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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES EXTERNES

Codi 101072

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Filologia Hispànica

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 4 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 MATEU SERRA, ROSA MARIA

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

MATEU SERRA, ROSA MARIA rosamaria.mateu@udl.cat 1,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'estudiant ha de realitzar obligatòriament unes pràctiques en empresa, equivalents a 6 ECTS. La importància de
l'component pràctic en els Graus és bàsic per a la UdL així com per al Grau de Filologia Hispànica. Durant l'últim any
s'ha programat les Pràctiques en Empresa amb caràcter obligatori per a l'estudiantat, i el Treball de Fi de Grau que es
realitzarà en l'últim semestre. Per aquestes activitats s'ha reservat, en la mesura del possible, el segon semestre del
4t curs, programant en ell un nombre molt reduït d'assignatures. Però en cap moment aquestes activitats impediran
que els estudiants puguin seguir cursant part de l'activitat formativa de l'grau bé a la UdL o en una altra universitat
(programes Erasmus, Sèneca, etc.)

Competències

A continuación se indican las competencias referidas al Grado de Filología Hispánica.

Básicas (Anexo I apartado 3.3 del
Real Decreto 861/2010) (*)

Generales Específicas
Transversales (según
UdL)

    

CB2 Aplicar sus conocimientos a su
trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de
estudio

 
CE3 Tener capacidad para trabajar
en entornos tecnológicos con
aplicaciones lingüísticas.

  

   

CE4 Conocer los aspectos
sistemáticos de los usos de la
lengua desde distintas
perspectivas de análisis
gramaticales: fonética, fonológica,
léxica, morfológica, semántica,
sintáctica, discursiva, pragmática y
sociolingüística

 

CB4 Poder transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no
especializado)

CG4 Planificar
adecuadamente el
trabajo individual y
en equipo y
gestionar el tiempo.

CE6 Saber analizar y reflexionar
sobre la estructura y el
funcionamiento de la lengua
española y de la comunicación en
lengua española, así como saber
discriminar de manera crítica entre
las distintas teorías y aplicarlas al
estudio científico de la lengua.

CT4 Adquirir conocimientos
básicos de emprendeduría
y de los entornos
profesionales

   
CE7 Reconocer las estrategias y
canales de transmisión de la
lengua española.
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CG6 Demostrar una
actitud sistémica de
rigor en el trabajo.

CE8 Reconocer la evolución
histórica, externa e interna, de la
lengua española y capacidad para
entender e identificar distintos
registros y variantes dialectales. 

 

  

CE9 Saber usar de forma básica 
técnicas específicas necesarias
para estudiar y enseñar textos
lingüísticos y literarios de diversas
épocas.

 

 

CG8 Planificar
adecuadamente la
organización del
trabajo y la
investigación.

CE10 Tener un conocimiento
básico de la lengua francesa a
nivel morfosintáctico, léxico y
sintáctico que permita comprender
y producir textos sencillos.

 

 

CG9 Diseñar y
gestionar proyectos
en el ámbito de la
empresa y la
educación.

   

    

  
CE15  Reconocer los rasgos
creativos asociados a la literatura
española e hispanoamericana.

 

  

CE16  Conocer los principales
textos, autores y movimientos
literarios en lengua española, así
como su evolución histórica y su
contexto literario y sociolingüístico.

 

  

CE17  Conocer los fundamentos
teóricos de la literatura, de los
movimientos de la historia literaria
y de las corrientes de la crítica
literaria.

 

  
CE18 Saber interpretar y juzgar los
textos literarios desde una
perspectiva crítica.

 

  

CE19 Saber identificar las
relaciones entre los
acontecimientos históricos y
sociales y la producción literaria, a
lo largo de los diversos periodos
históricos y marcos culturales,
especialmente en el mundo
hispánico.

 

  

CE21  Tener conocimiento y
dominio práctico de retórica,
estilística y otros recursos
asociados al proceso de creación
literaria y a la optimización de los
objetivos de la comunicación oral y
escrita en lengua española.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Els diversos perfils professionals a què poden conduir els estudis de Filologia Hispànica abastarien principalment els
següents:

(1) Ensenyament universitari i investigació filològica o lingüística;

(2) Ensenyament no universitari;

(3) Administracions públiques;

(4) Indústries de la cultura;

(5) Edició i correcció de textos

(6) Traducció;

(7) Col·laboració en mitjans de comunicació;

(8) Arxius, biblioteques i documentació;

(9) Assessorament lingüístic i cultural,

(10) Gestió i divulgació cultural

(11) Ús professional de les tecnologies de la informació (en la seva vessant lingüística i literària).

En conseqüència, els centres o empreses en què els estudiants realitzaran les pràctiques estrán vinculats a aquests
perfils indicats.

