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RESUM
La Pràctiques Externes són les activitats formatives realitzades per l'estudiantat en empreses o
institucions i entitats.
L'objectiu de les Pràctiques Externes consisteix en que l'alumnat, a través d'un període d'integració en
una empresa, puga adquirir les capacitats tècniques (saber fer), interpersonals (saber estar) i de
pensament (saber ser), que capaciten per a enfrontar-se al món laboral amb més garanties d'èxit.
Les activitats formatives concretes a desenvolupar en les Pràctiques Externes dependran en cada cas
del perfil del lloc al qual s'incorpora l'alumnat en pràctiques. En aquest sentit, l'obtenció de competències
d'aquesta formació també estarà en relació amb aquest perfil.
Els continguts bàsics a assolir amb les Pràctiques Externes són:
• Introduir l'estudiantat en la entorn de l'empresa, entitat, organització i/o institució. La metodologia
d'ensenyament serà sempre activa i participativa, sent complementada, si s'escau, per formació teoricopràctica específica proporcionada per la Universitat, l'empresa i/o institució d'acollida.
• Conèixer la pràctica professional amb l'objectiu de contrastar a l'empresa/organització/institució els
coneixements teòrics i pràctics adquirits durant la titulació.
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• Realitzar tasques que posen a prova la capacitat crítica i reflexiva de l'estudiantat i posen en pràctica la
seva capacitat d'anàlisi i síntesi de les àrees estudiades.
Cada centre de la Universitat de València, té una Comissió de Pràctiques, òrgan encarregat d'organitzar
i supervisar acadèmicament en coordinació amb les comissions acadèmiques de les titulacions adscrites
al centre i amb el suport d'ADEIT.
Es recomana llegir la Guia de l'Estudiant de les Pràctiques Externes de la Facultat d'Economia:
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_vl

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Veure Requisits en la Guia de l'eEstudiant de les Pràctiques Externes de la Facultat d'Economia:
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_vl

COMPETÈNCIES
1316 - Grau en Economia
- Capacitat de pensament crític.
- Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi, els drets humans i promovent
la igualtat entre homes i dones i la cultura de la pau.
- Capacitat per a la cerca i l'anàlisi d'informació.
- Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
- Capacitat de treball en equip (incloent treball interdisciplinari).
- Capacitat d'aprenentatge autònom.
- Capacitat per manejar les tecnologies de la informació.
- Ser capaç d'utilitzar l'anglès en l'àmbit professional.
- Aplicar els principis de l'anàlisi econòmica (decisió racional) al diagnòstic i a la resolució de
problemes.
- Ser capaç d'elaborar i defensar un informe econòmic.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
- Comprendre el sistema general de funcionament de les diferents àrees funcionals i la seva importància
dins de l'empresa / institució.
- Aprendre de forma pràctica i activa el funcionament de cada departament i les seves interrelacions.
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- Adquirir habilitats i coneixements de cadascuna de les tasques essencials que es desenvolupen en els
departaments.
- Analitzar el model organitzatiu de l'empresa i els processos relacionats amb ella.
- Capacitat d'integrar-se als equips de treball ja existents.
- Aplicar els coneixements adquirits al llarg de la titulació
- Aprendre a respectar l'estructura jeràrquica.
- Aprendre a tenir iniciativa i saber comunicar de manera clara les idees.
- Assumir els principis que regeixen la vida laboral: respecte, puntualitat i ordre.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Pràctiques professionals
Veure Programes Formatius en la Guia de l'estudiant de les Pràctiques Externes de la Facultat
d'Economia:
http://go.uv.es/P7RjZ0x

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes

Hores
TOTAL

% Presencial
100

0,00

METODOLOGIA DOCENT
• Estada en empreses, entitats, organitzacions i / o institucions, desenvolupant tasques variades
depenent del perfil del lloc a què s'incorpore, i complementades, si escau, amb formació teorico-pràctica
d'incorporació a les pràctiques.
• Assistència a reunions de supervisió amb el/la tutor/a de l'empresa
• Assistència a reunions de supervisió amb el/la tutor/a acadèmic

AVALUACIÓ
Veure la Avaluació de les Pràctiques en la Guia de l'estudiant de les Pràctiques Externes de la Facultat
d'Economia:
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https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_vl

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Castellano:
Guía del estudiante de las Prácticas Externas de la Facultat dEconomia:
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_cs
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, regula la realización de prácticas formativas en empresas e
instituciones por parte de los estudiantes universitarios.
Reglamento de Prácticas Externas aprobado por la Junta de Gobierno de la Universitat de València
el 26 de junio del 2012, ACGUV 131/2012.
Valenciano:
Guia de l'estudiant de les Pràctiques Externes de la Facultat d'Economia:
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_vl
Real Decreto 592/2014, 11 de juliol, regula la realització de pràctiques formatives en empreses i
institucions per part dels estudiants universitaris.
Reglament de Pràctiques Externes aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de València el 26
de juny del 2012, ACGUV 131/2012.
Inglés:
Faculty of Economics´ Student Guide to External Internships:
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_practicas_en
Royal Decree 592/2014, of July 11, regulates the completion of training placements by university
students in companies and institutions.
Regulation of External Internships approved by the Governing Board of the Universitat de València on
June 26, 2012, ACGUV 131/2012.
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