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Temporalització ordinària

Temporalització  

extraordinària

Programació

Exempcions

Estada a l’empresa en els batxillerats

L’estada a l’empresa té una temporalització variable segons la planifi-

cació de la matèria elaborada pel centre docent.

No és aconsellable fer l’estada a l’empresa al final del segon curs, ja  

que l’alumnat ha de ser avaluat de totes les matèries per accedir a les 

proves d’accés a la universitat (PAAU).

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 

Règim Especial pot autoritzar-ne altres distribucions especials.

La regula el Decret 142/2008, de 15 de juliol (DOGC 5183, de 29 de ju- 

liol de 2008), que estableix el següent:

Entre les matèries optatives del centre docent, s’ha d’oferir l’estada a 

l’empresa. Aquesta estada a l’empresa ha de tenir una durada de 140 

hores, de les quals se’n poden utilitzar fins a 70 per desenvolupar con-

tinguts teoricopràctics al centre docent.

Les pròrrogues s’han d’acabar, com a màxim, l’últim dia del curs esco- 

lar i —en cap cas— han de sobrepassar el 20% de les hores obligatò- 

ries (article 4.2 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny).

L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui una avaluació negativa  

en algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries, sense ne-

cessitat de tornar a cursar les que hagi aprovat. L’alumnat que hagi 

de repetir curs, però que hagi superat el treball de recerca o l’estada  

a l’empresa (o en tingui l’exempció), no els han de tornar a fer (apartats  

3 i 4 de l’article 21 del Decret 142/2008).

Aquesta estada s’ha d’incloure a l’oferta de matèries optatives 

del centre a l’inici del curs.

El tutor o la tutora ha d’elaborar la programació de l’estada se-

gons la quantitat d’empreses amb què pot col·laborar i les possibilitats 

del centre, amb relació al nombre de grups i de les modalitats de batxi-

llerat, el nombre d’alumnes i la disponibilitat horària.

Per mantenir l’objectivitat en l’avaluació de les pràctiques, no  

és aconsellable que l’alumnat faci aquestes estades en empre-

ses de familiars.

L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280  

hores pot sol·licitar a la direcció del centre l’exempció de la matèria op-

tativa d’estada a l’empresa. Cal adjuntar, a la sol·licitud, una memòria, 

en la qual ha de constar:

• la descripció de l’empresa;

• la descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne o alum-

na;
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• la còpia del contracte laboral;

• informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Segu-

retat Social.

La direcció del centre ha de resoldre, a partir de la memòria presenta- 

da, si escau concedir l’exempció esmentada.

L’alumnat que, en acabar el primer curs, tingui pendent d’avaluació po-

sitiva més de dues matèries i, en conseqüència, hagi de repetir aquest 

primer curs, no ha de repetir la matèria d’estada a l’empresa si la té su-

perada (annex 1 de l’Ordre EDU/554/2008).

L’avaluació final de la matèria correspon a la junta d’avaluació (vegeu 

l’apartat “Seguiment, avaluació i qualificació”, pàg. 29). El tutor o tutora 

ha d’utilitzar els dos informes, un a mig conveni i l’altre a final de con- 

veni, d’activitat diària com a eina d’avaluació per fer la proposta d’ava-

luació final.

Segons la normativa vigent, la qualificació del crèdit d’estada a l’empre-

sa és numèrica, de zero a deu sense decimals, com la resta de les 

matèries.

El quadern de pràctiques recull el seguiment de l’estada a l’empresa. 

La qualificació del quadern de pràctiques recull només la nota d’avalua-

ció de l’estada a l’empresa; a l’apartat d’observacions es pot indicar la 

diferència possible de la qualificació final.

Per a més informació cal consultar www.xtec.cat, seguint aquest recor-

regut:

Avaluació

Qualificació

Quadern de pràctiques

Batxillerat
Currículum  

i orientació
Estada a l’empresa