Eixos metodològics de l'assignatura

El vicerectorat de docència, a través de l'Oficina de Gestió de pràctiques externes, aporta l'assistència logística
general a la gestió de les pràctiques, però l'organització d'aquestes recau sobre les diferents facultats. Elles
s'encarreguen d'establir contacte amb les empreses i de fixar amb elles les condicions i els continguts de les
pràctiques, mitjançant la signatura d'un conveni.

Les pràctiques es realitzen habitualment durant el 2n semestre del 4t curs de l'Grau. A l'iniciar el curs acadèmic la
Facultat publica al seu web un llistat de les empreses disponibles així com una breu descripció de la tipologia de
treballs a realitzar. L'estudiant ha de triar 3 empreses en ordre de preferència. Un cop assignades les empreses, el
coordinador / a del Grau nomena un tutor acadèmic per a cada estudiant, d'entre els professors de l'Grau. L'empresa,
per la seva banda, nomena un tutor d'empresa d'entre el seu personal per a l'execució de cada projecte formatiu.
Haurà de ser una persona vinculada a l'entitat, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per
exercir una tutela efectiva.

A més de les funcions pròpies de tutoria, el tutor d'empresa ha d'emetre un informe final de valoració de el període de
pràctiques de l'estudiant. Abans de l'inici de les pràctiques, tots dos tutors estableixen un primer contacte, per
concretar detalls de el programa formatiu, acordar dates d'inici i finalització, distribució d'hores, etc. Entre tots dos
omplen un pla de treball.

El tutor acadèmic es reuneix amb l'estudiant per posar-li a l'corrent dels detalls i tots dos tutors, juntament amb
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l'estudiant, signen el citat pla de treball. De forma periòdica, aproximadament cada 7 dies, el tutor acadèmic es posa
en contacte amb el tutor de pràctiques per realitzar un seguiment dels progressos, problemes, incidències ... que hi
ha hagut amb l'estudiant. D'altra banda, i amb la mateixa periodicitat, el tutor acadèmic es reuneix amb l'estudiant per
a demanar informació, veure, si s'escau, materials elaborats per ell, treballs realitzats, etc.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les pràctiques externes D'acord amb la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i desplegada pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre; s'ha posat un
especial èmfasi en què els estudiants universitaris realitzin pràctiques acadèmiques externes i s'ha previst que els
plans d'estudis de grau continguin «tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant hagi d'adquirir», entre la qual se
citen «les pràctiques externes »(article 12.2), i que« si es programen pràctiques externes, aquestes tindran una
extensió màxima de 60 crèdits i hauran d'oferir-se preferentment en la segona meitat de el pla d'estudis »(article 12.6).

Les pràctiques acadèmiques externes poden realitzar-se en qualsevol empresa, institució o entitat pública o privada,
d'àmbit nacional o internacional, sempre que hi hagi un conveni de col·laboració signat entre l'empresa, entitat o
institució i la UdL. Amb elles es pretén que, mitjançant el desenvolupament d'un programa de treball acadèmic
relacionat amb els objectius formatius de l'Grau de Filologia Hispànica en una empresa o institució, l'estudiant apliqui
les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau i comenci a adquirir experiència per millorar la seva
futura ocupabilitat.

Sistema d'avaluació

A la fi de el període de pràctiques, els tutors d'empresa i acadèmic emeten sengles informes i els remeten a la
Facultat. Després del període de pràctiques, l'estudiant ha de realitzar una memòria de la pràctica, que ha d'incloure:

a) Breu descripció de l'entitat i dels seus àmbits d'activitat.

b) Descripció de el lloc de treball ocupat en el si de l'organització de l'entitat, condicions de desenvolupament,
organigrama de responsabilitats, etc.

c) Descripció concreta i detallada de les tasques i desenvolupats per l'estudiant en relació amb els continguts i
objectius formatius previstos en el projecte formatiu.

d) Vinculació de les activitats desenvolupades per l'estudiant amb els coneixements i competències adquirits durant
la seva formació reglada.

e) Identificació de les aportacions que en matèria d'aprenentatge professional i laboral han comportat les pràctiques a
l'estudiant.

f) Valoració personal de l'estudiant sobre les pràctiques desenvolupades.

La memòria és supervisada pel tutor acadèmic, que emet una proposta de qualificació per a l'assignatura de
Pràctiques externes. El vicedegà / a responsable de les pràctiques de la seva Facultat atorga una qualificació final a
l'assignatura de Pràctiques externes, tenint en compte el grau de compliment de el projecte formatiu, a partir de:

a) L'informe emès pel tutor o tutora de l'entitat col·laboradora.

b) La memòria de l'estudiant en pràctiques.

c) L'informe de tutor acadèmic o tutora acadèmica i la seva proposta de qualificació. La Facultat realitza cada curs
una previsió de les places necessàries per a tots els estudiants de cada Grau
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