatura a la Gestió de Ciències.

Com fer l’assignatura?

Si esteu llegint això, segurament ja heu accedit a l’apartat dedicat a les pràctiques de l’Espai de
Coordinació del Grau. Sino feu-ho, perquè també hi trobareu ofertes i altres informacions d’activitats
que organitzem al voltant de l’assignatura.

Consulteu també la presentació en power-point sobre les pràctiques on hi trobareu informació
addicional.

El camı́ per fer l’assignatura és el següent (si ja sabeu on fareu les pràctiques podeu anar directa-
ment al pas 4):

1. Cliqueu aqúı per omplir el formulari web de sol·licitud. Poseu la vostra informació completa
(dades personals i preferències), això ens és molt útil!!

2. Enviar el CV (amb foto), l’expedient acadèmic i sol·licitar l’entrevista d’orientació als professors
responsables escrivint al correu: empreses@mat.uab.cat.

També us pot ajudar a orientar-vos anar a alguna de les sessions de presentacions de pràctiques
que es fan a l’assignatura. Veureu la feina que han fet els vostres companys i com ha estat la
experiència, i podreu fer preguntes per aclarir dubtes.

3. Una vegada s’ha fet l’entrevista d’orientació. Buscar i trobar una entitat col·laboradora on
realitzar l’estada de pràctiques. Per fer-ho podeu escriure a les ofertes que posem al campus
virtual, apuntar-vos a les ofertes per fer pràctiques que les pròpies empreses posen a la seva
pàgina web a un apartat que s’acostuma a dir vols treballar amb nosaltres?, consultar ofertes a
Infojobs.....

Al final d’aquest document hi trobareu la llista de les entitats on s’ha fet pràctiques els últims
anys. També trobareu més informació a la presentació de l’assignatura. També doneu una
mirada a la informació sobre les pràctiques a l’espai de coordinació del Campus
Virtual.

4. Quan s’ha arribat a un acord amb l’entitat col·laboradora de quan es realitzaran les
pràctiques i s’han orientat les tasques a realitzar, omplir la proposta de conveni o pre-
conveni conjuntament amb l’entitat col·laboradora. Trobareu el document com un annex
a l’Espai de Coordinació del grau del Campus Virtual

Envieu el pre-conveni al coordinador de pràctiques per a que li doni el vist-i-plau,
el signi digitalment, i l’envïı a la gestió acadèmica amb còpia a l’estudiant.

https://www.uab.cat/guiesdocents/2018-19/g100109a2018-19iCAT.pdf
http://mat.uab.cat/empreses/personas_registros/add
http://www.infojobs.net
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5. Llavors ja us podeu matricular de l’assignatura anant a la Gestió Acadèmica de
Ciències. A partir d’aquest moment tindreu accés al Campus Virtual de l’assignatura.

Nota: Si les pràctiques són a l’estiu i no s’acaben dins del curs actual, us faran signar un
compromı́s de matŕıcula i us matriculareu més endavant al curs següent.

6. Quan el conveni estigui fet i signat pel degà, us trucaran de la Gestió Acadèmica de Ciències
per a que el recolliu i el porteu a l’empresa per a que el signin. De les tres còpies, s’en queda
una l’entitat col·laboradora, una altra l’estudiant i una altra la facultat.

A l’hora de fixar la data per començar les pràctiques tingueu en compte que es tarda uns deu
dies en tenir el conveni preparat per ser signat per l’empresa.

I ja només queda: Realitzar les pràctiques a l’entitat col·laboradora.

Avaluació

1. En acabar les pràctiques, demanar a l’entitat col·laboradora que faci l’informe d’acreditació-
avaluació de les pràctiques realitzades (Veure Annex II)

2. Confeccionar la memòria ( Veure l’́ındex a l’Annex III)

3. Lliurar la memòria a l’entitat col·laboradora per a que hi doni el vist-i-plau (e.g. confidencialitat
de les dades i processos)

4. Preparar i realitzar la presentació oral de la memòria (10-15 minuts)

Al llarg del curs s’organitzaran diverses sessions de presentacions de memòries de
pràctiques. Al Campus Virtual de l’Assignatura anirem posant el calendari d’aquestes
presentacions.

Us recordem els criteris d’avaluació que hi ha a la guia docent:

- Informe valoratiu del/de la tutor/a designat/da per l’entitat col·laboradora (70% )

- Contingut de la Memòria de Pràctiques (20 % )

- Exposició pública de la Memòria (davant d’un tribunal i dels companys que hagin realitzat les
pràctiques en el mateix peŕıode). (10% )

Per a ser avaluat positivament són indispensables dues condicions:

(a) Que l’informe del/de la tutor/a sigui positiu.

