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L'INFOPràcticum és una jornada en que s'organitzen un conjunt d'activitats (xerrades, 

taula rodona, presentació de pòsters sobre les pràctiques realitzades, etc.), pensades 

per orientar a l'alumnat de 4t. curs sobre les sortides professionals, i les possibilitats que 

té de seguir-se formant a l'INEFC. 

És també el moment en que l'alumnat de 4t. de Grau explica oralment a través dels 

pósters respectius, a les persones que s'interessin pel mateix -especialment alumnat de 

tercer curs-, les tasques i activitats que ha dut a terme durant el seu pràcticum, com a 

síntesi del seu treball. 

La Jornada té el seu màxim exponent en el conjunt de xerrades interactives amb 

l’alumnat de 4t. curs. En les mateixes: 

- s’explica el paper del Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències de l'activitat 

Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC), exposant els avantatges de la col·legiació; 

- s’analitzen els principals aspectes a tenir en compte a l’hora d’elaborar un curriculum, 

i/o de presentar-se a través de les xarxes socials professionals, així com les pautes 

generals en possibles entrevistes de feina; 

- es presenten els pòsters realitzats individualment, que contenen la explicació visual i 

sintética del que ha estat el pràcticum per cadascun dels alumnes. A aquesta explicació 

hi assisteix l’alumnat de tercer curs, el professorat, i qualsevol membre de la comunitat 

educativa que desitgi apropar-se a l’àmbit d’intervenció laboral dels futurs graduats; 

- seguidament es realitza una taula rodona amb representants en l’àmbit laboral de les 

diferents sortides professionals del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Salut, 

Gestió, Rendiment i Educació); 

i finalment, el Cap d’estudis del centre explica les possibilitats de Formació Continuada i 

de Formació de Tercer cicle que permetrà la continuació dels estudis des d’una 

orientació professionalitzadora, o vinculada a la investigació: les característiques i 

requisits dels Postgraus, Màsters i estudis de Doctorat que l’INEFC oferta per la 

formació continuada dels graduats. 


