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Liñas de actuacións 

A normativa actual permite introducir prácticas externas (curriculares e extracurriculares) nos 
planos de estudo co obxectivo de reforzar a empregabilidade e, ao mesmo tempo, enriquecer a 

formación dos/as estudantes nunha contorna caracterizada pola complexidade, a rapidez nos 
cambios e a imprevisibilidade deles. 
 

O mercado laboral demanda cada vez máis o dominio de competencias transversais polo que a 
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais fai un seguimento das competencias transversais 

que favorezan a empregabilidade do alumnado.  
 
 

Obxectivos 

Os obxectivos que perseguen o grupo de traballo son os seguintes: 

- Desenvolvemento de prácticas externas axeitadas ás necesidades das titulacións da Facultade 
de Ciencias Económicas e Empresariais, 

- Coñecer como contribúen as prácticas externas na formación integran do alumnado 
completando a súa aprendizaxe teórica-práctica na aula. 

- Coñecer a importancia das prácticas na inserción laboral do alumnado. 
 
 

Plan de traballo 

Para conseguir os obxectivos formulados levaranse a cabo as seguintes tarefas: 
 

1. Realizar unha análise da evolución das prácticas no Grao de Administración e Dirección de 
Empresas, Grao en Economía e Mestrado en Xestión do Desenvolvemento Sostible. 

2. Realizar unha análise descritiva das competencias adquiridas polo alumnado, tomando como 

base os informes dos titores/as  da empresa e/ou institución na que se realizan as prácticas 
(evolución ao longo dos anos, diferenzas entre os distintos títulos e en función do sexo do 

alumnado). 
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3. Realizar unha análise descritiva das competencias adquiridas polo estudante, tomando como 
base os informes do alumnado (evolución ao longo dos anos, diferenzas entre os títulos e en 
función do sexo do alumnado). 

4. Determinar que competencias inflúen no alumnado para atopar o seu primeiro traballo 
(evolución ao longo dos anos, diferenzas entre os distintos títulos e en función do sexo do 
alumnado). 

5. Analizar a influencia das prácticas na empregabilidade do alumnado (evolución ao longo 
dos anos, diferenzas entre os distintos títulos e en función do sexo do alumnado). 

6. Detectar oportunidades de mellora nas prácticas que realizan os alumnos/as da Facultade 

de Ciencias Económicas e Empresariais. 
 

 
Temporalización: 
 

Ano 2018: actividades 1, 2 e 3. 
 
Ano 2019: actividades 4, 5 e 6. 


