
  

 
Criteris per l’estada en empresa a batxillerat 
 
1. L’escola té un conveni per fer pràctiques en empresa pels alumnes d’arts 
escèniques. Els alumnes d’arts plàstiques han de buscar-se l’empresa ells. 
 
2. Procés: un cop l'alumne ha trobat l’empresa, coordinador de pràctiques 
en empresa de l’escola, Josep Patsí, fa la proposta. Més tard, el Consell 
General de les Cambres de Comerç de Catalunya, valida aquesta empresa. A 
partir d'aquí, l'alumne ha de seguir els pasos que el coordinador de pràctiques 
indiqui. 
 
3. L’empresa i el tutor de l’empresa no poden ser de la família de l’alumne. 
 
4. Les pràctiques en empresa a batxillerat tenen una durada de 140 hores. 
 
4. És convenient informar que es volen fer les pràctiques a principi de curs 
(setembre) per poder-les entrar en el la matrícula. Només de manera 
excepcional es podran admetre altres propostes degudament justificades. 
 
5. Aquest curs (2014-15), de manera excepcional, els alumnes de 2n de 
batxillerat podran fer les pràctiques durant el curs, sempre i quan sigui fora de 
l’horari acadèmic (tardes i dissabtes).  
 
6. A partir del curs que ve (2015-16),  
a) les pràctiques que busca l’alumne individualment, s’hauran de fer per l’estiu 
en dies no acadèmics (2a quinzena de juny, juliol i 1a quinzena de setembre) 
 
b) les pràctiques programades pel centre (arts escèniques) es faran quan 
estigui estipulat.  
 
7. Les pràctiques en empresa només poden convalidar una assignatura 
optativa:  
 
Assignatures optatives convalidables: 
- 1r d’arts plàstiques: Volum, Disseny 
- 2n d’arts plàstiques: Dibuix Tècnic II, Dibuix Artístic II 
 
- 1r d’arts escèniques: Entrenament Actoral, Literatura Universal 
- 2n d’arts escèniques: Cultura Audiovisual, Història de l’Art 
 
8. Avaluació: l’empresa redactarà un informe de qualificació (amb una nota 
qualitativa: suficient, bé, notable ...).  El coordinador de pràctiques en empresa i 
la coordinació de batxillerat corregiran aquesta nota a l’alta o a la baixa tenit en 
compte el correcte seguiment del procés de pràctiques i els documents lliurats. 
 



9. Memòria: l’alumne haurà de lliurar una memòria que serà avaluada. 
 
10. Seguiment: tot aquest procés està controlat per un programa informàtic 
(QBID). Si no es fa el correcte seguiment, el programa deixa fora l’alumne i 
queda suspès. 
 
11. Convalidacions: Les practiques poden: 
a) substituir una assignatura optativa 
b) contar com una assignatura més 


