
Mòdul: Pràctiques Externes 

Optatiu  

10 crèdits ECTS 

 

Objectius: 

L’objectiu d’aquest mòdul és que l’estudiant pugui posar en pràctica els coneixements adquirits 

durant el màster. Es pretén: 

1. Que l’estudiant conegui amb la pròpia experiència el funcionament d’una organització 

pública o para-pública i que això li pugui servir de primer contacte amb l’àmbit 

professional propi d’aquesta titulació.  

2. Que l’estudiant sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de 

resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis 

(o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 

 

Competències: 

1. Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.  

2. