Grau en Periodisme

QUÈ CAL SABER SOBRE LES PRÀCTIQUES?

Tipus de pràctiques: Curriculars i Extracurriculars
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➢

Cal estar matriculat durant el curs vigent
Introduir el CV al Campus Treball
Les tasques han d’estar relacionades amb els estudis
L’horari ha de ser compatible amb les classes
Durada: 800 h màxim per curs acadèmic (curriculars + extracurriculars)
Cost de la tramitació del conveni a càrrec de l’empresa
Més informació: www.upf.edu/carreres-professionals

1. CURRICULARS
● Assignatura obligatòria del pla d’estudis (14 ECTS) de 4t curs
● Durada: mínima 300h / màxima 450h
● Com a norma general NO són remunerades
● Les pràctiques han d’estar autoritzades obligatòriament pels tutor/a José Óscar
Plaza o Laura Pérez
● Només es pot assignar un conveni de pràctiques curriculars durant tota la vida
acadèmica del grau
Quan t’has de matricular?
● Si ets estudiant de 3r curs i compleixes la progressió per passar a 4t, podràs
matricular les pràctiques curriculars a la matrícula de juliol.
● Si s’abandonen les pràctiques sense una raó de pes o una justificació sòlida es suspèn
l’assignatura i s’ha de tornar a matricular el curs següent.

Com s’avaluen les pràctiques?
Període: la qualificació s’introduirà al 3r trimestre de 4t curs.
Avaluació: l’avaluació es farà a partir de:
1. Memòria de pràctiques (es penja a l’Aula Global). La memòria s'envia 15 dies després
d'acabar les pràctiques.
2. Informe de l’empresa (ho gestiona la UPF).
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2. EXTRACURRICULARS
● Remuneració: mínima 6 euros nets l’hora
● Es poden assignar tants convenis com es vulgui fins a màxim 800 h/curs
● Si ja es té l’empresa on fer les pràctiques: l’empresa s’ha d’adreçar al Servei de
Carreres Professionals (SCP): scp.comunicacio@upf.edu
● Per a la memòria de les pràctiques extracurriculars l’estudiant s’ha de descarregar el
model publicat al Campus Treball (CT). L’haurà d’adreçar al tutor de Pràctiques
Extracurriculars.

PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES – ERASMUS PLUS
● Beca Erasmus pràctiques. Per a més informació, cal adreçar-se a l’OMA (Oficina de
Mobilitat) a través de CAU.

Tutors/a de Pràctiques:
José Óscar Plaza i Laura Pérez (curriculars): joseoscar.plaza@upf.edu / practicum.periodisme@upf.edu
Xavier Ramon (extracurriculars): xavier.ramon@upf.edu
Secretaria dels Estudis: CAU
Servei de Carreres Professionals (SCP): scp.comunicacio@upf.edu

