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ESCRIT INFORMATIU PER A LES EMPRESES – NOVA APLICACIÓ DE GESTIÓ DE CONVENIS 

DE COOPERACIÓ EDUCATIVA UPC – A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021 

Benvolgut/Benvolguda, 

Ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la col·laboració en l’apropament entre el món de 

l'empresa i la universitat a través de la vostra participació en els convenis de cooperació 

educativa (CCE) i les pràctiques en empresa i per informar-vos d’alguns canvis i millores en els 

sistema de gestió. 

Per a l’Escola de Camins de Barcelona la col·laboració amb el mon empresarial és fonamental i 

volem seguir reforçant aquests llaços de confiança i col·laboració mútua. 

Per als i les estudiants de l’Escola, tenir la possibilitat de realitzar pràctiques en entorns reals de 

treball, és una oportunitat única. Poden aplicar i complementar els coneixements adquirits 

durant la formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a 

l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat 

innovadora. 

Tanmateix, per a les empreses i institucions que els acullen, els CCE són una possibilitat per 

conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, persones candidates per incorporar-se 

a la seva organització, així com disposar de personal en formació avançada en diferents àrees 

tecnològiques. 

Amb la finalitat de millorar la gestió d’aquestes pràctiques, us informem que la UPC, a partir de 

l’1 de juny de 2021, posa en marxa una nova aplicació que permetrà a les empreses realitzar les 

tasques següents de forma més àgil, eficient i, de manera electrònica, dins l’aplicació: 

• Definir i validar les activitats i competències del pla formatiu en coordinació amb el tutor 

acadèmica de l’Escola de Camins – UPC – 

• Generar la documentació del conveni i signar-lo en format electrònic. 

Al peu d’aquest escrit trobareu informació detallada sobre els procediments a seguir per a la 

gestió dels CCE, la qual us demanem que feu arribar a les persones responsables de gestionar 

aquests convenis a la vostra empresa. 

Reiterem el nostre agraïment per la vostra col·laboració en una part important de l'activitat 

formativa de l'Escola. 

Rebeu una salutació cordial. 

 

 

Esther Real                                                   Eva Oller 

Directora    Secretària Acadèmica 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins,  

Canals i Ports de Barcelona – UPC – 

 

Barcelona, 31 de maig de 2021 
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PROCEDIMENTS 

PROCEDIMENT CCE – PORTAL CAMINS 

A continuació us indiquem els procediments a seguir per part de les empreses, a partir de l’1 de 

juny, pel que fa a la tramitació de convenis de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 

amb l’Escola de Camins. 

Registre: https://camins.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques/nova-empresa 

1. Si ja esteu registrats a la intranet podeu accedir amb el vostre nom d'usuari al Portal Camins.  

2. Si no esteu registrats, accediu al formulari "Registre de nova empresa o entitat", empleneu 

les dades obligatòries, rebreu un correu de confirmació d’alta amb el nom d’usuari i 

contrasenya i ja podreu accedir-hi per publicar una oferta.  

Publicar una oferta: https://camins.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques/nova-oferta 

3. Publicar una nova oferta al Portal Camins. 

Seleccionar els estudiants: https://camins.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques/condicions 

4. Seleccionar els estudiants i acordar les condicions de les pràctiques segons les diferents 

titulacions de l’Escola. Consulteu l’apartat “condicions de participació” del web de l’Escola. 

Tramitació i documents:  

5. Complimentar i signar la documentació següent: 

5.1. Sol·licitud de formalització de conveni de cooperació educativa (CCE) “NOU” 

Sol·licitud formalització CCE (upc.edu)  

5.2. Formulari de seguretat en el lloc de treball.  

https://camins.upc.edu/ca/pdf/pdf-universitat-empresa/practiques/formulari-seguretat-llocdetreball-cat.pdf 

5.3. Declaració d’empresa del compliment de requeriments de prevenció de riscos COVID-19. 

https://camins.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques/tramitacio  

6. Enviar per correu electrònic a practiques.camins@upc.edu la documentació, degudament 

emplenada i signada electrònicament per l’empresa i l’estudiant, 10 dies abans de la data d’inici 

que figura a la proposta de conveni. 

A partir de la recepció d’aquesta documentació, s’iniciarà el procediment d’introducció de les 

dades del CCE, del projecte formatiu i de la signatura del conveni en la nova aplicació UPC. 

PROCEDIMENT –APLICACIÓ UPC PER A LA SIGNATURA DE CCE “NOU” 

L’accés a l’aplicació es farà a través del Portal tutors. Per accedir per primer cop cal realitzar un 

registre personal. Un cop s’ha estat tutor o tutora, l’accés es fa a través de la introducció de l’usuari 

o usuària (correu electrònic professional) i de la contrasenya de serveis generada. 

Projecte formatiu  (Tutor o tutora de l’empresa) 

Les tasques dels tutors d’empresa són registrar, confirmar i validar les dades relatives al 

projecte formatiu del conveni de pràctiques, en col·laboració amb el tutor o tutora de l’Escola. 

Per tant, haurà de: 
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1. Accedir al portal. Per accedir-hi el tutor o tutora de l’empresa rebrà un correu electrònic 

amb informació sobre com accedir-hi. 

2. Cercar el conveni. Dada incorporada en el correu electrònic rebut. 

3. Introduir les dades referents al projecte formatiu i validar-lo. Una vegada validat pel tutor 

o tutora de l’empresa i de l’Escola, els gestors del centre iniciaran el procés de signatura 

electrònica del conveni. 

Signatura del conveni  (Representant legal) 

El representant legal de l’empresa rebrà mitjançant correu electrònic l’enllaç per poder signar 
amb certificat digital el conveni de pràctiques acadèmiques externes, i s’informarà a l’empresa 

del fet que ha de retornar el document signat electrònicament via correu electrònic a l’adreça 

indicada a l’enllaç.  

Una vegada s’hagi rebut el conveni signat per part de l’empresa, es donarà tràmit a la signatura 

electrònica de l’estudiant/a i de la directora de l’Escola. Finalment, un cop el conveni estigui 

signat per totes les parts, s’enviarà un correu electrònic a l’empresa i a l’estudiant/a amb el 

conveni signat. 

Si voleu més informació o si necessiteu resoldre alguna qüestió concreta podeu contactar amb 

practiques.camins@upc.edu 

Així mateix, podeu consultar la documentació relativa al nou projecte per a la gestió de les 

pràctiques a l’enllaç: https://www.upc.edu/cce/ca/documentacio/aplicacions-2021/aplicatius-2021, 

on trobareu manuals i FAQs. 

Finalment, i com sempre, per tal de poder avaluar les pràctiques realitzades un cop el conveni 

ha finalitzat, com a tutor o tutora de l’empresa, heu d’emplenar l’informe de 
valoració corresponent i lliurar-lo a través del Portal Camins en el cas de les pràctiques 

curriculars i per correu electrònic: practiques.camins@upc.edu per a les pràctiques no 

curriculars. https://camins.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques/informes-valoracio 

 

 


