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ESTADA A L’EMPRESA
L’estada a l’empresa és una matèria optativa que s’ofereix en el nostre centre i que té
com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix
bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa,
aproximadament d’unes 70 hores. Es podrà dur a terme en horari no acadèmic durant
el curs 2022-2023.
Durant aquesta estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el
qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i
professional. L’estada a l’empresa té una funció bàsicament orientadora i, per tant, no
són unes pràctiques laborals ni el pre-aprenentatge d’un ofici.
S’ofereix a l’alumnat la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una
empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions
legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies
referides al món laboral .
L’estada també li permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i
actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació de l’alumnat al món
laboral futur (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació,
capacitat de treball individual i en grup, compliment de les tasques encomanades,
etc.).
Aquest recurs serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la
modalitat cursada, però tot i així s’intenta que tinguin relació amb els continguts
treballats en les matèries del batxillerat , o bé amb els àmbits i les ocupacions en què
l’alumnat voldria, posteriorment, exercir la seva tasca laboral.
Les activitats més significatives són: contacte entre els diferents departaments de
l’empresa; acompanyar diferents professionals de l’empresa perquè l’alumne
adquireixi coneixement sobre el tipus de tasca que duen a terme i la responsabilitat
dins el lloc de treball; observació de les activitats realitzades en els diversos llocs de
treball; col·laboració en determinades activitats dels diferents llocs prèviament
observats, etc.
Només els alumnes amb millor currículum poden accedir a aquesta matèria optativa ja
que les places són limitades, 10 per promoció. Si les sol·licituds superen aquest
número els alumnes que l’han demanat s’ordenaran d’acord als requisits i criteris
redactats en aquest document.
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NORMATIVA i REQUISITS PER ACCEDIR A LA FORMACIÓ EN CENTRE DE TREBALL
AL BATXILLERAT
Per seleccionar els alumnes de 1r de Batxillerat que vulguin accedir a fer l’Estada a l’Empresa
s’aplicaran les següents condicions i criteris:
1. Les pràctiques es realitzaran durant el curs, fora de l’horari acadèmic, es poden
desenvolupar durant l’estiu de primer cap a segon o bé durant el primer trimestre de
2n de batxillerat i clouran el mes d’abril com a molt tard. (En jornades de fins a quatre
hores diàries, fora de les hores lectives, sense ultrapassar les vint hores setmanals).
2. Els alumnes hauran de presentar un currículum i un escrit justificatiu de la seva
demanda d’estada a l’empresa. (Redactar i enviar a Coordinació els documents, Data límit: divendres 27 de
maig).

3. Per accedir a les practiques els alumnes han de tenir el 1r i el 2n trimestre de 1r de
batxillerat amb una mitjana d’aprovat.
4. En cas d’haver-hi un excés de demanda s’adjudicaran les pràctiques per ordre de
notes, prenent com a referencia la nota mitjana dels dos primers trimestres de 1r de
batxillerat.
5. L’alumnat ha de presentar al coordinador de pràctiques del centre de forma obligatòria
una memòria de quan s’acaben les pràctiques. La no presentació de la memòria
implica una avaluació insuficient de l’assignatura.
6. Per mantenir l’objectivitat en l’avaluació d’aquesta matèria, no és aconsellable que els
alumnes facin aquestes estades en empreses de familiars.
Avaluació
L’avaluació de les pràctiques és de caràcter actitudinal: presència, assistència, puntualitat,
responsabilitat, iniciativa, treball en grup, diligència,... L’alumnat és avaluat i obté una nota
numèrica que consta en el seu currículum del 2n de batxillerat. L’empresa qualificarà aquests
diferents ítems.
La no realització de les tasques diàries al web QBID ALUMNES significa una avaluació
insuficient. La realització de les tasques diàries amb retards baixa la qualificació en 1 punt per
avís de retard.

