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ESTADA A L’EMPRESA – CURS 2016/17 
 

ORIENTACIONS I OBJECTIUS 
 
L’estada a l’empresa és una matèria que s’ofereix al Batxillerat, i consisteix 
en un període de permanència de l’alumne en una empresa durant un 
període d’entre 70 i 140 hores, i té el mateix pes que una matèria de 
modalitat. 
 
 
L’objectiu d’aquesta estada és la presa de contacte de l’alumne amb un 
entorn laboral amb el qual es senti motivat, per tal de facilitar l’elecció i 
enfoc del seu projecte acadèmic i professional de futur. 
 
 
Els objectius generals de l’estada a l’empresa són: 
 
 

 Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de 
relacions socials i laborals. 

 Adaptar-se de manera responsable i participativa a les normes de 
funcionament i a les situacions pròpies del centre de treball. 

 Adquirir informació complementària útil per a enfocar el propi 
projecte de futur acadèmic i professional. 

 Afrontar amb progressiva autonomia, organització i iniciativa les 
tasques encomanades. 

 Desenvolupar i treballar aquelles capacitats professionals en les 
quals l’alumne té predisposició i actitud positiva. 

 
 
El tipus d’empresa es concertarà d’acord amb les preferències de 
l’alumne, estarà regulat mitjançant un conveni i comptarà amb el suport i 
el seguiment del professor responsable. L’estada es pot realitzar durant el 
primer curs, tot i que s’aconsella fer-la durant els mesos de juny o juliol, 
un cop finalitzades les classes. 
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L’avaluació de l’estada tindrà en compte, a més de la valoració feta pel 
professor que en faci el seguiment, la valoració realitzada per l’empresa 
sobre la tasca realitzada per l’alumne. La nota d’aquesta matèria constarà 
a l’expedient de l’alumne com una matèria de modalitat. 
 
CALENDARI CURS 2016/17 

 

28 de setembre 2016 Presentació de sol·licituds a tutoria 
21 de desembre 2016 Llistat d’alumnes admesos 

Durant el curs Cerca d’empreses 
A partir 12 de juny 2017 Pràctiques a les empreses 

Avaluació extraordinària (setembre 
2017) 

Entrega de les qualificacions de la 
matèria 

 
 
OBSERVACIONS 

 

 La professora tutora de l’estada a l’empresa farà una 
explicació de la matèria als alumnes de 1r de Batxillerat 
durant la primera tutoria del curs. 

 No s’accepta cap sol·licitud entregada fora del termini 
establert. 

 El número màxim d’alumnes que pot fer aquesta matèria és 
de 10. En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior es 
selecciona, d’entre les sol·licituds,  els 10 alumnes amb la 
mitjana de notes del primer trimestre més elevada. 

 L’alumne ha d’omplir el quadern de seguiment de les seves 
pràctiques al programa QBID, i és obligatori tenir-ho complert 
el 31 d’agost de 2017 per tal de poder ser avaluat d’aquesta 
matèria.  

 En cas que la valoració de l’empresa sigui negativa, o que 
l’alumne no hagi omplert el seu quadern en el termini fixat la 
nota serà inferior a 5, per tant caldrà que faci l’avaluació 
extraordinària durant el mes de setembre, seguint les 
instruccions de la professora tutora. 
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SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE L’ESTADA A L’EMPRESA 
 

 

 

NOM DE L’ALUMNE  

Modalitat de 
Batxillerat 

 

Estudis universitaris 
que es volen fer 

 

Empresa o sector en el 
que es vol fer l’estada 

 

Persona de contacte 
de l’empresa i càrrec 
que ocupa ( si es té) 

 

Altres informacions 
(treball de recerca, 
horaris especials,...) 

 

 
 
 
 
 
 


