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Prerequisitos

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa que es recomana cursar a 4t. Per matricular-s'hi
cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres
primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient
acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

És imprescindible que l'estudiant es preinscrigui i sigui acceptat abans de matricular-se en aquesta a
l'assignatura de PE. La inscripció seguirà aquest procediment:

Reunió informativa.
Preinscripció a través del web de la facultat.
Enviament de còpia de l'expedient acadèmic en PDF amb la nota mitjana al coordinador de pràctiques.
Admissió de l'estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
Matrícula amb la resta d'assignatures.

La distribució de l'alumnat en les PE es farà combinant tres criteris:

Ordre de preferència triat per l'estudiant.
Disponibilitat de les institucions o projectes: és imprescindible l'acceptació del tutor de l'entitat
col·laboradora o projecte.
Expedient acadèmic dels estudiants: tindran prioritat els que tinguin una mitjana més elevada o un perfil
més adequat per a cada institució o projecte.

L'estudiant ha d'estar matriculat en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb
l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà un tutor acadèmic de la Universitat (el coordinador de les PE del grau) i un tutor o una tutora
de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la
disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.
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El coordinador de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les
pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el
procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El coordinador presentarà l'estudiant
al seu tutor o tutora dins de la institució en la qual ha de realitzar les pràctiques professionals, i, un cop
realitzada l'estada de pràctiques, el coordinador avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i
l'informe del tutor o la tutora.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de
representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les
característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant
subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient.
Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula lapòlissa complementàriacontractada
per la UAB (preu aproximat: 6€).

Objetivos y contextualización

Les pràctiques externes tenen l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de
proporcionar-li una formació completa i integral, i estan subjectes a la normativa sobre drets i deures dels
estudiants i als compromisos de l'entitat col·laboradora.

Les Pràctiques Externes són una assignatura optativa oferta als estudiants d'Estudis Clàssics en el quart curs,
al marge de les mencions del grau, amb els objectius següents:

Donar a l'estudiant, durant el seu període formatiu, el contacte amb un àmbit laboral del seu interès.
Facilitar que l'estudiant conegui les tasques pròpies de l'àmbit en qüestió.
Adquirir experiència laboral en una activitat professional relacionat amb els seus estudis.

Competencias

Estudios Clásicos
Explicar un texto literario, aplicando sus conocimientos literarios, métricos y estilísticos.
Identificar y valorar las principales realizaciones históricas, sociopolíticas, científicas, literarias y
culturales del mundo grecorromano.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomia.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Sintetizar el debate actual sobre el lugar de la tradición clásica en Occidente.

Resultados de aprendizaje

Contribuir al estudio al estudio y la difusión del legado griego y romano en instituciones o proyectos
dedicados a ese fin.
Contribuir al estudio y la difusión de resultados (autores, obras, ideas) de la influencia clásica en la
tradición occidental.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el trabajo: diseñar planes con establecimiento de
prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Reconocer la importancia de controlar la calidad de los resultados del trabajo y de su presentación.
Reconocer y poner en práctica las siguientes habilidades para el trabajo en equipo: compromiso con el
mismo, hábito de colaboración, capacidad para incorporarse a la resolución de problemas
Reflexionar sobre el trabajo propio y el del entorno inmediato con intención de mejorarlo de forma
continua.

Usar herramientas informáticas, tanto básicas (por ejemplo, procesador de textos o bases de datos),
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Usar herramientas informáticas, tanto básicas (por ejemplo, procesador de textos o bases de datos),
como programas especializados necesarios en la práctica profesional.
Utilizar con eficacia y de forma autónoma las herramientas filológicas básicas.
Utilizar el vocabulario técnico específico de interpretación y comentario de los textos antiguos.
Utilizar las técnicas de catalogación, trascripción, edición crítica, estudio, análisis y difusión del
patrimonio heredado de Grecia y Roma de manera profesional.
Valorar el patrimonio cultural grecorromano como una riqueza para conservar, disfrutar y difundir.

Contenido

Les Pràctiques Externes s'ofereixen en :dues modalitats

Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants
convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als
Departaments dels graus implicats o com a suport de la docència del grau. En aquest cas, les
Pràctiques s'establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins
l'àmbit de la UAB i d'un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

En cursos anteriors el grau d'Estudis Clàssics ha ofert les places següents:

Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

Editorial Adesiara (1),
Col·lecció Bernat Metge (1),
Institució Milà i Fontanals (Filologia) (2),
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1),
Institut Català d'Arqueologia Clàssica (1/2),
Museu d'Arqueologia de Catalunya (2),
Museu de Badalona (2),

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi (2),
Islamolatina (2),
Arnau DB (1),
Institucions religioses i les seves manifestacions mítiques a la Grècia antiga: estudi de fonts (4),
Suport a la docència del grau d'Estudis Clàssics.

Atenció: l'oferta de les places pot variar segons la disponiblitat final de les institucions o dels projectes.

Metodología

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les
activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent
projecte formatiu.

Les sessions teòriques podrin contemplar classes presencials, cursos especialitzats (ex. curs en riscos
laborals) o la formació per a la inserció laboral organitzada per la Facultat amb la col·laboració del Servei
d'Ocupabilitat.

Els estudiants tindran dues sessions de tutoria (presencial o virtual), durant el període de realització de les
pràctiques i al final.

Calendari

El calendari ordinari de desenvolupament de les pràctiques es concretarà d'acord amb les necessitats de
l'entitat o el projecte col·laborador i la disponibilitat de l'estudiant. Estarà comprès dins aquests dos períodes:

Primer semestre: de setembre a gener. Data final de lliurament de la memòria: 4 de febrer.
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Primer semestre: de setembre a gener. Data final de lliurament de la memòria: 4 de febrer.
: de febrer a juny. Data final de lliurament de la memòria: 30 de juny.Segon semestre

En casos excepcionals es podran desenvolupar fora d'aquests períodes, a l'estiu, si així ho requereixen les
tasques a desenvolupar (per exemple excavacions arqueològiques)

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sessions teòriques 7,5 0,3 5, 4

Tipo: Supervisadas

Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els
estudiants

125 5 11, 1, 3, 5, 4, 8, 7, 9, 10,
2

Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0,4 3, 4

Tipo: Autónomas

Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 4, 6

Evaluación

El tutor del projecte o institució receptora orientarà l'estudiant en la bibliografia necessària per a les seves
activitats de formació i d'avaluació.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els
estudiants

70 0 0 11, 1, 3, 5, 4, 8, 7, 9,
10, 2

Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 4, 6

Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0 0 3, 5, 4, 6

Bibliografía

El tutor del projecte o institució receptora orientarà l'estudiant en la bibliografia necessària per a les seves
activitats de formació i d'avaluació.
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