Avaluació respecte al currículum
Amb la nota de la matèria d’Estada a l’Empresa l’alumnat pot triar entre aquestes dues
opcions:
Opció 1: Convalidar la matèria per una optativa de 2n de batxillerat de 2 hores que no
sigui de modalitat i, preferiblement, que no ponderi a la selectivitat.
Opció 2: Contemplar-la com una matèria més i fer mitjana per calcular la nota final de
de batxillerat.
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EXEMPCIÓ
L’experiència laboral permet convalidar l’assignatura d’Estada a l’Empresa. S’ha de
sol·licitar a Secretaria.
L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 200 hores pot sol·licitar a la
direcció del centre l’exempció de 70 hores la matèria específica d’estada a l’empresa. Cal
adjuntar, a la sol·licitud, una memòria (abans d’acabar el mes d’octubre) en la qual ha de
constar:
•
•
•
•

la descripció de l’empresa;
la descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne;
la còpia del contracte laboral;
informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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QUALIFICACIÓ FINAL
ESTADES EN EMPRESA

La nota final de l'estada a l'empresa s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de la
nota de l’Estada a l’Empresa que posa el tutor d’empresa (80%) i la nota de la
memòria lliurada un cop acabades les pràctiques (20%).

ESTADES ARGÓ

La nota final de l'estada a l'empresa s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les
sessions teòriques de l’assignatura de FOL (20 %) i de la nota que posa l'empresa
assignada per ARGÓ (80%).

LA MEMÒRIA
Els alumnes hauran d'elaborar una memòria de l'estada en la qual hauran d'estructurar,
sistematitzar i resumir les observacions i els aprenentatges adquirits durant l'estada.
Aquesta memòria haurà de tenir la següent estructura:
• Dades de l'alumne: nom, domicili i modalitat de batxillerat que cursa.
• Dades de l'empresa: nom, domicili, nombre de treballadors, horari, activitat, nom
del tutor/a i càrrec en l'empresa.
• Dades de l'estada: data d'inici i d'acabament, horari, nombre total d'hores
realitzades, nom del tutor/a del centre docent.
• Qüestionari d'autoavaluació (proporcionat pel tutor del centre docent).
• Desenvolupament de l'estada: departaments on ha estat l'alumne, tasques i/o
activitats realitzades, coneixements tecnològics adquirits.
• Conclusions: aspectes positius i negatius, recomanacions per a futures estades en
aquesta empresa i valoració general de l'estada.

La memòria es lliurarà al tutor d’Estada a l’Empresa del centre abans de finalitzar el mes
de març de 2023.
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• ESTADES ARGÓ DE BATXILLERAT (UAB)
Com en els cursos anteriors, la UAB, a través del Programa Argó, ofereix als
estudiants que actualment estan cursant el primer curs de batxillerat a centres
docents de Catalunya, la possibilitat de participar en una ESTADA AL CAMPUS DE
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA.
S'ofereixen places a laboratoris, instituts, departaments i d'altres llocs de la UAB per a
una estada de tres setmanes (50 hores, en horari de matí) entre el les dates de finals
de juny i la primera quinzena de juliol. La resta d’hores per completar la matèria
d’ESTADA a L’EMPRESA de Batxillerat es desenvoluparà al propi centre
desenvolupant continguts teoricopràctics.
Aquesta estada permet col·laborar en les tasques que desenvolupen professors/es i
tècnics en el lloc assignat, disposar d’orientació més contrastada per prendre
decisions sobre el propi futur acadèmic i professional, conèixer el campus i els estudis
que ofereix i de manera optativa: cursar una part de l’optativa d’estada a l’empresa i
iniciar durant l’estada el treball de recerca comptant amb assessorament
d’especialistes.
Les places que el nostre centre ofereix per participar en aquesta estada són 2, que
s’escolliran a partir dels criteris esmentats en el present document.
Més informació a: https://www.uab.cat/web/accions-i-activitats/programa-argo-1345680343008.html
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