COM FER LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES – FACULTAT DE LLETRES

MODEL
La memòria de les pràctiques, que obligatòriament ha de lliurar l’estudiant/a, ha
de seguir el model que determini la persona responsable de l’assignatura de
pràctiques externes de cada titulació, per tal d’adaptar-se a l’especificitat de cada
ensenyament.
A. CONTINGUTS
Ha de contenir els apartats mínims següents, segons la Normativa de les
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES de la UdL, aprovades al Consell
de Govern de 26 de novembre de 2014:
a) Descripció breu de l’entitat i els seus àmbits d’activitat.
b) Descripció del lloc de pràctiques ocupat dins de l’organització de
l’entitat, condicions de desenvolupament, organigrama de responsabilitats,
etc.
c) Descripció concreta i detallada de les tasques i dels treballs
desenvolupats per l’estudiant en relació amb els continguts i objectius
formatius previstos en el projecte formatiu.
d) Vinculació de les activitats desenvolupades per l’estudiant amb els
coneixements i competències adquirides durant la seva formació reglada.
e) Identificació de les aportacions que en matèria d’aprenentatge
professional i laboral li han comportat les pràctiques a l’estudiant.
f) Valoració personal de l’estudiant sobre les pràctiques desenvolupades.
Altres apartats importants, que el tutor/a pot demanar d’incloure, depenent del
grau o màster:
1. Introducció, en què s’expliqui breument com s’organitza la memòria i
la motivació de l’estudiant/a per dur a terme l’activitat en l’empresa,
entitat o institució escollida.
2. El resum de la Jornada de Pràctiques de l’alumnat que fa pràctiques
en centres educatius, obligatori per a aquells i aquelles que s’estalvien
hores de pràctiques per haver-hi assistit.
3. Cronograma (en una pàgina, calendari amb dies i franges horàries en
què s’ha estat a l’empresa o desenvolupant tasques a l’exterior per a
l’empresa).
4. Localització geogràfica de l’empresa i enumeració de les diferents
delegacions (si n’hi ha).
5. Suggeriments de millora i observacions que s’hi vulguin fer constar.
6. Annexos: sempre que sigui possible, i amb el consentiment de
l’empresa/institució, seria altament recomanable incloure annexos amb
mostres del treball realitzat per l’estudiantat (per exemple, activitats,
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jocs, tasques, notícies, models de proves, fotografies, valoracions
d’obres d’art, plànols, arxius, observació activa de classes, actes de
reunions de treball, diari...).
7. Cal incloure-hi, si n’hi ha, els informes previs que demanin els tutors o
tutores.
Des del primer dia, es recomana fer un DIARI per anar detallant les tasques que
es van fent, de manera que, al final, aquest document ajudi a recordar fidelment
aquestes tasques per plasmar-les a la memòria. Es pot incloure com a annex o
deixar-lo com a document de suport. L’objectiu és que faciliti no oblidar la feina
feta.
Si s’introdueixen tots, l’ordre dels apartats podria ser:
1–2–3–a–4–b–c–d–e–f–5–6–7
Cal respectar sempre la CONFIDENCIALITAT de l’empresa i/o entitat, per la
qual cosa cal tindre molta cura amb la informació que introduïm a la memòria,
especialment noms de persona i empreses, pressupostos, projectes...
B. ASPECTES FORMALS
 Cal presentar la memòria en format de DOSSIER, és a dir, organitzat en
apartats i amb un ÍNDEX inicial.
 En la caràtula del document s’han de fer constar les dades bàsiques
d’identificació:









Nom estudiant/a
Titulació
Nom de l’activitat desenvolupada
Empresa o institució
Nom del tutor o la tutora de l’empresa
Nom del tutor o la tutora acadèmic/a
Període de pràctiques
Data de presentació

 Altres característiques: marges justificats i lletra de cos 12.
 La llargada de la memòria l’ha de fixar el tutor o tutora. Sense annexos podrien
ser un mínim de 12 a 15 pàgines, quan l’assignatura equival a 6 ECTS, però
depèn de cada grau. És lliure.
 Cal que la memòria estigui redactada amb correcció: sense errors gramaticals

(ortogràfics, morfològics, sintàctics, lèxics, de redacció, de puntuació...).
Altrament, si el nombre d’errors és elevat, el tutor o tutora pot demanar que es
repeteixi íntegrament la memòria.
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