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Pràctiques Professionals

Codi: 43004
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4313791 Integració Europea OT 0 2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No s'exigeixen.

Objectius

Aquest mòdul té per objectiu que els/les alumnes realitzin 250 hores en diverses institucions públiques o
privades vinculades a temes europeus, amb la finalitat de desenvolupar la implementació pràctica dels
coneixements teòrics adquirits mitjançant casos reals.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips multidisciplinaris.
Treballar professionalment en àmbits laborals que impliquin un contacte amb institucions i polítiques de
la UE.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Donar suport als tècnics de les empreses/institucions en el desenvolupament del seu treball i executar
les tasques assignades.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips multidisciplinaris.

Continguts

- Realització de 250 hores de pràctiques en una institució, pública o privada.

- Realització de la memòria final de pràctiques.

Metodologia

La realització de les pràctiques pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries i acadèmiques.

Cada institució d'acollida determinarà el contingut concret de les pràctiques a realitzar i la metodologia.

Durant el mes de novembre es convocarà una reunió en la que es farà pública l'oferta de places, amb el detall
del contingut de les tasques i del perfil de coneixements (especialment lingüístics) requerits.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Realització de les tasques encomanades 240 9,6 1, 2, 4, 6

Tipus: Autònomes

Redacció de la memòria final 10 0,4 3, 4

Avaluació

Al finalitzar el periode de pràctiques l'estudiant entregarà una memòria final explicant les tasques realizades.
Aquesta memòria i l'informe del tutor conformaran la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe tutor 80% 0 0 1, 2, 4, 6

Memòria final de pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia
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No es precisa al tractar-se d'un mòdul de pràctiques professionals.

Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.
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