
Normativa de l'assignatura Pràcticum en els estudis dels GRAUS 

(Aprovada per la Junta de Facultat de data 19 de desembre de 2012; Modificada per Junta de Facultat de data 22 de 
febrer de 2013; Modificada per Comissió de Docència de data 16 d’abril de 2013; Aprovada per Junta de Facultat de 
data 16 de maig de 2013; Modificada i aprovada per Junta de Facultat de data 11 de desembre de 2013; Modificada i 
aprovada per la Junta de Facultat de data 5 de juny de 2014)) 

 
En el marc de col·laboració entre les institucions i empreses compromeses amb la política 
comunicativa, la Facultat de Ciències de la Comunicació, des del curs 1984-1985 i per tal 
d'afavorir que els alumnes complementin els seus estudis teoricopràctics amb un contacte 
directe amb el món professional, té establerts diferents convenis de pràctiques, regulats per la 
normativa vigent. 

Els Plans d'estudis de 2010 del Grau en Periodisme i del Grau en Comunicació Audiovisual  
obliguen a obtenir 12 crèdits per equivalències en pràctiques realitzades en empreses i 
institucions públiques i privades. En el Grau en Publicitat el pràcticum són 12 crèdits optatius.  

 1.Requisits  
La convocatòria d'aquestes estades és per a alumnes que hagin superat el 50 per cent dels 
crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau. Aquest requisit és de caràcter general. Vegeu 
també l’apartat 7 sobre les assignatures específiques. 

 2.Sol·licituds  
L'alumne haurà de presentar un formulari de sol·licitud a la gestió acadèmica on farà constar el 
seu ordre de preferències amb totes les opcions que desitgi. L'alumne haurà de triar la pràctica 
de forma que sigui totalment compatible amb el seu horari lectiu. En cas que durant el procés 
d'adjudicació totes les opcions assenyalades ja estiguin assignades i sempre que sigui possible, 
el Centre posarà a disposició de l'alumne altres destinacions.  

El període de presentació de sol·licituds es farà públic durant el primer trimestre de l'any i 
s'informarà oportunament a través de la web, taulell d'anuncis, etc.  

 3. Modalitats  
Per poder fer les pràctiques, l'alumne haurà d'estar matriculat a l'assignatura corresponent: 

Pràcticum.     

 
Grau 

 
Codi 

 
Grup 

1r sem / 2n 
sem 

 
Especialitat 

971-Periodisme (OB) 
 
 
1432-Periodisme* (OB) 
 

103080 
 
 
104981* 

11 12 Premsa 

21 22 Ràdio 

31 32 Televisió 

 

1196-Comunicació 
Audiovisual (OB) 
 
1433-Comunicació 
Audiovisual** (OB) 

103068 

 
 
105004** 

11 12 Cinema 

21 22 Ràdio 

31 32 Televisió 

 

Publicitat i Relacions 
Públiques (OT) 

103151 11 12 Publicitat I 
RRPP 

 

Comunicació Interactiva 
(OT) 

104761 61 62 Comunicació 
Interactiva 



     

Comunicació de les 
Organitzacions (OT) 

104804 71 72 Comunicació 
de les 

Organitzacions 

 
*Codi de l’assignatura Pràctiques Externes per als alumnes que han accedit al 
grau de Periodisme a partir del curs 2019-2020. 

**Codi de l’assignatura Pràctiques Externes per als alumnes que han accedit al 
grau de comunicació audiovisual a partir del curs 2019-2020. 

4. Normativa de pràctiques externes  
 

1. L'alumne haurà de presentar en una única petició el seu ordre de preferències amb totes les 
opcions que desitgi. El Deganat facilitarà la informació, al més actualitzada possible, sobre 
horaris, especialitats i tasques bàsiques a desenvolupar en les empreses amb les quals la 
Facultat ha signat conveni de cooperació educativa per la realització de les pràctiques 
curriculars. 

2. Els criteris de selecció es regiran per la ponderació de l'expedient segons del Reial Decret 
1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de setembre de 2003) establint el barem en base a 10.  

3. Amb la nota obtinguda, s'establirà un ordre de prelació dels alumnes que optin a les 
pràctiques, des de la nota més alta a la més baixa. Les assignacions es faran d'acord amb 
aquesta prelació i tenint en compte les prioritats dels alumnes.   

