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LLIURE ELECCIÓ

1. OBJECTIUS

En aquesta  assignatura es pretén que l’alumne pugui  posar  en pràctica  aquells
coneixements que adquireix durant els seus estudis. Al mateix temps que es busca
la  seva  familiarització  amb  el  mon  laboral  i  l’enriquiment  completant  els
coneixements teòrico-pràctics rebuts a la Universitat amb experiències professionals
en l’àmbit empresarial.

2. CONTINGUTS

 Es tracta de desenvolupar aquelles activitats pròpies de la gestió i administració
empresarial que l’empresa juntament amb els tutors del centre assignin a l’alumne.
Les principals tasques que es poden dur a terme són:
- comptabilitat
- gestió laboral
- gestió fiscal
- màrqueting
- organització empresarial
- gestió bancària i financera

3. PROGRAMA

Donat que es tracta d’una assignatura totalment pràctica i personalitzada per cada
alumne-empresa no hi ha un  programa concret a priori.
La  diferent  programació  de  cada  conveni  Universitat-empresa  s’elabora  en  el
moment d’inici de les pràctiques

Procediment per dur a terme un conveni de pràctiques Universitat-empresa:
- signatura del conveni a partir de les dades personals de l’alumne i de les dades

de l’empresa.
- redacció del pla de treball per part de l’empresa.
- realització de les pràctiques durant el període estipulat (mínim de 180 hores i

màxim de 500 hores).
- elaboració de la memòria final de pràctiques per part de l’alumne. 
- elaboració dels informes de valoració per part de l’empresa, el tutor del centre i

de l’alumne.
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Tota la informació necessària per desenvolupar aquesta assignatura es facilita  de
manera específica per mitjà dels professors responsables en les hores de tutoria
establertes.
No  obstant,  també  es  pot  accedir  a  informació  de  caràcter  general  sobre  els
convenis de pràctiques a l’adreça del servei d’extensió universitària:

 http://www.udl.es/arees/seu/empresa/index.htm

5. BIBLIOGRAFIA

Accés a la informació de caràcter general:
http://www.udl.es/arees/seu/empresa/index.htm

  
6. AVALUACIÓ

Per poder fer les pràctiques l’alumne ha de complir el requisit previ d’haver superat
el 50 per 100 dels crèdits de l’ensenyament de Ciències empresarials.

Per a l’avaluació es consideraran els següents aspectes:

- els informes valoratius de cada part implicada
- la memòria final de pràctiques realitzada per l’alumne, on s’hi farà constar una

breu  explicació  de  les  diferents  activitats  que  s’han  anat  desenvolupant  en
l’empresa.  
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