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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

10573 - Pràcticum del Màster en Comptabilitat
0.24 presencials (6 hores) 7.26 no presencials (181.5 hores) 7.5 totals (187.5
hores).
Grup 2, 2S, MCAU(Campus Extens)
Segon semestre
Català

Professors
Professors

Horari d'atenció alumnat
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

Patricia Horrach Rosselló
patricia.horrach@uib.es

13:00h

15:00h

Dimarts

24/09/2012

03/02/2013

DB008

13:00h

15:00h

Dimarts

04/02/2013

30/09/2013

DB008

Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

12:00h

13:00h

Dimecres

03/09/2012

30/09/2013

DB-206

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació

Caràcter

Màster Universitari de Comptabilitat
Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria

Postgrau
Postgrau

Curs

Estudis
Postgrau
Postgrau

Contextualització
Amb el projecte de pràtiques i posterior redacció de la memòria o treball es vol, per una banda, donar
la possibilitat als estudiants de conèixer el món laboral i empresarial a partir de l'aplicació pràctica dels
coneixements teòrics adquirits, i per altra banda, apropar al món de l'empresa a la universitat. Aquestes dues
realitats, l'empresarial i la de formació, es complementen i es necessiten mútuament i la seva interrelació és
cada vegada més necessària en un món en constant canvi.

Requisits
Els alumnes han d’haver superat, com a mínim, tres assignatures del màster abans de començar les practiques
a empreses.

Competències
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Específiques
1. Posar en pràctica part dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs..
2. Desenvolupar la capacitat crítica i la creativitat, per poder desenvolupar-se dins el món laboral..
3. Ser capaços de desenvolupar l'activitat laboral que es deriva dels estudis cursats.

Genèriques
1. Capacitat de treballar en equip.
2. Tenir bona capacitat de redactar treballs e informes.

Continguts
Continguts temàtics
Tema únic. Pràctiques a l'empresa
Els continguts seran les activitats que realitzarà l'alumne a l'empresa.
NOTA.- Per a altres situacions, consultar l'assignatura a campus extens.

Metodologia docent
La metodologia utilitzada es basarà en:
a) El desenvolupament de 172 hores de pràctiques en empreses/entitats, que formarà part del treball autònom,
però dirigit per un professor del màster i per un tutor a l'empresa/entitat.
- La direcció del curs assignarà una empresa/entitat als estudiants, respectant els períodes establerts i la
disponibilitat i preferències d'ambdues parts. Com a pauta general els períodes per fer les pràctiques, que
s'oferiran als estudiants i a les empreses són: novembre-desembre, març-abril, juliol-agost
En cas justificat , es podrà considerar la possibilitat de realitzar les pràctiques a un altre període. El nombre
d'hores diàries serà com a màxim de 5. En el període de juliol-agost poden ser com a màxim de 7 hores.
L'estudiant comptarà, a més del professor de la UIB, amb la supervisió d'un tutor a l'empresa.
b) La redacció escrita de la memòria de les pràctiques treball fi d'estudis. Aquesta tindrà com a mínim el
següents punts:
1.- Dades personals
2.- Dades de l'empresa i sector on actua.
3.- Descripció general de les activitats de l'empresa.
4.- Descripció detallada de les activitats realitzades per l'alumne.
5.- Assignatures i continguts acadèmics els quals es relacionen amb les tasques desenvolupades per l'alumne
i que han estat d'utilitat a l'alumne per al desenvolupament de l'activitat realitzada.
6.-Aplicabilitat pràctica que han tingut els coneixements teòrics en el desenvolupament de l'activitat
empresarial.
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7.- Valoració de les pràctiques i de l'experiència laboral. Aspectes positius i negatius més significatius
relacionats amb les pràctiques o experiència laboral. Valoració personal de l'aprenentatge adquirit. Comparar
imatge que ofereix l'empresa, enfront a l'experiència personal. Suggeriments i/o aportacions sobre l'estructura
i funcionament de l'empresa

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Pràctiques externes Planificació de les
activitats

Tip. agr.
Grup petit (P)

Descripció
Planificació de les activitats a realitzar per l'alumne a l'empresa

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Estudi i treball
Activitats a l'empresa
autònom individual

Descripció
Tasques desenvolupades per l'alumne a l'empresa

Estudi i treball
Elaboració de la memòria Elaboració de la memòria de les pràctiques
autònom individual

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
Modalitat

Nom

Activitats de treball presencial
Pràctiques externes

Planificació de les activitats

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual

Activitats a l'empresa
Elaboració de la memòria

Total

Hores

ECTS

%

6

0.24

3.2

6

0.24

3.2

181.5

7.26

96.8

172.5
9

6.9
0.36

92
4.8

187.5

7.5

100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants

3/4
Data de publicació: 08/11/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2012-13
10573 - Pràcticum del Màster en
Comptabilitat
Grup 2, 2S, MCAU
A
Català

si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Activitats a l'empresa
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Tècniques d'observació (Recuperable)
Tasques desenvolupades per l'alumne a l'empresa
Valoració efectuada per tutor de l'empresa

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Elaboració de la memòria
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (Recuperable)
Elaboració de la memòria de les pràctiques
Presentació escrita de la memòria

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
No hi ha recursos bibliogràfics
Bibliografia complementària
Altres recursos
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