4. Es faran públiques les llistes d'adjudicacions als taulers d’anuncis.  

5. Els canvis d'assignatura i de grup hauran de realitzar-se en les dates previstes pel calendari 
acadèmic de la UAB.  

6. L'alumne que no es presenti a les pràctiques o les abandoni voluntàriament un cop 
començades, rebrà la qualificació de suspès.  

7. L'alumne en pràctiques estarà obligat a complir amb les normes de règim intern de l'empresa. 
En cas que els tutors a l'empresa i a la Facultat estiguin d'acord en que aquestes s'han 
incomplert, l'alumne haurà d'abandonar la pràctica i rebrà la qualificació de suspès.  

8. L'alumne haurà de mantenir almenys una entrevista  amb el tutor a la Facultat. Si es 
produeix alguna incidència amb l'empresa en el decurs de l'estada, és dret i obligació de 
l'alumne posar-la en coneixement del tutor a la Facultat.  

9. Un cop acabada l'estada, l'alumne haurà de presentar una memòria al seu tutor acadèmic. 
Aquesta memòria tindrà unes pautes a seguir que es publicaran a la guia docent de 
l’assignatura Pràcticum.  

10.Correspondrà al tutor acadèmic avaluar l'estada en pràctiques de l'alumne a partir de 
l'informe facilitat per les empreses i la memòria elaborada per l'alumne.  

11.Per a sol·licitar el reconeixement del Pràcticum amb l’experiència professional és requisit 
indispensable:  

Contracte de treball (amb retribució) d’una durada mínima de 300 hores o, en el seu cas, 
factures del pagament de les col·laboracions, amb una categoria laboral corresponent a la feina 
que desenvoluparia l'alumne a l'empresa.  

 
També són requisits indispensables: 



a. Vist i plau del vicedegà del pràcticum. 
b. Informe del director o responsable de l'empresa on l'alumne presta els seus serveis en 

el qual es descrigui detalladament les tasques dutes a terme. 
c. Certificació de la vida laboral de l’alumne. 
d. L’alumne haurà de presentar la memòria justificativa en la qual s’exposin les 

competències assolides mitjançant l’activitat laboral. 

 
Presentar la sol·licitud d’equivalència abans de l’1 de maig de l'any en curs.  
 
 
Els crèdits reconeguts s’incorporen a l’expedient de l’estudiant amb la qualificació d’apte/a, i 
especificant que han estat reconeguts. 
 
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte a l’efecte del còmput de la mitjana de l’expedient 
acadèmic de l’estudiant. 

12. El pràcticum no s'oferirà als estudiants externs per l'especificitat dels seus continguts. 

13. S’estableix que el número d’hores mínim i màxim a realitzar durant l’estada sigui entre 300 i 
375 hores.  

5. Pràctiques curriculars mitjançant ofertes de l’oficina de Treball Campus: 
 
Al llarg del curs, Treball Campus contactarà amb la gestió acadèmica de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació per fer-li arribar les diferents ofertes. Aquestes ofertes es 
publicaran a la vitrina específica del pràcticum i també al web de la Facultat. 
 
Podran ser considerades pràctiques curriculars, sempre i quan coincideixin els següents 
requisits: 

1. El vicedegà de Pràctiques valori favorablement la idoneïtat amb les competències de 

l’assignatura Pràcticum del pla d’estudis del grau que correspongui. 

2. L’empresa/institució hi doni el vist i plau. 

Atès que es tracta d’una pràctica curricular, a l’alumnat que s’hi aculli, se li aplicarà l’apartat 4 
d’aquesta normativa.  Tot i que, no s’aplicarà el punt 4.2 en allò relatiu a les assignatures 
específiques: L’alumnat haurà de tenir superades les assignatures específiques del primer i 
segon curs, i tenir matriculades les assignatures específiques del primer semestre del tercer 
curs. També haurà de tenir superats el 50 per cent dels crèdits del grau corresponent. 
 
L’alumnat interessat en alguna oferta no ha de tenir assignada una plaça de Pràcticum. 
 
