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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Codi 101977

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

18

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

18

Nombre de
grups

1

Coordinació SUAU GOMILA, GUILLEM

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglès

Distribució de crèdits ECTS: 18

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

ANDREU GASA, MARCEL·LA marcella.andreu@udl.cat 7,5

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

teresa.seres@udl.cat 7,5

SUAU GOMILA, GUILLEM guillem.suau@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Període de formació de l'estudiant durant el qual s'integra en les rutines productives d'una empresa pertanyent del
sector dels mitjans de comunicació. Amb això es busca que els estudiants demostrin que han adquirit les
competències del grau aplicant-les a un entorn de treball real.
La realitat i el funcionament d'una empresa o institució relacionada amb el sector professional de la comunicació.

Dinàmiques de treball d'una empresa o institució.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Les pràctiques acadèmiques externes tenen com a principal objectiu formar professionals que adquireixin habilitats
i destreses que resolen els problemes de gestió del seu àmbit competencial.
Vol ser un pont d'unió i d'adaptació contínua dels coneixements adquirits a les aules universitàries y la realitat
laboral de la nostra societat, que ha de donar com a resultat un valor afegit als estudis del grau en el sentit
d'aconseguir un reconeixement professional i una adaptació al món laboral.
Objectius més concrets:
- Prendre contacte amb entorn laboral i professional de la comunicació, 
- Posar en pràctica els coneixements, metodologies i tècniques adquirides durant la formació acadèmica.
- Adquirir i practicar noves habilitats professionals relacionades amb el periodisme escrit i digital, la comunicació
corporativa, la publicitat, etc.
- Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica.
- Afavorir l’adquisició de competències que preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva
àrea d'estudi.

CB5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb
un alt grau d'autonomia.

Generals
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CG1. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Específiques

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.

CE8. Aplicar el mètode científic de manera adequada a la recerca en l'àmbit de la comunicació, així com exposar
els resultats del procés de recerca.

CE9. Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tota mena de suports.

CE11.Dissenyar els aspectes formals i estètics en els mitjans escrits, audiovisuals, multimèdia i interactius.

CE12.Dominar les tecnologies i els sistemes utilitzats per a processar, elaborar i transmetre continguts en tota
mena de suports.

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació en
internet.

CE14. Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals
i interactius de caràcter informatiu i no informatiu.

CE15. Desenvolupar la capacitat creativa en la realització audiovisual, multimèdia i interactiva dels diferents
gèneres.

CE16. Desenvolupar i aplicar coneixements sobre gestió de la comunicació institucional i empresarial, així com
sobre les diferents estratègies en els àmbits de la comunicació corporativa i publicitària.

CE17. Desenvolupar la capacitat per a treballar en el sector dels mitjans de comunicació i d'adaptar-se a diferents
entorns laborals.  

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els alumnes del grau poden realitzar pràctiques tant en empreses privades, com en institucions i entitats públiques
o en serveis universitaris. Per això s'han seleccionat les empreses / institucions / serveis cientificotècnics
universitaris adequats a la formació específica del grau.
Els continguts que es poden treballar en les pràctiques dependrá de l'empresa o institució en què es realitzin i
podrán estar relacionats amb:

-publicitat

-màrqueting

-comunicació corporativa

-periodisme escrit

-ràdio

-televisió

-periodisme digital

Eixos metodològics de l'assignatura

Les pràctiques externes es realitzaran en una única entitat col·laboradora (empresa o institució) per l'estudiant.
Cada estudiant tindrà un(a) tutor(a) acadèmic(a), que serà un(a) professor(a) designat(da); i un(a) tutor(a) de l'entitat
col·laboradora, designat(da) per aquesta.
Les tutories amb el (la) tutor(a) acadèmic(a) consistiran en una sèrie de sessions programades i comunicades pel
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mateix .L'estudiant pot proposar una oferta de pràctiques només i excepcionalment si prèviament ho ha consultat
amb qui coordini les Pràctiques externes i hi hagi donat el seu consentiment.

Els eixos metodològics que s'utilitzen en aquesta assignatura són: la resolució de problemes que l'empresa
concreta plantegi, la realització d'una memòria escrita de l'aprenentatge que l’estudiant ha de dur a terme i la
realització de les pràctiques concretes que l'empresa li assigni.

En alguns casos molt justificats, i segons sigui la tipologia de les pràctiques, es pot fer teletreball, parcialment o
totalment.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'estudiant selecciona aquelles destinacions que més li interessen; els estudiants amb millors qualificacions són
aquells que tenen prioritat en la selecció de companyies que coincideixin en aquesta selecció. A través de
contactes amb el (la) tutor(a) de l'empresa, s'estableix el pla de treball (document que consensual i tots dos
signen), i amb contactes amb l'estudiant es verificar el desenvolupament correcte i
beneficiós en la seva capacitació.
Les tasques específiques que ha de realitzar l'alumne són les següents:

Mantenir una primera contacte amb el tutor/a de pràctiques externes per comentar els dubtes i preferències sobre
les empreses que es volen escollir.
Mantenir una primera entrevista amb l'entitat assignada per acabar de definir aspectes específics del lloc de
pràctiques i signar el Pla Formatiu.
Proporcionar tota la informació requerida per a la signatura del Pla Formatiu.
Fer la documentació (acord de pràctiques i annexos) necessària abans d'iniciar l'estada en l'entitat col·laboradora.
Fer les pràctiques a l'entitat col·laboradora assignada, respectant les normes horàries, les responsabilitats i el
desenvolupament de les tasques que s'han establert.
Complir el calendari tutorial.
Escriure la Memòria de Pràctiques.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del les Pràctiques externes es duu a terme mitjançant les qualificacions de tutoria  acadèmica i tutoria
de l'entitat col·laboradora, que es reparteixen de la següent manera:

Tutor(a) d'entitat col·laboradora: s’encarrega d’avaluar les pràctiques a partir de l’Informe d'avaluació del tutor de
l'entitat col·laboradora, que li fa arribar la UdL.

Tutor(a) acadèmic(a): avalua l’assistència a les tutories pactades, el compliment de les gestions en temps i forma i
el contingut de la Memòria del les Pràctiques externes. És la persona que decideix la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Tenint en compte la naturalesa d’aquesta assignatura, la bibliografia, la webgrafia, els mitjans audiovisuals o els
recursos de l’àmbit digital que s’emprin seran específics per a les diferents tipologies de pràctiques.
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