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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES EXTERNES

Codi 13060

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 6

Coordinació ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA

Departament/s HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

120 h Pràctiques externes (Centre de pràctiques) / 25 h Treball autònom 
Total: 150 h 
(*) 1 crèdit ECTS = 25 h de càrrega de Treball (estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellano
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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

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA margelich@hahs.udl.cat 1,5

HERRERO CORTELL, MIGUEL ÁNGEL miquelangel.herrero@hahs.udl.cat 1,5

PUIG SANCHIS, ISIDRO isidre.puig@hahs.udl.cat 2,5

REGA CASTRO, IVAN ivan.rega@hahs.udl.cat 2

Informació complementària de l'assignatura

Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l'oferta horària de les empreses o institucions, aquest any 2016-17 preferentment entre
intervinguts de març i intervinguts d'abril (durant aquest mes la docència com tal queda suspesa).

L´estudiant ha de sol·licitar/informar en quina empresa o institució vol dur-les a terme dins dels terminis assenyalats (Pla de desenvolupament de
l'assignatura).

La relació entre el/l'estudiant i l'empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. Aquesta
informació és la mateixa que podreu trobar a la web institucional de la UdL, en relació a les Pràctiques Acadèmiques Externes de la UdL:
<http://www.udl.es/organs/vicerectors/vde/practiquesacademiques/Entitats.html>

Requisits acadèmics:

Per desenvolupar el Practicum, cada estudiant ha d'haver-se matriculat en tots els crèdits del Màster (60 ECTS).

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i comprendre les problemàtiques, teories i mètodes de la Museologia i Museografia, i ser capaç de generar propostes competitives i
innovadores en el camp de la museologia i els estudis curatorials.

Conèixer i ser capaç d'aplicar els diferents mètodes i tècniques de catalogació, registre i documentació del patrimoni cultural que es fan servir per a la
gestió de col·leccions d'art públiques i / o privades.

Conèixer i comprendre el treball del conservador de Museus i altres institucions públiques i / o privades.

Conèixer i comprendre el funcionament d'una galeria d'art, en el doble vessant, com a empresa i com a centre difusor de l'art i la cultura.

Ser capaç de dissenyar, crear, desenvolupar i dirigir un projecte expositiu des de la idea inicial fins a la seva disseny i muntatge.

Ser capaç de dissenyar, crear, desenvolupar i dirigir projectes culturals integrals i estratègics, difusió i gestió del patrimoni històric-artístic.

Competències

Bàsiques / generals

CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis
(o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG1 Saber treballar en equip, amb capacitat de lideratge i de presa de decisions. Desenvolupar tasques en grup amb objectius comuns

 

Específiques

CE1 Ser competent en l'ús i maneig dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art: estats de la qüestió, anàlisi integrals de l'obra
d'art o crítica d'art per a l'activitat professional o investigadora en Història de l'Art.

CE2 Desenvolupar les destreses instrumentals aplicades a la Història de l'Art: Identificar les diferents metodologies en l'aproximació científica al fet
artístic, ser competent en l'ús de nous procediments d'estudi i tècniques d'anàlisi, per emetre i redactar informes historicoartístics.

2017-18

http://www.udl.es/organs/vicerectors/vde/practiquesacademiques/Entitats.html


CE9 Reconèixer de manera crítica el diàleg entre els mètodes tradicionals i les noves propostes d'estudi, anàlisi i interpretació de l'obra d'art i ser capaç
de dur a terme un projecte d'investigació avançat, especialitzat o multidisciplinari, per tal d'incentivar una investigació de qualitat.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Les Pràctiques Externes o Pràcticum del Màster es realitzaran en empreses del sector del mercat de l'art o relacionades i institucions públiques o
privades prèviament acreditades. Aquestes activitats formatives complementàries constitueixen un important complement de la formació acadèmica, un
rodatge orientat a facilitar la posterior inserció laboral. D'aquí que cada estudiant comptarà amb la tutoria o assessorament d'un professor, com a Tutor
Acadèmic, i d'una orientació professional, per part del Tutor Professional al Centre de pràctiques.

La part principal de les Pràctiques Externes es desenvoluparà en empreses o institucions preferentment al mes senyalitzat per a això (en el curs 2016-
17 la data disposada és del 20 de març al 19 d'abril / 2017). Durant aquest mes la docència com a tal queda suspesa. Prèviament, durant el primer
trimestre, tindrà lloc una part inicial / introductòria de les pràctiques, sota la supervisió d'un Tutor Acadèmic, en horaris que no coincideixin amb les
classes del Màster. El Tutor Acadèmic en el període de pràctiques ha d'ajudar a l'estudiant a fixar una estratègia per superar amb aprofitament les
Pràctiques Externes, informant-li de les tasques a realitzar, entorn en què es mourà, context del seu treball, tècniques i eines que aplicarà, etc.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives:

Activitat formativa
Hores destinades a l'activitat
formativa (*)

Percentatge de presencialitat

Seminaris/Tutories amb el Tutor
Acadèmic 5 (*) 50

Pràctiques curriculars/Pràctiques
externes

120 100

Treball autònom 25 0

Total Hores 150 h  
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FASES/DESARROLLO PLAZOS DESCRIPCIÓN

OFERTA DE PRÁCTICAS
CURRICULARES

* Durante los mes de noviembre/diciembre 
 

Durante el mes de diciembre se podrá consultar la oferta de
plazas de prácticas, cuando estén disponibles, en la carpeta
Recursos del correspondiente espacio virtual SAKAI.
 
