
Benvinguda als assistents de la vicerectora d’Estudiants, Dra. Carmen 
Touza Garma

Les pràctiques extracurriculars: gestió, acolliment a l’empresa/entitat, 
formació i inserció laboral. Maria del Mar Socias, directora del DOIP.

Taula rodona: Per què volem fer pràctiques els estudiants? Per què 
les empreses/entitats acollim estudiants en pràctiques? 
Josep Ros, CEO d’Encora
Margalida Perelló, responsable de talent d’Encora
Eugènia Crespí Sastre, tècnica d’ocupació i mercat de treball de 
l’Ajuntament de Calvià i tutora d’estudiants en pràctiques
Aina Forteza, ex estudiant en pràctiques del grau d'Administració i 
Direcció d'Empreses a Encora i actual tècnica al departament de 
màrqueting
Lorena Martínez, estudiant de 4t de Bioquímica a la UIB en 
pràctiques a EMAYA.

Debat i treball en xarxa.
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18 de novembre de 2021

PLACES LIMITADES. Imprescindible inscripció prèvia  AQUÍ INSCRIPCIÓ

Lloc: Sala d’actes de l’edifici Sa Riera (planta baixa). C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07013 Palma.

Centre co�aborador del:

II JORNADA DE TUTORS I TUTORES D’EMPRESA
DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: 
EXPERIÈNCIES D’ESTUDIANTS I EMPRESES

La figura del tutor o la tutora és essencial en les pràctiques per a universitaris.
Com a persona de referència per a l'aprenent a l'empresa, no només ha de posseir els requisits 
professionals per transmetre els seus coneixements sinó també tenir aptituds pedagògiques per dur 
a terme la seva tasca de forma eficient, assegurant amb això la qualitat en la formació.

Objectiu
L'objectiu de la jornada és fomentar la capacitat dels tutors d’empresa a l'hora de planificar i realitzar 
les pràctiques a l'empresa. En aquesta segona jornada posarem exemples reals d'experiències tant 
d’estudiants com d’empreses, amb la intenció de conèixer de primera mà les expectatives de les dues 
parts i poder, així, millorar les pràctiques.

Destinataris
Tutors/es d’empresa, tutors/es de la UIB i responsables o personal tècnic de recursos humans.

GRATUÏTA

https://content.fueib.org/jornada-tutors

