
INFORMA-TE’N A

Adreça web:   
http://www.ub.edu/filologia/practiques/ 

Adreça electrònica: 
fil-practiques@ub.edu

Telèfon de contacte:  
93 4035583

CONSULTA L’OFERTA DE PLACES A

http://www.ub.edu/filologia/practiques/oferta_pc.htm  
(Pràctiques curriculars)

http://www.ub.edu/filologia/practiques/oferta_pnc.htm 
(Pràctiques no curriculars)

PRÀCTIQUES 
EXTERNES

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

SAPS QUE T’OFERIM LA 
POSSIBILITAT DE FER 

PRÀCTIQUES EN 
EMPRESES O 

INSTITUCIONS?
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Pràctiques curriculars 

Què són? 
Una assignatura optativa, inclosa als plans d’estudi 
de la majoria de les titulacions de grau de la 
Facultat de Filologia, que consisteix en una estada 
tutoritzada de pràctiques en una empresa o 
institució.

A qui van adreçades?
Als estudiants de grau amb 120 crèdits superats, 
com a mínim. 

Quina durada tenen?
La durada total de les pràctiques és de 180 hores. 
L’horari es pot compatibilitzar amb el de la resta 
d’assignatures. 
Segons les característiques de la plaça, es pot triar 
entre fer les pràctiques el Q1 o el Q2.

On es poden fer? 
Es poden dur a terme a empreses i institucions, 
públiques i privades, amb les quals la Facultat de 
Filologia ha establert prèviament un conveni. Entre 
els centres col·laboradors hi ha editorials, 
acadèmies d’idiomes, empreses del sector dels 
mitjans de comunicació, centres culturals, etc.

Tenen reconeixement acadèmic?
Les pràctiques són objecte de seguiment i 
avaluació per part del tutor acadèmic i del tutor de 
l’entitat. L’estudiant obté una qualificació que 
figurarà al seu expedient acadèmic. Aquestes 
pràctiques no tenen remuneració econòmica, però, 
un cop finalitzat el període de pràctiques, 
l’estudiant aconsegueix 6 crèdits.

Pràctiques no curriculars 

Què són? 
Són pràctiques remunerades i sense 
reconeixement de crèdits, adreçades als 
estudiants de tots els ensenyaments de la Facultat 
de Filologia (grau, màster o postgrau i doctorat). 
En el cas dels alumnes de grau, és requisit 
obligatori que hagin superat 120 crèdits per poder 
optar a les pràctiques.

Com sol·licitar-les?
Els alumnes interessats en qualsevol de les ofertes 
que apareixen durant tot l’any, actualitzades 
periòdicament a la web de pràctiques, han 
d’omplir un formulari amb el seu perfil en el qual 
autoritzen la tramesa de les seves dades a 
l'empresa. També han d'enviar un currículum 
complet a l'adreça fil-practiques@ub.edu, el qual 
es lliurarà a l'empresa que realitza l'oferta per a la 
selecció de candidats.

Calendari del procés de sol·licitud 
i assignació de places 

(Pràctiques curriculars)

Calendari del procés de sol·licitud 
i assignació de places 

(Pràctiques curriculars)

Publicació de l’oferta de places Mitjans d’abril

Lliurament del formulari de 
sol·licitud a la secretaria de la 
Facultat de Filologia

Mitjans d’abril-
mitjans de maig

Assignació de places Principis de juny

Acceptació o renúncia de la plaça 
assignada

Principis de juny

Publicació de la resolució de 
places assignades

Mitjans de juny

Assignació de places vacants en 
segon termini (si correspon)

Finals de juny

Matrícula de les pràctiques Setembre 
(amb la matrícula 

ordinària)

La Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona ofereix als seus estudiants dues 
modalitats de pràctiques externes: les pràctiques 
curriculars i les pràctiques no curriculars. 

Per què matricular-s’hi?
-Per conèixer de primera mà una de les sortides 
professionals relacionades amb els estudis 
cursats.
-Per aconseguir una experiència laboral que es 
pugui reflectir al currículum.
-Per aplicar els coneixements assolits i les 
habilitats adquirides al llarg del grau.
-Per orientar professionalment l’estudiant.
-Per completar la formació.
-Per conèixer una empresa o institució, les 
persones que hi treballen i el seu ambient laboral.
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