
Normativa de Treballs Dirigits 

1. Definició

S’entendrà per Treball Dirigit (TD) el realitzat pels estudiants de l’EPSEB en règim de 
col•laboració amb les unitats acadèmiques i funcionals en temes de suport a la recerca i la 
transferència de tecnologia. Aquest treball es considerarà formació complementària d’interès 
acadèmic per a l’estudiant, però en cap cas la seva realització pot suposar una dedicació d’aquest 
superior a 20 hores setmanals. 

2. Oferta

Les unitats acadèmiques i funcionals de l’EPSEB comunicaran al centre les ofertes de TD, per a 
l’obtenció del corresponent codi d’identificació i per a la seva publicació, on hi faran constar: 

 Identificació de la unitat que proposa
 Dades del professor responsable del treball
 Objectius del treball
 Lloc de realització
 Període i hores de durada previstos
 Perfil desitjable de l’estudiant candidat
 Termini inicial de recepció de candidats
 Signatura del professor responsable
 Vistiplau del cap de la unitat

Prèvia a la seva publicació, l’oferta haurà de comptar amb el vistiplau del director de l’EPSEB. 
En cas de no disposar d’aquest vistiplau, l’oferta serà retornada a la unitat que proposi el TD 
per a la seva adequació si s’escau. 

El centre farà pública una relació actualitzada de l’estat i les característiques de les ofertes, per 
tal que els estudiants interessats puguin contactar amb la corresponent unitat. El procés de 
selecció de candidats, si s’escau, és competència del professor responsable corresponent. Si 
esgotat el termini inicial de recepció de candidats el treball no pot ser adjudicat, el professor 
responsable podrà proposar l’actualització del mateix. L’oferta es donarà de baixa 
automàticament una vegada expirat el període de realització proposat. 

3. Document de compromís

L’estudiant i el professor responsable hauran de signar un document de compromís de realització 
del Treball Dirigit on hi constaran: 

 Identificació de l’estudiant
 Període de realització del treball
 Horari setmanal i total d’hores a realitzar
 Descripció detallada del treball que s’ha de dur a terme

El document de compromís s’haurà de presentar a la secretaria del centre per al seu registre 
d’entrada. El Treball Dirigit no es podrà iniciar sense la presentació d’aquest document de 
compromís. 

Important: Si la informació concreta del document de compromís no s’ajustés a les condicions 
generals de l’oferta, serà necessària la baixa de l’oferta inicial, l’obertura d’una nova oferta de TD 
i la seva corresponent publicació. 



4. Informes finals

Un cop acabat el Treball Dirigit, tant el professor responsable del treball com l’estudiant hauran 
de complimentar, respectivament, l’informe de valoració general del treball desenvolupat d’acord 
amb els models elaborats a l’efecte. 

Aquests informes s’adjuntaran a la documentació d’arxiu del Treball Dirigit per a l’expedient de 
l’estudiant. 

5. Possible reconeixement de crèdits optatius

L’estudiant podrà demanar el reconeixement de crèdits optatius a compte del Treball Dirigit 
realitzat d’acord amb la normativa vigent per aquest reconeixement, adjuntant a la sol·licitud el 
document de justificació de les tasques realitzades. 