6. Convocatòria ERASMUS+ i PROGRAMA PROPI, MODALITAT PRÀCTIQUES: 
 
El Programa Erasmus Pràctiques i el Programa Propi Pràctiques  permet l’estada durant un 
període de temps –la durada del període de pràctiques estarà definit en la convocatòria- en una 
entitat d’acollida d’un altre país participant, i té per finalitat contribuir a que les persones 
s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala internacional, adquireixin aptituds 
específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al 
mateix temps que adquireixen experiència laboral. 
 
L’Erasmus Pràctiques i el Programa Propi Pràctiques ha de constar obligatòriament en 
l’expedient de l’estudiant. L’estudiant podrà optar per: 

 Sol·licitar el reconeixement de l’assignatura Pràcticum. En aquest cas, correspondrà al 
vicedegà de Pràctiques i al coordinador/a d’intercanvis, valorar la idoneïtat de 
l’Erasmus Pràctiques i del Programa Propi Pràctiques amb les competències de 
l’assignatura Pràcticum del pla d’estudis del grau que correspongui. 

 Sol·licitar la transferència a l’expedient. D’aquesta manera l’estada constarà en el 
Suplement Europeu del Títol - SET. 

 



 
En el moment de la convocatòria l’estudiant haurà de complir els requisits següents: 
 

 Generals del programa Erasmus Pràctiques i del Programa Propi Pràctiques: s’han de 
consultar a la convocatòria corresponent.  

 Específics de la Facultat de Ciències de la Comunicació per tal que el reconeixement 
es pugui resoldre favorablement: 

o Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de 
grau. 

o S’estableix que el número d’hores a realitzar durant l’estada sigui d’un mínim 
de 300 hores. 

o L’alumne haurà de presentar la memòria justificativa en la qual s’exposin les 
competències assolides mitjançant l’activitat laboral. Aquesta memòria tindrà 
unes pautes a seguir que es publicaran al web de la Facultat. 

o L’entitat d’acollida haurà d’omplir el formulari “Training Programme” on 
descriurà les tasques dutes a terme per l’estudiant i les competències assolides. 

 

7. Assignatures específiques   

Per sol·licitar el Pràcticum d’una determinada especialitat (premsa, ràdio, televisió, cinema, 
publicitat) serà indispensable haver superat les assignatures específiques de cada itinerari, 
corresponents als cinc primers semestres del grau.  

 
Grau en Comunicació Audiovisual – pla 1196 

 

Els alumnes que hagin accedit al grau fins al curs 2018-2019, hauran de matricular 
l'assignatura 103068 Pràctiques Externes, obligatòria de 12 ECTS. 

 

Assignatures específiques generals que han d’haver superat tots els alumnes que vulguin cursar les 
pràctiques externes: 

 103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual 

 103052 Història de la Ràdio i la Televisió 

 103063 Narrativa Audiovisual 

 103065 Guió Audiovisual de Ficció 

 103069 Teoria dels Gèneres Audiovisuals 

 103841 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 103842 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals 

 

Segons l’especialitat de les pràctiques externes, s’hauran d’haver superat les assignatures 
específiques següents: 

Ràdio 

 103058 Llenguatge Radiofònic 

Televisió 

 103685 Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic 

Cinema 

 103051 Història del Cinema 

 103685 Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic 

Grau en Comunicació Audiovisual – pla 1433 

 



Els alumnes que hagin accedit al grau a partir del curs 2019-2020 hauran de matricular 
l’assignatura 105004, obligatòria de 12 ECTS. 

 

Assignatures específiques generals que han d’haver superat tots els alumnes que vulguin cursar les 
pràctiques externes: 

 

 103029 Dret de la Comunicació Audiovisual 

 103056 Locució i Presentació 

 103065 Guió Audiovisual de Ficció 

 103069 Teoria dels Gèneres Audiovisuals 

 103841 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 103842 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals 

 105002 Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual 

 105005 Història dels Relats Audiovisuals 

 105019 Narrativa Audiovisual 

 

Segons l’especialitat de les pràctiques externes, hauran d’haver superat les assignatures 
específiques següents: 

 

Ràdio 

 105008 Llenguatges Sonors 

Televisió 

 105007 Llenguatge audiovisual 

Cinema 

 105007 Llenguatge audiovisual 

 
 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 
 

Cal matricular-se de l’assignatura 103151 Pràctiques externes, optativa de 12 ECTS. 

