DESCRIPCIÓ GENERAL de l’ESTADA en PRÀCTIQUES
Codi de l’estada en pràctiques
Servei/unitat que ofereix l’estada en pràctiques

02_FACTORIA
La Factoria de la Biblioteca/CRAI de la UPF.
La Factoria és un servei de la Biblioteca/CRAI per a la producció digital que dona suport a professorat, estudiants
i personal d'administració i serveis de la UPF. La Factoria ofereix els següents serveis:
⋅
⋅
⋅

Breu descripció del servei/unitat

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Producció de vídeos per a la docència
Creació de materials docents i multimèdia per a professors, amb atenció personalitzada
Publicació de materials multimèdia a les plataformes de la UPF i a les plataformes d’aprenentatge virtual per
als MOOC
Suport a l'Aula Global (Moodle): suport a les consultes i a la formació feta al PDI
Suport a l'elaboració de treballs acadèmics per a estudiants
Suport en la gestió dels drets d'autor per als materials docents (propietat intel·lectual)
Suport a la resolució d'incidències del Campus Global
Suport a la creació de pàgines web UPF, ja siguin per a recerca, docència o gestió

L’equip de producció multimèdia s’encarrega principalment dels dos primers serveis, és a dir, la producció de
vídeos, i la creació de materials multimèdia.
Perfil de l’estudiant a qui s’adreça l’oferta:
Nom del tutor/a de pràctiques:
Lloc de realització de l’estada
Tipus de pràctiques

Estudiants del Grau en Comunicació Audiovisual, que hagin superat satisfactòriament el primer curs on
s’adquireixen les bases de la cultura audiovisual.
Justí Torn Poch (Responsable de producció de materials multimèdia)
Campus del Poblenou
Format híbrid (presencial i no presencial)

Nombre de places ofertes

3

Durada de les pràctiques

15 hores setmanals
25 setmanes
TOTAL: 375 HORES

Total ajut a l’estudi*

Mínim: 2.358,35 €
Màxim: 2.835,75 €

*D’acord amb les Bases d’aquesta convocatòria pot variar en funció de l’horari finalment establert i les circumstàncies personals de cada estudiant.
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COMPETÈNCIES I TASQUES, ACTIVITATS O FORMACIÓ RELACIONADA
Competència a treballar

⋅

Capacitat i habilitat per gestionar els
processos de producció, disseny i gestió de
l’obra audiovisual

Activitats d’aprenentatge
⋅
⋅
⋅

Participació en els projectes des de la ideació fins la materialització i difusió.
Participació en la metodologia del treball des de l’encàrrec fins a la realització.
Participació en totes les fases de la producció.
⋅

⋅

⋅
⋅

Preproducció (disseny i guió)
Producció (realització, il·luminació, so)
Postproducció (edició i etalonatge)
Difusió (publicació als canals pertinents)

⋅

Capacitat i destresa per a la creativitat i la
innovació.

⋅
⋅
⋅

Participació en el brainstorming dels projectes
Ideació i creació de guions per a l’audiovisual
Tria d’escenes en el muntatge audiovisual

⋅

Capacitat i habilitat per a l’ús adequat
d’eines tecnològiques en les diferents fases
del procés audiovisual

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Aprenentatge en el maneig de càmeres cinematogràfiques
Aprenentatge en la composició de llum en una escena
Aprenentatge en eines de so
Aprenentatge en programes d’edició.
Aprenentatge eines de subtitulat

⋅

Capacitat per treballar en equip

⋅
⋅

Participació activa en la realització dels projectes, en les diferents fases i conjuntament amb l’equip.
Desenvolupament de les tasques de forma coordinada amb l’equip

⋅

Capacitat d’iniciativa

⋅
⋅

Presa de decisions en el muntatge per a la millora del producte
Presa de decisions en la creació de guions que aportin valor afegit
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