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Recordatori: Disclaimer a transparències de sessions online “contingut i mitjans”

Amb motiu de la suspensió temporal de l'activitat docent presencial a la UPC, us
informem de les condicions d'ús de l'aplicació de videoconferència que farem servir a
continuació:

• Recomanem als assistents que desactivin i inhabilitin la càmera del seu dispositiu si 
no volen que la resta de participants els vegin, i en qualsevol que minimitzin el rang 
de visió de la càmera. 

• Queda prohibida la captació o enregistrament de la sessió, així
com la seva reproducció o difusió (per exemple, en xarxes
socials o serveis dedicats a compartir anotacions), en tot o en
part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol
actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot
comportar responsabilitats legals.

Sessió informativa sobre
Convenis de Cooperació Educativa

Aquesta sessió serà enregistrada.

Aquesta sessió serà enregistrada.
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(17 Novembre 2022)

Francesc Rey, Juan Carlos Flores, Rosa Frías, Laura Borras, Eva Salvador



Agenda

• Presentació
• L’oportunitat de fer  pràctiques durant els estudis
• Modalitats de pràctiques

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 4

• Procediments

• Torn obert 
d’intervencions
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BLOC 3
• Eina Convenis



Presentació
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Relacions Externes Telecos BCN (Cooperació Educativa)

Gestió convenis curriculars
Rosa Frías

Gestió convenis extracurriculars
Laura Borras  
Eva Salvador 

Juan Carlos Flores (Cap d’àrea)

Francesc Rey  (Subdirector)



El vostre futur laboral
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Els estudis UPC – TIC primeres posicions entre les 
Universitats amb millor percepció de les empreses
pel que fa a l’empleabililitat dels titulats.
Font: Ranking Universidad-Empresa
Fundación EVERIS (últim estudi publicat 2017)

Estudis de Telecomunicacions Top 5 Índex de Qualitat Ocupacional.
Font: La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes. AQU (2017)

Professions que acompleixes tres criteris: 
1) Més de 1.000 vacants a l’any 

2) Semàfor verd en sortida professional 
3) Salari superior als 40.000 € bruts (als 5 anys)



Modalitats Grau/Màster

Pràctiques

Curriculars Optatives (30h/ECTS)
Part del curriculum acadèmic

Extracurriculars
Complementari a la formació

Internes
(UPC)

Externes
(NO UPC)

Nacionals Internacionals Subjectes a normativa de realització
120 ECTS superats per extracurriculas
Haver superat 18ECTS 3B per curriculars

Sempre amb remuneració mínima 
10 €/hora(màster)
9 €/hora (grau)

900 h/any

Al llarg dels estudis:
1800 h/grau
1200 h/màster 120ECTS
600 h/master 60ECTS

Model estandarditzat Conveni Cooperació Educativa
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Curriculars TFG (30h/ECTS)
Part del curriculum acadèmic

Normatives Generals



7/12

Pràctiques Grau

12
0 

 E
C

TS
PR

ÀC
TI

Q
U

ES

18
00

h

360h

540h



8/12

Pràctiques Grau
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Pràctiques Màster

Internships in companies
(Master).

- Curricular equivalent to 
15 elective ECTS, 

- Curricular to do the
master's thesis

- Extracurricular (do not
recognize credits).

max 1200h

Internships

900h

450h

15ECTS/
450h



Internships in companies
(Master).

- Curricular equivalent to 
15 elective ECTS, 

- Curricular to do the
master's thesis

- Extracurricular (do not
recognize credits).
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Pràctiques Màster

max.1200h

Internships

900h

15ECTS/
450h
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Web de Convenis
Web de Convenis 

http://etsetb.upc.edu/ca/empreses/convenis-de-cooperacio-educativa/empreses-amb-convenis
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Borsa Pràctiques ETSETB

https://borsapractiques.etsetb.upc.edu/



Fòrum Telecos

13/18

El portal de forum el 
trobareu a la intranet 
de l’Escola

1ª fase, contacto estudiante – empresa

Semana (22-26 novembre)
Calendario de participación de las empresas en salas de videoconferencia para poder presentar la 
compañía, el perfil de estudiantes demandado, y poder interactuar con los alumnos. 
Algunes empreses participen en modalitat presecial. Aula de Telensenyament B3

2ª fase, recogida de CVs a través de un portal online

Plataforma online en la intranet de la ETSETB (hasta 5 diciembre)

Para cada empresa el estudiante encontrará 
• el logo de la empresa; 
• un vídeo, o presentación en la plataforma 
• un breve texto con información acerca de la empresa que incluirá el perfil y ámbito de 

estudiantes que se buscan; 
• Correo enviar directamente sus CVs.



Fòrum Telecos
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http://forumtelecos.upc.edu/



Procediment Extracurriculars

Cerca 

• Publicació a intranet
• Cerca directa

Definició

• Pla de treball
• Dades a Intranet (Tutor)

Tramitació

• Àrea de Relacions Externes
• Signatura i Còpies

Realització
• (!!)

Avaluació
• Apte/No Apte
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Cerca 

• Publicació a intranet
• Cerca directa

Definició

• Pla de treball Tutor a ETSETB !!!
• Dades a Intranet (Tutor) I CURRICULAR !!!

Tramitació

• Matrícula !!!
• Area de Relacions Externes / Secretaria Acadèmica
• Signatura i Còpies

Realització

• (!!)
• PDR / CDR / FDR
• Annexos !!

Avaluació
• 1 a 10  (Equival a crèdits d’optativitat)
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Procediment Curriculars

https://telecos.upc.edu/ca/empreses/convenis-de-cooperacio-educativa/informacio-per-a-estudiants

4. Procediment per fer una pràctica curricular document
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Consultes (Subdirecció)
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 Temes especials
 Autoritzacions
 Plans de matricula
 Altres

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Dilluns i Dijous de 12:00 a 13:00. 
Consultes telemàtiques
francesc.rey@upc.edu

Dubtes generals sobre pràctiques i tràmits administratius de convenis

Pràctiques per a estudiants: estudiants.practiques. etsetb @upc.edu

mailto:estudiants.practiques@etsetb.upc.edu


Torn obert
d’intervencions
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