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APARTATS DE LA MEMÒRIA 
 
1. VISIÓ GLOBAL DE L’ACTIVITAT I ASPECTES GENERALS 
 
Per tal de comprendre el món on es desenvolupen les pràctiques, l’alumne ha de 
fer un breu estudi del sector d’activitat de l’empresa que li proporcioni una bona 
visió de conjunt. Dedicant una atenció especial als aspectes que s’indiquen a 
continuació: 
- Descripció del sector d’activitat de pertinença de l’empresa. 
- Descripció de l’activitat i/o determinació dels procediments generals de 
fabricació i/o disseny i/o control emprats habitualment. 
- Descripció de l’organigrama organitzatiu de l’empresa. 
 
2. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES TASQUES ENCOMANADES 
 
En aquest apartat l’alumne ha de detallar les tasques que ha anat desenvolupant 
d’acord al Pla de Treball assignat en el pràcticum.  
S’ha de fer constar tot allò que sigui important en l’aplicació de coneixements 
apresos i en l’aprenentatge d’altres de nous que han estat significatius en el 
desenvolupament de les pràctiques. 
 
2.1. Lloc de realització de les pràctiques 
Detallar en format llistat: Raó social, objecte social, adreça de l’entitat, localitat, 
telèfon, tutor de l’entitat, e-mail del tutor de l’entitat, càrrec del tutor en l’entitat, 
tutor de la universitat. 
 
2.2. Període de realització de les pràctiques 
Indicar en format llistat el següent: període de realització de les pràctiques (primer 
semestre, segon semestre o estiu), dies setmanals, horari, data inici de les 
pràctiques, data finalització de les pràctiques. 
  
2.3. Descripció de les línies de treball previstes i de les activitats 
realitzades 
Descripció de les tasques previstes en el Pla de Practicum i les que s’han realitzat 
finalment. 
 
2.4. Aplicació dels coneixements i habilitats obtingudes en 
diferents matèries del grau amb indicació de la seva major o 
menor utilitat per les pràctiques desenvolupades 
Explicar quines matèries/assignatures han estat de major aplicació en les 
pràctiques realitzades i per què.  
 
 
2.5. Descripció del lloc de les pràctiques, medis tècnics i recursos 
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Indicar el departament/s i/o àrea/es on s’han desenvolupat les pràctiques i els 
medis tècnics i recursos a disposició de l’alumne en pràctiques. 
  
2.6. Activitats realitzades durant les pràctiques 
Detall de totes les tasques realitzades durant tot el període de pràctiques en 
l’entitat col·laboradora. Aquesta informació s’ha d’organitzar en funció de la 
pertinença a un departament/s i/o àrea/es concreta. 
 
2.7. Tasca de tutorització de la persona designada a tal finalitat en 
l’entitat col·laboradora  
Indicar el grau i mode de formació i/o seguiment per part del tutor designat per 
l’entitat col·laboradora.          
 
2.8. Nivell d’adequació entre la formació rebuda i les activitats 
desenvolupades en les pràctiques  
Descriure si les matèries/assignatures aplicables al lloc de pràctiques tenen un 
grau major o menor d’adequació i per què. 
  
 
3. CONCLUSIONS I VALORACIÓ FINAL 
 
En aquest apartat l’estudiant haurà de presentar les impressions, opinions o 
matisacions personals, que no hagin estat descrites en els apartats anteriors, que 
vulgui aportar al conjunt de les pràctiques realitzades; es tracta de donar expressió 
a la seva visió tècnica i subjectiva de l’empresa, procurant de fer-hi alguna 
aportació. 
 
Per altra banda, cal donar una opinió personal del desenvolupament de les 
pràctiques en sí mateixes fent una autocrítica de l’activitat a la vegada que aporti 
una reflexió del que es pretén que aprengui un futur titulat al seu pas per una 
empresa. 
 
 

 
 
 
 