 

ELECCIÓN DEL CENTRO DE
PRÁCTICAS (*)

* Durante el mes de enero 
Hasta el 29 de enero, 2017

El/La estudiante tiene que solicitar en qué empresa o
institución quiere llevarlas a cabo dentro de los plazos
señalados e informar convenientemente a la Coordinación
Académica para formalizar los convenios de manera
personalizada y en función de los intereses del alumno/a.
En la solicitud, el/la estudiante debe señalar cinco empresas o
instituciones por orden de preferencia para llevar a cabo las
Prácticas Externas.
El documento de solicitud estará disponible en la carpeta
Recursos del correspondiente espacio virtual SAKAI.
 

ADJUDICACIÓN DEL CENTRO DE
PRÁCTICAS Y TUTOR/A ACADÉMICO

* Como mínimo 8 días antes del inicio de las prácticas

Una vez realizada la solicitud/selección por parte de cada
alumno/a, se realizará la asignación de plazas de prácticas
según el orden de acceso al Máster (fase de acceso,
preferencia de la titulación y nota de expediente).
También debe de asignarse cada alumno/a un Tutor/a
Académico entre los profesores/as del Master y/o de los
profesores/as del Departamento. Es responsabilidad de la
Coordinación Académica del Master nombrar el Tutor/a
Académico de las Prácticas Externas o Practicum del Máster a
cada alumno/a, que eventualmente puede coincidir con el
profesor/a del Master que ha de tutorizar el TFM.

PRÁCTICAS EXTERNAS * Preferentemente del 20 de marzo al 19 de abril/2017

Las Prácticas Externas se hacen durante el curso académico a
partir de la oferta horaria de las empresas o instituciones,
preferentemente en marzo-abril. Durante este mes la docencia
como tal queda suspendida.
El número total de horas de prácticas es de 120.

ENTREGA DE LA MEMORIA DEL
PRACTICUM

* Preferentemente durante el mes de mayo
Del 1 al 15 de mayo, 2017

Una vez finalizado el período de Prácticas Externas, el/la
estudiante deberá presentar a su Tutor/a académico la
Memoria final de sus prácticas, siguiendo sus indicaciones. 

(*)Les Pràctiques Externes es duen a terme sota la supervisió de la Universitat de Lleida i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions
públiques o privades. La coordinació general correspon a la Coordinació Acadèmica. És responsabilitat de la Coordinació Acadèmica del Màster assignar
el Tutor / a Acadèmic de les Pràctiques Externes o Pràcticum del Màster a cada alumne / a, que eventualment pot coincidir amb el professor / a del
Màster que ha d'autoritzar el TFM.

L'empresa o la institució col·laboradora nomena un tutor / a Professional que s'encarrega de garantir el procés formatiu de l'estudiant.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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(*) La relación entre el/la estudiante y la empresa o institución es estrictamente académica y no laboral. Por lo tanto, las prácticas no son remuneradas.
Esta información es la misma que podréis encontrar en la web institucional de la UdL, en relación a las Pràctiques Acadèmiques Externes de la UdL:
<http://www.udl.es/organs/vicerectors/vde/practiquesacademiques/Entitats.html>

Sistema d'avaluació

Sistemes d'avaluació:

Sistemes d'avaluació Observació Percentatge de la nota final

Seguiment i compliment  20

Memòria del Pràcticum  40

Informe d'Avaluació del Tutor
Professional

 40

 

La qualificació final l'atorga el respectiu tutor acadèmic de pràctiques, tenint en compte el grau de compliment del Projecte Formatiu, en consideració
a:

a) Assistència, seguiment i compliment de les activitats assignades

b) Memòria de l'estudiant

c) Informe del tutor de l'entitat col·laboradora (enquesta virtual)

Abans de lliurar la memòria al tutor acadèmic, l'estudiant ha de posar el document a disposició d'aquest.

 

La Memòria de l'estudiant, ha de contenir els següents apartats:

Descripció breu de l'entitat i els seus àmbits d'activitat.
Descripció del lloc de pràctiques ocupat, dins de l'organització de l'entitat, condicions de desenvolupament, organigrama de responsabilitats, etc.
Descripció concreta i detallada de les tasques i treballs desenvolupats per l'estudiant en relació als continguts i objectius formatius previstos en el
projecte formatiu.
Vinculació de les activitats desenvolupades per l'estudiant amb els coneixements i competències adquirides durant la seva formació reglada.
Identificació de les aportacions que en matèria d'aprenentatge professional i laboral li han comportat les pràctiques l'estudiant.
Valoració personal de l'estudiant sobre les pràctiques realitzades.
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