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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES EXTERNES

Codi 100153

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història de l'Art i Gestió
del Patrimoni Artístic

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació BERNADO TARRAGONA, MÀRIUS JOSEP

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BERNADO TARRAGONA,
MÀRIUS JOSEP

marius.bernado@udl.cat 1,6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Les pràctiques externes del grau Història de l'Art i Gestió del Patrimoni  tenen com objectiu orincipal, permetre a
l'estudiant:

·   aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica,

·   afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i

·   facilitar la seua incorporació al món laboral.

Eixos metodològics de l'assignatura

Les pràctiques externes curriculars són les pràctiques corresponents a l'assignatura obligatòria del pla d'estudis de
grau i s'ha de desenvolupar en una entitat externa a la UdL, però amb tasques afins als corresponents estudis i
d'acord amb les competències que l'estudiantat ha adquirit en els darrers anys.

Al grau Història de l'Art i Gestió del Patrimoni les pràctiques externes es cursen al segon semestre del tercer curs,
entre la primera setmana de febrer i la primera setmana de juny, tot i que, en casos en què es tingui l'autorització
del tutor o tutora i tota la documentació signada, el començament es pot avançar al gener.

Per poder matricular-les s’han d’haver superat 150 crèdits de la titulació. En total s’han de comptabilitzar un total
de 150 hores (6 ECTS), de les quals 120 (80%) a l’empresa o institució i 30 (20%) dedicades a les tutories,
elaboració de la memòria, etc).

L’estudiantat pot triar el lloc on fer les pràctiques entre un llistat d’ofertes d’empreses i institucions amb les quals la
UdL ha signat el corresponent conveni. Tota la informació es troba al Portal de Pràctiques Externes i Borsa de
Treball de la UdL: https://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/

Un cop seleccionada la plaça en funció de l’expedient acadèmic, el tutor de l’entitat i el tutor de la UdL defineixen
la llista de tasques i es recullen en un Projecte formatiu que ha de ser signat per l’estudiant, pel tutor d’empres i pel
tutor acadèmic.

 

Per a més informació sobre la metodologia de les pràctiques, vegeu:

http://www.lletres.udl.cat/ca/estudiantat-lletres/estudiantat-lletres/#practiques-academiques-externes

http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Preguntes-mes-frequeents-PMF-sobre-
practiques-curriculars.pdf

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu Calendari de les pràctiques acadèmiques externes CURRICULARS de la Facultat de Lletres per

2022-23

https://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/
http://www.lletres.udl.cat/ca/estudiantat-lletres/estudiantat-lletres/#practiques-academiques-externes
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Preguntes-mes-frequeents-PMF-sobre-practiques-curriculars.pdf
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/CALENDARI-PRACTIQUES-CURRICULARS-20-21.pdf


al curs 2020-21

Sistema d'avaluació

Un cop acabades les pràctiques, el tutor/a d’entitat rep un correu amb una enquesta molt bàsica en què ha
d’avaluar diferents aspectes relacionats amb les pràctiques i donar una valoració final del període de pràctques.
Tindrà només una setmana per fer-ho.

Per la seva banda, el tutor o tutora de la UdL revisa aquesta enquesta i, juntament amb la memòria de pràctiques,
avalua i comunica la qualificació final al professor/a responsable de l’assignatura de pràctiques, que és qui signa
l’acta de l’assignatura.

L’estudiant ha de redactar una memòria de pràctiques seguint les indicacions del tutor acadèmic. Aquesta
memòria, que és recomanable que segueixi les pautes indicades per la Facultat de Lletres
(http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Com-fer-la-memoria-de-practiques.pdf), s’ha de
lliurar dins els terminis previstos al calendari
(http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/CALENDARI-PRACTIQUES-CURRICULARS-20-
21.pdf).

2022-23

http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Com-fer-la-memoria-de-practiques.pdf
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/CALENDARI-PRACTIQUES-CURRICULARS-20-21.pdf

