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I. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA DE PRACTIQUES EXTERNES 
 

1. La Memòria de pràcticum està orientada a reflectir les competències adquirides 
en el propi desenvolupament de les pràctiques externes en entitats; tant pel que 
fa als coneixements teòrico-pràctics adquirits, com a les habilitats i les aptituds 
relacionades amb la pràctica professional relacionada amb el lloc de pràctiques. 

 
2. La Memòria té que ser original i, reflectir els aprenentatges i les orientacions 

científiques i/o professionals adquirides en el lloc de pràctiques. També podrà 
consistir en la realització d’un projecte d’investigació original, en l’anàlisi crític 
de teories relacionades amb aspectes disciplinaris o en el desenvolupament d’un 
projecte que tingui com objecte una aplicació pràctica. 

 
3. Cada estudiant desenvoluparà el treball de forma individual i serà guiat per el 

Tutor Acadèmic assignat.  
 

4. La Memòria serà exposada de forma individual i pública, si s’escau. 
 

II. CARACTERÍSTIQUES I NORMES D’ESTIL 
 

1. La Memòria haurà de tenir una extensió màxima de 30 pàgines. 
 
2. Estructura del treball: 
Consultar el document “Plantilla de la Memòria de pràctiques”. 

 
3. El format de redacció de la Memòria de pràctiques serà: 

 
- Alineació: justificada. 

 
- Configuració de la pàgina: 2,5 cm. marge superior i inferior, 3 cm. 

marge esquerre i dret. 
 

- Numeració d’apartats: Números dígits (1., 1.1., 1.1.1., …). 
 

- Il·luminació tipogràfica d’encapçalaments i apartats: 
Títol dels apartats  1er Nivell  Majúscula 14 p + Negreta 
Títol dels apartats  2º Nivell  Majúscula 12 p + Negreta 
Títol dels apartats  3er Nivell  Minúscula 12 p + Negreta 
Títol dels apartats  4º Nivell Minúscula 12 p + Cursiva 
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- Tipus de lletra: grandària 12 punts i interlineat 1,5. 

 
- Cites a peu de pàgina (bibliogràfiques, aclaracions, etc.): grandària 10, 

espai senzill. 
 

- Bibliografía final: Fitxa completa, segons sigui monografia, article de 
revista o pàgina web. 

 
- Numeració de pàgines: Des de l’índex totes les pàgines aniran 

numerades correlativament. Els annexes s’enumeraran en números 
romans. 

 
 
III. PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ ORAL DE LA MEMÒRIA DE PRACTICUM 
 

1. El Professor Responsable de pràctiques farà públiques les dates de l’acte 
d’exposició oral de la Memòria de pràctiques segons el calendari publicat a la 
web del Grau en ADE, i segons comunicat dins l’aula virtual de la matèria de 
pràctiques. 

 
2. L’estudiant haurà de lliurar al seu tutor acadèmic, segons el calendari publicat a 

la web del Grau en ADE, la següent documentació: 
 

- Una còpia en suport digital (CD o DVD) de la Memòria de pràctiques en 
format pdf, degudament identificada (autor, entitat col·laboradora, tutor 
acadèmic, període i curs). 

- Una còpia en suport paper de la Memòria de pràctiques. 
 

3. L’Estudiant haurà de lliurar igualment còpia de la Memòria de pràctiques al seu 
tutor de l’entitat col·laboradora. 

4. L’exposició oral de la Memòria de pràctiques es realitzarà en les dates 
designades, segons punt 1. 

 
 
IV. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES 
 

1. L’avaluació de l’exposició oral de la Memòria de pràctiques serà duta a terme 
per part de la mesa; la qual estarà formada pels Responsable de pràctiques i  el 
tutor acadèmic. 

 
2. El tribunal qualificarà en una escala numérica de 0 a 10, atenent a la rúbrica 

d’avaluació per competències creada a tal efecte. La qualificació final serà el 
resultat de la mitja aritmètica de les qualificacions atorgades por cadascun dels 
membres. 
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