
 

 

CONVENI DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
AL COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA 

 

Requisits del becari:  
- Estar matriculat en una universitat o un centre de formació autoritzat per a la signatura de convenis de 
pràctiques amb empreses.  
- Que l'activitat de les pràctiques estigui relacionada amb la formació de l'estudiant.  
- Haver superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir la titulació.  
- Per a pràctiques curriculars (incloses en el pla d'estudis), l'estudiant ha d'estar matriculat en l'assignatura 
vinculada a aquestes pràctiques.  
- No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució en la qual es vagi a realitzar les pràctiques. 

Obligacions de l’empresa:  
- Supervisar les activitats de l'estudiant i controlar el desenvolupament de les pràctiques.  
- Designar un tutor amb experiència professional perquè acompanyi, assessori i ajudi al becari.  
- Informar el becari de l'organització i funcionament de l'empresa, incloent la normativa d'interès com la 
relativa a la seguretat i riscos laborals.  
- Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de les activitats establertes en el 

conveni. 

El tutor de l'empresa ha de remetre un informe final al tutor acadèmic on consti el nombre d'hores de 
pràctiques realitzades i una valoració d'aspectes com la iniciativa, la responsabilitat, l'adaptació al lloc, la 
puntualitat, etc.  
 
 
 
Normativa:  
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. 

 

PROPOSTA PRÀCTIQUES AL COAMB: 

 Durada:  juliol, setembre 2018 (adaptable a la persona en pràctiques) 

 Horari: 4h/dia negociable segons disponibilitat de l’alumne 

 Retribució: les despeses de desplaçament i valorable segons tasca realitzada. 

 Tipologia: pràctiques no laborals curriculars. 

 Perfil: estudiant d’últim curs de ciències de la comunicació o periodisme amb interessos sobre el 

medi ambient i la comunicació ambiental. 

 Projectes i tasques associades: 

 



 
1) Observatori ambiental de Catalunya 

Descripció del projecte:  
 
L'Observatori Ambiental de Catalunya vol esdevenir un recurs de referència a l'hora de conèixer l'estat del medi ambient a 
la ciutat de Barcelona, a la seva àrea Metropolitana i a la resta de Catalunya. Amb el format d’una plataforma web d'ús 
públic i obert, contindrà dues tipologies d'informacions diferents: informacions estàtiques i informacions dinàmiques. 
Les informacions estàtiques formaran part d'un apartat d'informació i recursos de qualitat, sobre l'estat del medi ambient a 
la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que s'anirà construint a llarg termini. Aquestes fonts d'informació i recursos seran un 
recull dels diversos informes, projectes, estudis, treballs de recerca, notícies, etc. de rellevància en l'àmbit del medi 
ambient de la ciutat de Barcelona, i de Catalunya, que es guardaran en un repositori d’informació, que sempre serà 
accessible per part dels visitants. 
Les informacions dinàmiques seran apartats d'informació que es visualitzaran o potenciaran en determinats moments. 
Posteriorment, en funció de la seva importància i format, podran 
passar a formar part del repositori i esdevenir informacions estàtiques. Les informacions dinàmiques seran notícies, 
recordatoris, convocatòries de trobades entre professionals del medi 
ambient, convocatòries per a realitzar projectes en l'àmbit del medi ambient a la ciutat de Barcelona i/o a Catalunya, etc. 
La plataforma web de l'Observatori Ambiental també tindrà un apartat que contindrà informació sobre la Xarxa Ambiental 
d'Empreses i Entitats del COAMB (XAEEC), una relació de les 
empreses i consultories que treballen en l'àmbit del medi ambient i l'enconomia circular a la ciutat de Barcelona i a 
Catalunya, un recull dels centres de recerca de la ciutat de Barcelona i de Catalunya que investiguen en el sector del 
medi ambient, la sostenibilitat i l'economia circular. 
Per tal de difondre la creació de l'Observatori Ambiental i arribar al màxim públic possible, així com a la ciutadania de la 
ciutat de Barcelona, es realitzarà un acte de presentació de l'Observatori a la ciutat de Barcelona. L'acte serà cobert per 
la premsa. 

 

Tasques associades per la persona estudiant: 

 

 

2) Campanya de comunicació de la figura de l’ambientòleg 

 Descripció del projecte: El Col·legi d’Ambientòlegs posa en marxa una campanya amb 

l’objectiu de donar visibilitat a la figura de l’ambientòleg/a com a professional 

competent i necessari per a l’assoliment d’una ciutat més sostenible en diferents àmbits. 

A més, amb la campanya també es busca augmentar la massa crítica del Col•legi Oficial 

d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), una de les entitats signants del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat i present al Mapa de Barcelona+Sostenible. Mitjançant 

diferents accions, es vol aprofundir la relació del COAMB amb les entitats del seu entorn 

i difondre qui són i què fan els ambientòlegs per a la ciutadania. 



 

 

 Tasques associades per la persona estudiant: 

- Participació en l’elaboració de la proposta de vídeo 

- Participació en la campanya de difusió en xarxes socials del vídeo 

- Participació en la recollida de dades del ressò de la campanya  

- Participar en la diferent publicitat a xarxes socials per donar a conèixer la figura de 

l’ambientòleg. 

 

 

3) Actualització de la base de dades de contactes periodístics 

 Descripció del projecte: Actualització de les dades de contactes de periodistes i 

persones de reconegut prestigi en l’àmbit del medi ambient 

 Tasques associades per la persona estudiant: actualització de al base. Organització d’un 

esmorzar per a premsa aprofitant un fet noticiable, 

 

 

 

 


