Curs 2020-21

Pràctiques externes d’Humanitats
Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r i 4t
Trimestre:
Nombre de crèdits ECTS i Hores dedicació estudiant: El nombre de crèdits convalidats
segueix les equivalències següents:
- 100 hores = 4 crèdit
- 200 hores = 8 crèdits
- 300 hores i + = 12 crèdits (màxim)
Professorat: Hélène Rufat

1. Presentació de l'assignatura o descriptor
Les pràctiques en empreses (i/o institucions) relacionades amb els sectors culturals són una
formació complementària per als estudiants en Humanitats: els permeten desenvolupar la
vesant més dinàmica i creativa dels coneixements adquirits durant els seus estudis, que són
majoritàriament teòrics .
L’experiència laboral ofereix la possibilitat de comprovar la utilitat d’aquests
coneixements, sol·licitant les habilitats comunicatives i socials, i alhora, relacionant entre
elles les diferents competències humanístiques adquirides. A més a més, gràcies a aquesta
participació puntual a la vida activa, els estudiants podran arribar a saber (o confirmar) en
quin tipus de feina esperen realitzar-se socialment.

2. Competències associades
En la majoria de casos, les competències associades a les pràctiques són:
-

les de comunicació oral i escrita (com la creativitat en l’ús d’instruments
retòrics/icònics per generar discursos innovadors)
les de creativitat i iniciativa
les de treball en equip (receptivitat a les crítiques, capacitat d'autonomia i presa de
decisions)
les de justificació i argumentació de les pròpies postures
les de desenvolupar raonament autònom en qüestions controvertides
les de relacionar informacions i documents amb una perspectiva transversal
les de interpretar dades rellevants per emetre judicis

3. Resultats de l’aprenentatge
El principal resultat general de les pràctiques externes és l’aprenentatge de les dinàmiques
laborals, el coneixement més o menys ampli (segons les tasques desenvolupades) dels
sectors relacionats amb les humanitats, i la formació en gestió cultural (segons sector i
tasques realitzades).

4. Prerequisits
L’estudiant ha d’acordar amb l’empresa el seu contracte de pràctiques, tant pel que fa al
lloc de feina (se’l pot trobar ell mateix o amb la borsa del Campus treball de la UPF), com
pel que són les tasques que haurà de complir i el nombre d’hores de dedicació.

5. Continguts
Variables segons les tasques que s’hagin de realitzar. Des de la coordinació acadèmica, es
vetlla perquè les tasques estiguin relacionades amb les competències dels estudiants
d’Humanitats de la UPF.

6. Avaluació
Els crèdits aconseguits amb les practiques sempre computen com a optatius de fora de
itinerari.
Per a avaluar les pràctiques, el/la tutor/a acadèmic/a tindrà en compte l’informe de
practiques complimentat pel tutor de l’empresa, juntament amb la memòria de pràctiques
realitzada per l’estudiant.
La memòria
- Convé enviar-la a la tutora acadèmica de pràctiques (helene.rufat@upf.edu) entre
15 dies i un mes després de la finalització del contracte.
- Interessa especialment descriure-hi i explicar-hi en quina mesura els coneixements
adquirits durant la carrera han estat útils per realitzar les tasques encomanades, així
com (inversament) la formació complementària adquirida en humanitats, gràcies a
les pràctiques.
- L’extensió recomanada de la memòria és entre 3 i 5 pàgines.

7. Recursos d’informació

