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1. FINALITAT 

La finalitat del present procés és establir la forma en què la Facultat de Nàutica de 

Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya revisa, actualitza i millora els 

processos relacionats amb la gestió de les pràctiques externes integrades en el Pla 

d’Estudis. 

 

2. ABAST 

El present document és d’aplicació a la gestió de les pràctiques externes integrades 

en les titulacions de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

 

3. NORMATIVES 

 Marc legal estatal i autonòmic 

 Marc normatiu FNB i UPC (Normativa de pràctiques externes) 

 Conveni STCW-95 - Actualització 2010 (Manila) 
 

Per al marc normatiu extern al centre veure el “Llistat de documents externs” 

FOR-2.0.0/02. 

 

4. DEFINICIONS 

Comissió de Qualitat: L'objecte d'aquesta comissió és tutelar els convenis de 

cooperació educativa en que participin estudiants de l’FNB, i els efectes acadèmics 

dels convenis. 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

La Comissió de Qualitat definirà, a proposta de l’Equip Deganal, els objectius 

associats a les pràctiques externes en vaixell i/o en empreses. El model de gestió i 

la normativa que es derivi, serà aprovada per la Junta de Facultat. 

 

A partir d’aquesta definició, els Responsables de Pràctiques en vaixell i de 

Pràctiques en empreses, per titulació, aplicaran el model d’organització de les 

pràctiques en vaixell i pràctiques en empreses. Gestió Acadèmica serà responsables 

de validar que les ofertes rebudes a través de la web compleixen els objectius 

definits i la finalitat establerts en la normativa per a que puguin ser publicades, així 

com la revisió dels requisits acadèmics dels estudiants.  
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Els Responsables de Pràctiques en vaixell i de Pràctiques en empreses, per titulació, 

tindran cura d’atendre les consultes dels estudiants relacionats amb les ofertes 

publicades.  

 

En el cas de pràctiques en empreses, un cop que s’ha produït l’acord entre 

l’estudiant i l’empresa, Gestió Acadèmica procedeix als tràmits de signatura i gestió 

del conveni, que inclouen la comprovació de requisits de l’estudiant d’acord amb les 

condicions establertes en el document d’organització de les pràctiques, l’assignació 

d’un tutor (Responsable de pràctiques en empresa de la titulació) a l’estudiant i 

l’especificació del pla de treball (duració, formació que rebrà l’estudiant, seguiment 

del treball de l’estudiant). 

 

En el cas de pràctiques en vaixell s’assignarà un professor (Responsable de 

pràctiques en vaixell de la titulació), o el que determini la FNB, que es 

responsabilitzarà de la tutela i avaluació de les pràctiques. 

 

Els Responsables de Pràctiques i/o Gestió Acadèmica s’encarreguen de resoldre les 

possibles incidències que pugui haver en el desenvolupament del conveni. 

 

Quan el conveni arriba a la seva finalització, Gestió Acadèmica recull els documents 

associats al seu tancament.  

 

6. SEGUIMENT I MESURA 

D’acord amb la normativa i el tipus de conveni, Gestió Acadèmica ha de rebrà el 

següent informes: 

Pràctiques externes curriculars en empresa 

 Memòria/informe de l’estudiant  (annex III de la normativa) 

 Informe del tutor de l’entitat col·laboradora (annex IV de la normativa) 

 Valoració del tutor d’acord amb la fitxa de l’assignatura 

 

Pràctiques externes curriculars en vaixell 

• Llibre de formació a bord 

 Valoració del tutor d’acord amb la fitxa de l’assignatura 

 Seaman's book 

 Certificat de l’empresa naviliera (annex IV de la normativa) 
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Pràctiques externes extracurriculars 

 Valoració del tutor acadèmic de l’informe de pràctiques extracurriculars 

(annex III i V de la normativa) 

 

Tots aquests annexos es poden demanar a Gestió Acadèmica 

 

De forma anual, i en base a la informació global disponible i als informes de 

finalització dels convenis, Gestió Acadèmica, aportarà les següents dades al 

Vicedeganat de Qualitat, per incloure-les en l'Informe de Revisió del SAIQ: 

 Nombre de convenis realitzats 

 Nombre d’hores contractades 

 Preu mig per hora 

 Nombre d’empreses que han fet convenis i nombre de convenis per empresa 

 Valoració mitjana dels tutors 

 Valoració mitjana dels estudiants 

 Llistat d’observacions, discrepàncies i incidències observades 

 

La Comissió de Qualitat avalua anualment l’evolució de les pràctiques externes 

d’acord a aquest informe i avalua la necessitat de revisió i millora del procés.. 
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7. EVIDÈNCIES  

Identificació del registre Suport 
d’arxiu 

Responsable 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Objectius de les pràctiques 
(Fitxa assignatura) Informàtic PRISMA Fins a nova 

proposta 

Normativa de les pràctiques 
externes Informàtic Secretari Acadèmic Fins a nova 

proposta 

Ofertes pràctiques Informàtic Gestió Acadèmica Fins a la seva 
caducitat 

Convenis Informàtic Gestió Acadèmica 3 anys 

Document d’incidències Informàtic Gestió Acadèmica 3 anys 

Annexos de valoració de les 
pràctiques Informàtic Gestió Acadèmica 3 any 

Informe anual SAIQ Informàtic Vicedegà de 
Qualitat  3 anys 

 

 

8. RESPONSABILITATS 

 

Equip Deganal: Responsable de la definició dels objectius i normativa associats a 

les pràctiques en empreses. 