 

Les assignatures específiques que cal haver superat per a poder cursar les pràctiques 
externes són les següents: 

 

 103133 Màrqueting i Gestió Documental 

 103134 Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques 

 103136 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 

 103137 Teoria i Estructura de la Publicitat 
 103142 Processos i Tècniques Creatives 

 103144 Disseny en Publicitat i Relacions Públiques 

 103146 Creativitat Publicitària 

 103163 Comunicació de les Organitzacions 

 103863 Tecnologies de la Informació i la Comunicació o 104894 Tecnologies i 
comunicació persuasiva 

 103864 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals o 104895 Expressió Escrita, 
Oral i Audiovisual 

 103868 Mètodes de Recerca en Comunicació o 104899 Mètodes de Recerca en 
Comunicació Persuasiva 

Grau en Periodisme pla 971 
 



Els alumnes que hagin accedit al grau fins al curs 2018-2019, hauran de matricular 
l'assignatura 103080 Pràctiques Externes, obligatòria de 12 ECTS. 

 

Assignatures específiques generals que han d’haver superat tots els alumnes que vulguin cursar les 
pràctiques externes: 

 

 103106 Deontologia Periodística i Llibertat d'Expressió 

 103109 Escriptura Periodística en Multimèdia i Interactius 

 103114 Mètodes, Tècniques, Fonts i Organització del Treball Periodístic 

 

Segons l’especialitat de les pràctiques externes, hauran d’haver superat les assignatures 
específiques següents: 

 
Premsa 
 

 103082 Teoria i Pràctica del Periodisme Especialitzat 

 103110 Escriptura en Premsa 

 103113 Teoria i Tècnica dels Gèneres Periodístics 

 103117 Producció, Expressió i Disseny en Premsa 
 

Ràdio i Televisió 
 

 103111 Escriptura Audiovisual 

 103116 Producció i Expressió Audiovisual 

 103118 Informatius en Ràdio i Televisió 

 103852 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 103853 Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals 
 
 
 

Grau en Periodisme pla 1432 
 

Els alumnes que hagin accedit al grau a partir del curs 2019-2020, hauran de matricular 
l'assignatura 104981 Pràctiques Externes, obligatòria de 12 ECTS. 
 
Assignatures específiques generals que han d’haver superat tots els alumnes que vulguin 
cursar les pràctiques externes: 
 

 104974 Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic 

 104980 Dret de la comunicació i deontologia professional 

 104986 Gestió dels Continguts Multimèdia i Interactius 

 104991 Periodisme de Dades 
 

Segons l’especialitat de les pràctiques externes, hauran d’haver superat les assignatures 
específiques següents: 
 

Premsa 
 

 104971 Escriptura Periodística I 

 104984 Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics 

 104989 Escriptura Periodística II 
 

Ràdio i Televisió 
 

 104973 Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals 



 104983 Llenguatges audiovisuals 

 104987 Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals 

 104990 Fonaments Tecnològics del Periodisme 
 

 
Grau en Comunicació Interactiva-pla 1423 
 

Cal matricular-se de l’assignatura 104761 Pràctiques externes, optativa de 12 ECTS. 

 
Les assignatures específiques que cal haver superat per a poder cursar les pràctiques externes 
són les següents: 
 

 104723 Societat Xarxa 

 104724 Llenguatges Audiovisuals i Multimèdia 

 104727 Dret Digital i de les TIC 

 104732 Teoria i Tècnica del Disseny 

 104733 Infografia i Visualització de Dades 

 104736 Teoria i Tècnica del Guió 

 104740 Programació d'Aplicacions en Tecnologia Web 

 104743 Fonaments de l'Animació 
 
 

 
Grau en Comunicació de les Organitzacions-pla 1422 
 

Cal matricular-se de l’assignatura 104804 Pràctiques externes, optativa de 12 ECTS. 

 
Les assignatures específiques que cal haver superat per a poder cursar les pràctiques externes 
són les següents: 
 

 104770 Dret de la Comunicació i Deontologia Professional 

 104776 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 

 104777 Organització i Gestió d'Esdeveniments 

 104779 Comunicació Corporativa: Plans Estratègics 

 104780 Comunicació Interna 

 104782 Gestió de la Imatge Pública 

 104784 Fonaments Tecnològics de la Comunicació 

 104785 Teoria i Tècniques de la Construcció del Discurs i l'Elocució 

 104786 Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisuals de les Organitzacions 

 104787 Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials 
 

 


