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PRÀCTIQUES EN EMPRESESPRÀCTIQUES EN EMPRESES
� Pràctiques curriculars. Tenen reconeixement 
acadèmic.

� Pràctiques no curriculars. Permeten 
aprofundir la formació pràctica dels estudis. 
Requereixen l’establiment d’un conveni de 
cooperació educativa.

Aquestes pràctiques estan regulades a través 
de la Normativa de Pràctiques en Empreses i 
Institucions.
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REQUISITSREQUISITS
Programa de pràctiques curriculars

� L’alumnat ha d’haver superat el 20% del total 
de crèdits de l’ensenyament. 

Farmàcia: Estades en Pràctiques Tutelades

Però amb requisits propis:
•Primer cicle superat
•Màxim 18,5 crèdits pendents 
d’assignatures obligatòries de 
segon cicle
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REQUISITSREQUISITS
Programa de pràctiques no curriculars. 
Convenis de cooperació educativa

� L’alumnat ha d’haver superat el 50% de 
crèdits de l’ensenyament.

Aquestes pràctiques  no estan 
específicament incloses en el pla d’estudis 
i poden ser objecte de reconeixement com 
a crèdits de lliure elecció.
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ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ
� Màxim de 500 hores per curs acadèmic.

� L’activitat no pot excedir de 5 hores diàries.

� No es poden simultanejar dos programes de 
pràctiques de pregrau (curriculars i no curriculars) .

� L’estudiant està cobert de qualsevol contingència 
d’accident mitjançant l’assegurança escolar, que te  
en estar matriculat a la Universitat de Barcelona.

� No es poden realitzar pràctiques curriculars a la 
mateixa institució amb un conveni de cooperació 
educativa.
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CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVACONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

� Compromís de confidencialitat: estudiant i tutor a la UB

� Data d’inici de les pràctiques POSTERIOR al de la 
signatura del conveni: UB (Degà Facultat de Farmàcia)

ESTUDIANT UBEMPRESA-INSTITUCIÓ

important
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Inici i durada dels 
convenis de 
cooperació educativa 
signats entre gener 
de 2003 i juliol de 
2005

N=128

1 de juliol
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9%
15%

26%
6%12%

32%

Distribució de la durada dels convenis. La 
majoria dels convenis tenen una durada a 
l’entorn de 250 hores o bé de 500

60-95 h
100-195 h
200-295 h
300-395 h
400-495 h
500 h
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ÀMBITS EN ELS QUE ES ÀMBITS EN ELS QUE ES 
DESENVOLUPEN ELS CONVENIS DE DESENVOLUPEN ELS CONVENIS DE 

COOPERACIÓCOOPERACIÓ
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� Infociencia Clinical Research
�Almirall Prodesfarma
�Gabinet Tècnic Farmacèutic
�Novartis, COFB, Laboratoris Diviser-

Aquilea SL, Laboratorios Menarini
�Societat General d’Aigües de Barcelona, 

Health Care Manufacturing
�Boehringer Ingelheim, Institut Mèdic 

Farmacèutic, Laboratoris Esteve, Vectem

ALGUNES EMPRESES .....ALGUNES EMPRESES .....
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Per veure l’aplicabilitat dels 
coneixements que s’adquireixen a 

la Facultat

Per facilitar la inserció laboral un cop 
acabats els estudis

Ara que l’estructura del pla d’estudis és flexible i hi 
ha la possibilitat de participar en programes de 

mobilitat (Erasmus, SICUE) es generen períodes amb 
poca activitat acadèmica. Una bona manera 

d’aprofitar-los al màxim pot ser realitzar pràctiqu es 
en una empresa.  

Per conèixer la realitat de la 
professió farmacèutica

Per obtenir crèdits de lliure elecció

Per anar construint el propi 
projecte professional

Per veure com som capaços d’adaptar-
nos a un entorn professional

PeròPerò, i , i tottot
aixòaixò perquèperquè??
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ALTRES INICIATIVESALTRES INICIATIVES
Assignatures de lliure elecció

� Projecte professional per a farmàcia

Activitats de lliure elecció

� Jornada d’Orientació Professional

� Tècniques de recerca de feina on-line

Presentacions de programes d’empreses

� Procter & Gamble

� Novartis

� Fòrum Universitari del Treball a Catalunya
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INTERCANVIS INTERNACIONALS. INTERCANVIS INTERNACIONALS. 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES A L’ESTRANGERPRÀCTIQUES EN EMPRESES A L’ESTRANGER

GENERALITAT DE CATALUNYA (http://www.gencat.net)
Organisme responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya
Departament: Departament de Treball i Indústria

� PROGRAMA LEONARDO DE VINCI II (2000-2006)
� PROGRAMA EURODISSEA
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INTERCANVIS INTERNACIONALS. PRÀCTIQUES EN INTERCANVIS INTERNACIONALS. PRÀCTIQUES EN 
EMPRESES A L’ESTRANGER EMPRESES A L’ESTRANGER –– Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

� PROGRAMA LEONARDO DE VINCI II (2000-2006)

Ofereix la possibilitat de fer pràctiques professionals a l’estranger a persones més 
grans de 18 anys, amb formació o experiència laboral prèvia en el sector que 
sol·liciten i coneixements suficients de l’idioma del país estranger

La durada de les estades és de 4 mesos. El programa inclou el viatge d’anada i de 
tornada, la cerca de l’empresa de pràctiques, un curs de llengua, i una beca per fer-se 
càrrec de les despeses de l’estada, variable segons cada projecte

� PROGRAMA EURODISSEA

Ofereix la possibilitat als joves entre 18 i 30 anys de fer pràctiques professionals a 
una de les empreses de les regions europees membre de l’Assemblea de les Regions 
d’Europa adherides al programa. Poden fer la sol·licitud persones que tinguin formació 
o experiència laboral prèvies en el sector que sol·liciten i un coneixement minim de 
l’idioma del país

La durada de les pràctiques a les empreses és de 3 a 6 mesos i el programa inclou
una compensació econòmica que permet fer front a les despeses d’allotjament i 
manutenció. El programa també inclou un curs de llengua i les despeses 
d’assegurança