 

Comissió de Qualitat: S’encarrega de revisar i aprovar la proposta dels objectius 

de les pràctiques en empreses que li presenti l’Equip Deganal. Igualment valida les 

propostes de revisió i millora dels processos amb l’Informe anual del SAIQ. 

 

Vicedeganat de Relacions Institucionals: És el responsable de promoure la 

relació FNB – Empreses, i la recerca de convenis de cooperació per a la realització 

de pràctiques externes. 

 

Àrea de Gestió Acadèmica: Realitza els processos relacionats amb els efectes 

acadèmics de les pràctiques en vaixell i en empreses, d’acord amb els 

Responsables de pràctiques per titulació. 
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9. FITXA RESUM 

 
ÒRGAN RESPONSABLE Equip Deganal 

G
R

U
P

S
 D
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N

TE
R

ÈS
 

IMPLICATS I 
MECANISMES DE 
PARTICIPACIÓ 

 Professors, Estudiants i PAS:  
Mitjançant els seus representants en la 
Comissió de Qualitat i en la CRUE. 

 Equip Deganal: Mitjançant la seva 
participació en la Comissió de Qualitat i 
en la CRUE, així com amb les seves 
reunions i documents derivats de 
l’exercici de les seves responsabilitats 
de direcció. 

 Administracions Públiques: Amb 
l’elaboració dels marcs normatius que 
són la seva competència. 

 Empreses: Mitjançant l’establiment de 
convenis i la seva valoració dels 
estudiants. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

L’Equip Deganal i la CRUE vetllaran per la 
difusió dels resultats dels diferents 
processos i de les iniciatives de revisió i 
millora dels mateixos. 

MECANISMES PRESA DE 
DECISIONS 

Descrits en els apartats 5 i 6 de la 
descripció del procés. 

RECOLLIDA I ANÀLISI 
D’INFORMACIÓ 

La informació per l’anàlisi dels processos 
estarà basada en els indicadors globals 
dels convenis, així com en les valoracions 
realitzades a la finalització dels mateixos, 
tant qualitatives com quantitatives, per 
part d’empreses i estudiants. 

SEGUIMENT, REVISIÓ I 
MILLORA 

La CRUE proposa a la Comissió de 
Qualitat els mecanismes més adequats 
pel seguiment de l’assoliment dels 
objectius associats a la realització de 
pràctiques externes, aportant l’anàlisi 
dels indicadors establerts i proposant 
accions de revisió i millora quan escaigui. 
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10. FLUXOGRAMA 

Inici

Recepció, validació i publicació 
de les ofertes

Objectius de les 
pràctiques en empreses

Orientació de l’estudiant i 
assignació de les ofertes

Signatura Conveni

Definició dels objectius 
associats a les pràctiques 

externes

Equip Deganal
Comissió de Qualitat

Marc legal
Marc normatiu UPC
Pla d’estudis

Conveni 
(Dades pla de treball)

Organització de les pràctiques 
en empresa

Normatives FNB:
Normativa 
d’organització 
de les pràctiques 
externes (empreses i 
vaixell)

Ofertes empreses

Desenvolupament i seguiment 
de les pràctiques externes

Empresa

Estudiant

1

Publicació de ofertes 
de pràctiques

-Pràctiques empreses 
-Pràctiques en vaixell

Servei de Gestió Acadèmica

Incidències ?

Resolució de la incidència

Empresa

Estudiant

Si

No

PROCES
280.1.2.6

Document que recull la 
incidencia

Equip Deganal
Comissió de Qualitat

Junta de Facultat

Servei de Gestió Acadèmica
Responsables de pràctiques 

per titulació  

Servei de Gestió Acadèmica

Professor responsables de 
pràctiques per titulació  

Professor responsables de 
pràctiques 

Servei de Gestió Acadèmica

Servei de Gestió Acadèmica
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1

Finalització pràctica

Empresa

Estudiant

Documents finalització

Informe tutor

Informe de l’estudiant

Revisió i avaluació de les 
pràctiques en empreses

Informe anual SAIQ:
Indicadors quantitatius
Indicadors qualitatius

Procés actualitzat

Revisió i millora del procés

Comissió de Qualitat 

Reconeixement de crèdits

Valoracions estudiants
Valoracions empreses
Indicadors quantitatius

Acta Comissió de 
Qualitat

Equip Directiu

Reconeixement 
crèdits ?

Si

No

Vicedegà de Qualitat

Avaluació evolució pràctiques 
i millora del procés

Propostes de millora

Informe anual

PROCÉS
280.1.2.2
280.1.2.3
280.1.5.1

Fi

Professor responsables de 
pràctiques per titulació  

Servei de Gestió Acadèmica

Informe empresa

Servei de Gestió Acadèmica

Servei de Gestió Acadèmica

Comissió de Qualitat
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11 ANNEX  FULL DE CONTROL DE REVISIÓ I MODIFICACIONS 
 
 

Motiu Data ELABORAT/ 
MODIFICAT Data REVISAT Data APROVAT 

Edició inicial 08/09/11 J. Verdiell 12/09/11 S. Ordás 12/09/11 S. Ordás 
Procés 280.1.2.5 
Revisió d’acord amb 
AUDIT i ISO. 
Incorporació del control 
de documents i de 
canvis. Actualització de 
l’operativa d’acord amb 
normativa. Se 
sustituiex la CRUE per 
la Comissió de Qualitat 

17/11/15 I. Cabezas  18/11/15 P. Casals 19/11/15 S. Ordás 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 


