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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTICUM

Codi 101298

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 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 SABATE CARROVE, MARIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i/o anglès

Distribució de crèdits Les Pràctiques Acadèmiques Externes són activitats acadèmiques integrades al Pla
d’Estudis de la titulació com una assignatura més. La durada en hores està definida el
Pla d’estudis i és de 150 hores, equivalents a 6 ECTS.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 2
Enviar correu electr?nic a la
professora per concertar dia i hora.

RODRIGUEZ BONET, DIANA diana.rodriguez@udl.cat 0
Enviar correu electr?nic a la
professora per concertar dia i hora.

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 1
Enviar correu electr?nic a la
professora per concertar dia i hora.

Informació complementària de l'assignatura

Informació sobre plagi:

Qualsevol activitat o prova d'avaluació que inclogui evidència de plagi o acció fraudulenta es qualificarà amb zero
<0>, segons el que estableix la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters de
la UdL (3.1.10). A més a més, segons recull la normativa, "Aquest fet significarà una qualificació de suspens (0) en
l’assignatura sense dret a recuperació. El professor o professora n’haurà d’informar l’estudiant afectat i haurà
d’emetre un informe justificant el plagi que haurà de fer arribar a la direcció d’estudis." (3.1.10).

 

Informació complementària sobre Avaluació Alternativa:

*En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins de l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en un examen i
una exposició oral. La sol.licitud d'aquesta modalitat s'haurà de realitzar amb acreditació documental i, un cop feta,
no es podrà modificar.

*D'acord amb l'article 3.1. de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos haurà d'abandonar
l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol
normativa de règim intern de la UdL.

 

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que: 

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de la imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte
del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del
delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

- Les imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura. 
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- Les imatges i veus enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruiran en
els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de
la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Les Pràctiques Acadèmiques Externes són activitats acadèmiques integrades al Pla d’Estudis de la titulació com
una assignatura més. La duració en hores està definida el Pla d’estudis i és de 150 hores, equivalents a 6 ECTS.

L’objectiu de les pràctiques és permetre a l’estudiant d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en la
seva formació acadèmica, afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a la realització d’activitats
professionals, i facilitar la seva incorporació al món laboral.

Competències

- Competències generals:

CG3 Demostrar creativitat i iniciativa 
CG4 Aplicar els principis i implicacions de l’ètica acadèmica i professional en el treball acadèmic 
CG5 Demostrar capacitat de treball individual o CG6 Treballar en equip (intra i interdisciplinar) i gestionar les
relacions personals
CG8 Adaptar-se a noves situacions o CG9 Demostrar motivació per la qualitat i el rigor
CG11 Aprendre de manera autònoma o CG13 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
CG16 Utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l’àmbit disciplinar o professional

- Competències específiques:

CE1 Escriure en anglès amb correcció i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com en
entorns acadèmics i professionals
CE7 Aplicar els coneixements adquirits al món professional.

- Competències transversals 

CT3 Adquirir capacitació en l’ús de las noves tecnologies i de las tecnologies de la informació i la
comunicació.
CT4 Adquirir coneixements bàsics d’emprenedoria i dels entorns professionals.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Les Pràctiques Externes es realitzaran en institucions i empreses per a les quals l’ús de la llengua anglesa
sigui fonamental (ja sigui per oferir docència en anglès, desenvolupar activitats en sectors d’importació i
exportació, basar-se en la gestió comunicativa de grups o dedicar-se a la promoció cultural). Aquestes
activitats formatives complementàries constitueixen un important complement de la formació acadèmica i
pretenen facilitar la posterior inserció laboral.
Elecció del Centre de pràctiques: Prèviament es podrà consultar l’oferta de places de pràctiques, quan
estiguin disponibles.
Els continguts de las Pràctiques dependran de:

- Les competències

- Els coneixements previs assolits durant el Grau..

-Les àrees de coneixement que pugui oferir l’entitat i la capacitat del tutor.
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- L'especificitat que el tutor de la UdL cregui convenient de desenvolupar a l’entitat.

-La llista de tasques serà definida pel tutor de l’entitat i el tutor de la UdL i constaran, de forma genèrica, en el
Projecte Formatiu. 

Eixos metodològics de l'assignatura

Eixos metodològics:

- 5 tutories d’orientació a l’alumne (abans, durant i després de les Pràctiques)

- 120 hores de treball en empresa

- 25 hores destinades a l’elaboració de la memòria

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Important: El Pla de desenvolupament de l'assignatura es publicarà tant bon punt estigui disponible el CALENDARI
PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESA/INSTITUCIÓ Curs 2022-23.

Reunió informativa: 
Sol·licitud de nous convenis UdL amb empreses amb què no existeix conveni: 
Sol·licitud de pràctiques: 
Adjudicació de places i tutor: 
Lliurament del PF (projecte formatiu) a Secretaria: 
Tutoria inici de pràctiques:
Inici de pràctiques (febrer 2023)
Tutoria de seguiment: 
Final de pràctiques (juny 2023)
Lliurament de la memòria al tutor (abans de juliol 2023) 

Sistema d'avaluació

Assistència i participació activa en las sessions de seguiment: 10%
Qualificació del tutor d’empresa: 30% (valoració quantitativa en un barem d’entre 1 i 10, i qualitativa, amb
comentaris sobre l’actuació, l’interès, la motivació de l’alumne)
Memòria de Pràctiques: 60%

Bibliografia i recursos d'informació

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