
Aurora Rodés és gestora administrativa i forma part de dife-

rents comissions del Col·legi de Gestors Administratius de Ca-

talunya. Filla de gestor administratiu, aposta per ajudar els fu-

turs gestors oferint-los la possibilitat de realitzar les pràctiques 

del màster, de forma presencial o virtual, al seu despatx. 

Des de quan teniu alumnes en pràctiques a la gestoria?
Quan es va impulsar el màster en Gestió Administrativa per part de 
l’ISGAC i la Universitat Abat Oliba – CEU i ens ho van proposar. Vam 
acceptar i aquest és el quart curs que en tindrem. Primer vam co-
mençar amb un alumne, però l’any passat ja en vam tenir dos, un 
de presencial i l’altre de virtual, i aquest any repetim amb aquestes 
mateixes modalitats. El que és curiós és que l’estudiant virtual és 
una noia de Conca. Segur que tenia universitats més properes que 
li oferien màsters similars, però va optar pel nostre. Això diu molt a 
favor dels nostres estudis!

Quin és el perfi l dels estudiants del màster que teniu?
Normalment són persones molt formades, d’entre 25 i 30 anys, i 
que tenen experiència professional. Alhora molts d’ells estudien i 
treballen, fet que fa que a vegades els sigui difícil compaginar les 
pràctiques, però nosaltres els intentem donar el màxim de facilitats.

Quines tasques els demaneu, habitualment?
En tractar-se de persones amb estudis superiors, el que pretenem, 
i jo especialment com a tutora seva, és que coneguin el funciona-
ment d’una gestoria que, com la nostra, és integral i fem gairebé 
de tot: fi scal, laboral, comptable, transports,vehicles, successions, 
etc. Alhora, si hi ha un estudiant que es vol especialitzar en un tema 
concret l’ajudem a fer-ho. També els volem transmetre la idea que el 
gestor és la persona de confi ança del ciutadà i que intenta solucio-
nar-li tots els problemes o les situacions que li planteja. 

I en el cas dels alumnes virtuals?
A aquests els preparo la documentació de casos pràctics de la reali-
tat del despatx i els l’envio per correu electrònic. Una vegada revisat 
tot el material, el cas, etc., ells aporten el seu punt de vista i conjun-
tament busquem la solució per resoldre el tema. 

Les pràctiques són remunerades?
No, formen part del procés formatiu de l’alumne. Són una assignatu-
ra més del màster per avaluar les seves competències, són obligatò-
ries i han de desenvolupar-les durant el segon semestre del curs aca-
dèmic i fi nalitzar-les abans de la primera setmana de juny. El fet que 
no siguin remunerades ja s’estableix en el contracte que se signa.

ENTREVISTA

Tenir estudiants en 
pràctiques enriqueix i 
el benefi ci és mutu”

Tenir un estudiant del 
màster en pràctiques és 
una experiència positiva; 
em permet veure que 
la professió no s’acaba, 
que hi ha persones 
interessades i motivades 
per treballar de gestor
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Quina valoració feu del fet de comptar amb una persona en 
pràctiques?
Per a mi, personalment i professionalment, és una experiència molt 
enriquidora i positiva. D’una banda em permet ser conscient que la 
professió no s’acaba, que hi ha persones interessades i motivades 
per treballar de gestor, i això és molt bo, i de l’altra em permet tenir 
una visió actual; els estudiants que hem tingut són persones molt 
vàlides, molt preparades –especialment ara que fan casos pràctics 
durant el màster- molt ràpides, que també aporten el seu punt de 
vista i experiència professional, i es produeix un enriquiment mutu, 
una col·laboració que ens benefi cia a tots.

I quina valoració creieu que fan els estudiants de les pràctiques?
La impressió que tinc és que estan satisfets. En general sempre hem 
intentat fer-los les coses fàcils: si un no podia venir al matí, ho feia 
a la tarda, o només uns dies a la setmana, etc., o sigui que tots ens 
hem adaptat una mica a les circumstàncies de cadascú. I penso que 
l’estudiant ha pogut entendre l’essència de la nostra professió, el fet 
que acabes sent la persona de confi ança del teu client i que li pots 
solucionar moltes situacions.

Considereu necessària aquesta formació pràctica?
És la manera perquè els estudiants del màster no es quedin només 

amb la vessant teòrica i també vegin què és el dia a dia d’una gesto-
ria, la part real, la pràctica.

Per què recomanaríeu comptar amb alumnes en pràctiques?
Crec que el que cal és provar-ho, i després valorar l’experiència. Per 
a nosaltres ha estat positiva, i també considero que és bo que entre 
tots, els gestors que ja tenim anys d’experiència, posem el nostre 
granet de sorra per ajudar que la professió avanci, a formar millors 
professionals que seran reconeguts per la societat.

Tot són avantatges, o hi ha algun inconvenient?
Arran de la meva experiència, tot són avantatges. Però repeteixo, el 
que recomano és provar-ho.

TALLERS DE TECNOLOGIA APLICADA A LA GESTIÓ 

Els alumnes a banda de fer pràctiques també desenvolupen uns 
tallers de tecnologia aplicada a la gestió administrativa. Aquests van 
tenir lloc el 14 de desembre passat i van versar sobre la gestió de 
la signatura electrònica; la gestió de documents; pràctiques en sis-
temes informàtics de la gestoria administrativa i en prevenció de 
riscos laborals.
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