
Resolució d’assignació de places de pràctiques externes curriculars en el Grau en Enginyeria Biomèdica. 

Curs 2018-2019. Quadrimestre de tardor 

 

Atesa la Normativa Acadèmica d’estudis de Grau de l’EEBE 

Atesa l’oferta de places publicada per l’EEBE 

Atès que els criteris d’assignació que es tindran en compte són: 

- L’expedient acadèmic de l’estudiant: nota mitjana i crèdits que li resten per finalitzar els estudis 

- La motivació de l’estudiant exposada en la sol·licitud 

- L’adequació de la sol·licitud al projecte formatiu de les pràctiques ofertades 

- La necessitat de distribuir les places de forma homogènia entre les diferents institucions ofertades per equilibrar-ne les càrregues 

 

La Comissió, reunida el 19 de setembre de 2018, resol les sol·licituds de places d’acord amb la següent taula: 



DNI ASSIGNACIONS OBSERVACIONS 

41625362 2018QT01 Estimada 

43201511 2018QT14 Estimada 

20856476 2018QT13 Estimada 

Y5722334 2018QT19 Estimada 

26066437 2018QT17 Estimada 

78102774 2018QT20 Estimada 

46973302 2018QT19 Estimada 

45834067 2018QT02 Estimada 

48065246 2018QT02 Estimada  

39471838 2018QT06 Estimada 

72897311 2018QT02 Estimada 

23898989 2018QT10 Estimada 

49360464 2018QT03 Estimada 

46375547 2018QT05 Estimada 

72203060 2018QT03 Estimada 

46381996 2018QT09 Estimada 

48039533 2018QT15 Estimada 

47933498 2018QT07 Estimada 

47840320 2018QT18 Estimada 

48037754 2018QT20 Estimada 

48275235 2018QT06 Estimada 

48059367 2018QT04 Estimada 
 

 

 

 



Pràctiques vinculades a processos de selecció de l’empresa o a proposta pròpia de l’estudiant: 

 

 

 

 

 

PLACES VACANTS: 

 

Fundació 
Sanitària Mollet 

L’objectiu de les practiques serà donar suport en la gestió energètica de l’Hospital d’Aguts, centre sociosanitari i tres residències. Les 
funcions a desenvolupar seran: 
1. Suport en el seguiment dels consums d’electricitat i gas natural dels diferents centres i elaboració de documentació. 
2. Anàlisi dels consums d’energia d’equips, zones i/o centres i extracció i comparació de ratis 
3. Col·laboració per a la realització de propostes de millora d’estalvi energètic 
4. Participació i seguiment de projectes europeus d’eficiència energètica en el centre. 
5. Seguiment del sistema de control i gestió de les instal·lacions centralitzades. 
6. Seguiment d’objectius de la ISO 50.001 de gestió energètica 
7. Suport en la gestió del manteniment de les instal·lacions generals pel bon ús i funcionament del centre. 
8. Reconeixement dels tres centres i plantejament de projectes i propostes de millora en la gestió, dins de l’àmbit de la Biomèdic.  

79077256 AVANADE SPAIN Estimada 

78102932 HOSPITAL CLINIC Estimada 

48036095 TISELAB Estimada 

45614858 DPT. CIENCIES MATERIALS Estimada 

45199039 NEUROELECTRICS Estimada 



Vecmedical 

Les tasques a realitzar en el lloc ofert per a la realització de les pràctiques són diverses: 
 
-       Elaboració d’especificacions tècniques de productes. 
-       Elaboració i interpretació de Bill of materials. Us de materials biocompatibles. Col·laboració i participació activa nou procés de labelling 
acomplint FDA. 
-       Contribució en els processos de millora continua (Lean Manufacturing Six Sigma).  
-       Suport en les diferents activitats que es requereixen pel correcte funcionament de la producció de l’empresa. 

  

TICSALUT 

Incorporació en l'equip de TIC Salut i donar suport en la Gestió de Projectes Innovadors en Tecnologies de la Informació i la Comunicació i 
Salut, així com també en Salut Digital.  
Cerca d'informació en l'àmbit de les TIC aplicades als sectors Salut i Social, per eventuals publicacions sobre temàtiques concretes com 
podrien ser la intel·ligència artificial, la realitat virtual, la imatge mèdica o altres. Suport en la redacció de publicacions. Participació en la 
construcció de nous projectes relacionats amb l'aplicació de les TIC en salut i social.  Possibilitat que les pràctiques puguin ser la base del 
TFG. 

TECNO-MED 

Col·laborar en desenvolupament de documentació. 
Requisits Legals i Reglaments de tecnologies sanitàries. 
Elaboració contingut pàgina subcontractistes de fabricació de tecnologies sanitàries. 
Sistematització d’elaboració d’informes d’auditories ISO 13485 amb Ipad (lauditor). 
Actualització pàgina web de membres MDNtecnologies sanitàries. 

ZYGOMA ZAGA 
CENTERA 

Màrqueting clínic, investigació clínica, creació/millores de plataforma web de seguiment de pacients (en col·laboració amb India) 

 


