CONVOCATÒRIA D’UNA
EXTRACURRICULARS

PLAÇA

DE

PRÀCTIQUES

Servei/unitat que ofereix l'estada en pràctiques:
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis.
Descripció:
S'ofereix una plaça de pràctiques extracurriculars entre els alumnes
matriculats del Màster oficial en estudis de Cinema i Audiovisual
Contemporanis en el curs 2020-21. L'objectiu de l'estada en
pràctiques extracurriculars és formar l'estudiant en competències i
habilitats associades a aquelles "competències específiques" i
"competències genèriques" del Màster oficial en estudis de Cinema i
Audiovisual Contemporanis, que tenen com a objectiu
complementar la formació en l’àmbit de la investigació i la creació
audiovisual.
L’alumne participarà en la recerca, catalogació, elaboració i anàlisi
de materials per a un dels vigents projectes de recerca finançada
oficialment en el marc del grup CINEMA. En concret, les pràctiques
extracurriculars estaran aquest curs vinculades al projecte “Los
motivos visuales en la esfera pública”.
Perfil de l'estudiant a qui s’adreça a l'oferta:
La plaça s’ofereix a alumnes matriculats del Màster oficial en
estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis en el curs 2020-21.
Tasques a realitzar:
L'estudiant, sota la supervisió del tutor/a de pràctiques, participarà a
algunes de les activitats del Departament de Comunicació. Això
permetrà a l'estudiant assolir, a través de les pràctiques, aquelles
competències necessàries per a la seva inserció al mercat de treball
desenvolupant-les en un entorn de treball real. Les activitats en què
l'estudiant participarà seran:

Tasques de recerca, catalogació i anàlisi d’imatges vinculades al
projecte “Los motivos visuales en la esfera pública”.
Tasques de transcripció de materials orals obtinguts en el marc de
l’esmentat projecte.
El tutor/a de pràctiques acollirà i acompanyarà l'estudiant i farà un
seguiment periòdic de la seva evolució que reflectirà a l'informe
final que lliurarà al tutor/a acadèmic/a.
Pla de formació:
- L'alumne rebrà formació inicial amb l'objectiu de rebre
orientacions sobre com dur a terme les diferents activitats vinculades
a les pràctiques: recerca, catalogació, anàlisi i elaboració de
materials.
- Cada tasca realitzada per l'estudiant serà revisada per part d’un
tutor. L'estudiant rebrà feedback sobre els aspectes desenvolupats
correctament i els aspectes que cal millorar.
Nom del tutor/a de pràctiques:
Dr. Ivan Pintor
Lloc de realització de l'estada:
Campus del Poblenou - UPF
Durada de l’estada (nombre d'hores totals i setmanals):
269 hores: del 18 de gener al 16 de juliol del 2021 amb una
dedicació de 10-12 hores setmanals (flexibles).

Retribució econòmica (bruta): 2.150€

Presentació de candidatures:
Del 16 al 20 de novembre de 2020 a l’adreça electrònica
master.dcom@upf.edu

Documentació a presentar:
-Curriculum vitae
-Carta de motivació que expliqui els interessos per col.laborar en el
projecte “Els motius visuals en el cinema” i que justifiqui la
idoneïtat del candidat en base a la seva trajectòria prèvia.
Criteris de valoració:
- Expedient acadèmic del grau que dóna accés al Màster
-Curriculum vitae
-Carta de motivació

