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Curs: 2022-2023 Curso: 2022-2023

Graus Assignatures Grados Asignaturas

6801  G. Enginyeria 
Elèctrica

68011044 Expressió  gràfica 
en enginyeria elèctrica

6801 G. Ingeniería 
Eléctrica

68011044 Expresión  gráfica 
en ingeniería  eléctrica

6802 G. Enginyeria 
Electrònica industrial i 
automàtica

68021048 Expressió gràfica 
en electrònica industrial i 
automàtica

6802 G. Ingeniería 
electrónica industrial y 
automática

68021048 Expresión gráfica 
en electrónica industrial  y 
automática

6803 G. Enginyeria 
Mecànica

68901105 Expressió gràfica i 
disseny assistit

6803 G. Ingeniería 
Mecánica

68901105 Expresión gráfica y
diseño asistido

6804 G. Enginyeria  
Tecnologia Industrial

6804 G. Ingeniería 
Tecnología industrial

6805 Enginyeria de  
l’Energia

6804 G. Ingeniería en la
Energía

Tutor de pràctiques Tutor de prácticas

Paco Bermúdez Paco Bermúdez

Lloc de les pràctiques Lugar de las prácticas

Centre Associat de la UNED província de Barcelona
Av.  Rio de Janeiro, 56-60 
08016 Barcelona
Seminari 1 (planta baixa)

Centro Asociado de la UNED provincia de Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-60
08016 Barcelona
Seminario 1 (planta baja)

Calendari  de  les  pràctiques:  Es  faran  3  grups  de
pràctiques amb els mateixos dies el que canvia del grup
és  l’hora de realització de les pràctiques. 

Calendario de las prácticas: Se harán 3 grupos de
prácticas con los mismos días el que cambia del grupo
es la hora de realización de las prácticas. 

15/11/22
22/11/22
29/11/22

  13/12/22  

15/11/22
22/11/22
29/11/22

  13/12/22  

Examen: 20/12/22 Examen: 20/12/22

Grup de pràctiques Horari de les pràctiques Grup de pràctiques Horari de les pràctiques

G1-Grup 1 11-14 G1-Grupo 1 11-14

G2-Grup 2 15-18 G2-Grupo 2 15-18

 G3-Grup 3 18-21  G3-Grupo 3 18-21

Material per a les pràctiques Material para las prácticas

Pen drive, instruments de mesura, regla mil·limetrada o
escalímetre. 
Imprescindible entregar la memòria de pràctiques el dia
de l'examen en la plataforma aLF i en paper al tutor

Pen drive, instrumentos de medida, regla escalímetro.
Imprescindible entregar la memoria de prácticas el día
del examen en la plataforma aLF y en papel al tutor.

Observacions Observaciones

La UNED disposa d’una plataforma de pràctiques fes la
inscripció i  tria el grup : http://practicas.uned.es

El Centre es reserva tant el dret d'obrir més grups dels
oferts, així com de cancel·lar els ja existents si no s'arriba
a un mínim d'estudiants inscrits.  

En  el  cas  d'assignatures  que,  pel  seu  volum  de
matriculació  i  per  garantir  el  bon  funcionament  de  les
pràctiques,  el  centre ofereixi  més d'un grup,  es podran
denegar peticions quan se superi la capacitat màxima que
el  grup pot assumir  i  l'estudiant  haurà de triar  un altre
grup. 

La UNED dispone de una plataforma de prácticas,  haz
la inscripción y escoge el grupo:   
http://practicas.uned.es

El  Centro  se  reserva  tanto  el  derecho de  abrir  más
grupos de los ofrecidos, así como de cancelar los ya
existentes  si no se llega a un mínimo de estudiantes
inscritos.  

En el  caso  de  asignaturas  que,  por  su  volumen  de
matriculación y para garantizar el buen funcionamiento
de las prácticas, el centro ofrezca más de un grupo, se
podrán  denegar  peticiones  cuando  se  supere  la
capacidad  máxima  que  el  grupo  puede  asumir  y  el
estudiante tendrá que elegir otro grupo 

http://www.unedbarcelona.es/
http://practicas.uned.es/
http://practicas.uned.es/

	La UNED disposa d’una plataforma de pràctiques fes la inscripció i tria el grup : http://practicas.uned.es