(b) Assolir una avaluació positiva en l’exposició.

L’estudiant serà considerat com a “No Presentat”en cas que el/la tutor/a de l’Empresa no certifiqui
que ha realitzat efectivament la feina, o bé en cas que no faci l’exposició pública.

Equip docent

Dolors Herbera (Prof. responsable)
Despatx C1/-160

dolors@mat.uab.cat

Toni Lozano
Despatx C1/-142

tonilb@mat.uab.cat

Isabel Serra
Despatx: 6 al CRM
iserra@crm.cat
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Altres coses que us poden interessar:

Reconeixement a Posteriori de les pràctiques

Si heu tingut, un contracte laboral en una empresa d’una durada mı́nima d’1 any realitzant una feina
estad́ıstica, podeu demanar que se us convalidin les pràctiques. Per fer-ho cal

• Sol.licitar al/a la coordinador/a del Grau Estad́ıstica la convalidació de l’assignatura per la feina
realitzada. Aquesta ho valorarà i en farà un informe. Caldrà aportar el contracte laboral i un
informe de l’empresa a on s’acrediti el tipus de feina realitzada.

• Cal presentar aquest informe a l’administració acadèmica i sol.licitar la convalidació

Pràctiques a l’estranger

Es pot fer pràctiques amb el programa Erasmus-pràctiques. S’ha de parlar amb el servei d’ocupabilitat,
consulteu l’enllaç següent. En aquest cas s’ha de signar el conveni a través del Servei d’Ocupabilitat,
i com que es vol que contin com pràctiques curriculars us heu de matricular a la gestió acadèmica de
ciències. Al matricular-vos us faran una assegurança especial que et cobreixi tot europa.

També es poden fer pràctiques a l’estranger fent el conveni de la manera habitual. Hi ha un format
en anglés i l’única pega és que l’anar i vindre del conveni pot ser més lent. Cal preparar-ho amb temps!!

Per qualsevol dubte o consulta dirigiu-vos a empreses@mat.uab.cat

Exposició sobre les pràctiqeus a la Biblioteca de Ciències

Amb motiu del primer Dia internacional de les matemàtiques el passat 14 de
març vam fer una exposició sobre alguns dels projectes de pràctiques. Podeu
veure el material clicant aqúı

Entitats on va haver-hi estudiants d’Estad́ıstica i/o de Matemàtiques
fent pràctiques curriculars els cursos 18-19 i 19-20

ABANTE & PONGILUPPI, S.L.
ABS Informática S.L.U.
Accenture (2 estudiants)
Ajuntament BCN
Ajuntament Tortosa
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS
Amazon Spain Fulfilment
ARITEX CADING S.A.
Aslogic (2 estudiants)
Avanade
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Banc de Sabadell (2 estudiants)
BaseTis (3 estudiants)
BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENT, SL
Bismart Business Intelligence Specialist Services S.L.
BMM SPAIN TESTLABS SL
Boston Consulting Group
CADT Software and Drafting, S.L.
CELSA (2 estudiants)
CIRSA
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya
Consultoria Matemàtica (3 estudiants)
CVC
Deloitte
DXC Technology
EVERIS SPAIN S.L.U (5 Estudiants)
Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) (2 estudiants)
Grant Thornton
Indra Sistemas SA
Institut de Recerca Biomédica
Kantar World Panel
Laboratory of Computational Medicine
LGAI Technological Center
MediaMarket
Mypoppins
Observatori del Tercer Sector
Omnicom Media Group SL
Reacciona Web SL
Servei d’Estad́ıstica Aplicada (2 estudiants)
SDG CONSULTING ESPAÑA S.A. (3 estudiants)
Serimag (2 estudiants)
Sogeti
T-Systems ITC Iberia S.A.
TAURUS IBÉRICA SLU
Tiendeo Web Marketing (5 estudiants)
Zitron
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Zurich (2 estudiants)

Entitats on va haver-hi estudiants d’Estad́ıstica i/o de Matemàtiques
fent pràctiques curriculars el curs 17-18

Aslogic (2 estudiants)
Atrápalo
AXA
Banc de Sabadell (3 estudiants)
Consultoria Matemàtica (2 estudiants)
IDIAP
IRB Barcelona
Kantar World Panel (2 estudiants)
Katoid
Mango
Nexow Systems S. L.
Observatori Tercer Sector
Sant Joan de Deu
Servei Estad́ıstica Aplicada (5 estudiants)
SGD Consulting
Taylor Nelson Sofres SA
Tavil
T-Systems ITC Iberia S.A.U.
Vall d’Hebron
Whirpool
Zitron (2 estudiants)
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