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ENSENYAMENTS Criteris específics RC Documents 
acreditatius Observacions 

Grau en Enologia  Que l’estudiant sol·licitant 
aporti un contracte on es 
demostri que ha estat 
contractat un mínim d’hores 
equivalent a la durada de 
l’assignatura en ETCS. 

 Fins a un màxim de 36 ECTS, es podrà reconèixer 
per les assignatures de: 

 
Pla vell (2009) 

 
19214401 Pràctiques externes: 12 ETCS 
19214110 Pràctiques Integrades de Viticultura: 6 ECTS 
19214117 Pràctiques Integrades d'Enologia: 6 ECTS 
19214125 Economia i Gestió d'empreses: 6 ECTS 
19214126 Màrqueting vitivinícola: 3 ECTS 
19214104 Gestió de la qualitat de la indústria 
vitivinícola: 5 ECTS 
 
Pla nou (2014) 
 
19224401 Pràctiques externes: 15 ETCS 
19224108 Economia i Màrqueting vitivinícola: 6 ECTS 
19224125 Gestió de la qualitat i la seguretat de la 
indústria vitivinícola: 3 ECTS 
 

 Certificat de vida 
laboral que acrediti la 
vinculació de l’estudiant 
amb l’empresa. 

 
 Informe on es 

justifiquin les tasques 
realitzades.  

 
 Informe de l’entitat on 

es descriguin les tasques 
desenvolupades així 
com el període en què 
les ha dut a terme. És 
suficient amb la 
descripció que dóna la 
ISO 9000 del lloc de 
treball.  

 

 Qualsevol documentació 
aportada ha de ser oficial i 
indicar una persona de 
contacte per comprovar la 
veracitat del document. 

 
 Les sol·licituds seran 

resoltes per la Comissió 
Acadèmica de 
l’ensenyament pel qual es 
demani el reconeixement. 

 

Grau en Biotecnologia 
 Es podrà reconèixer per l’assignatura de: 
 

19204401 Pràctiques externes: 12 ECTS 
19204123 Economia i Gestió d’Empreses: 6 ECTS 

Màster en Begudes 
Fermentades 

 Que l’estudiant sol·licitant 
aporti un contracte on es 
demostri que ha estat 
contractat un mínim d’hores 
equivalent a la durada de les 
pràctiques de l’ensenyament.  

 Es reconeixerà per l’assignatura de: 
 

19625401 Pràctiques Externes: 9 ECTS 

 


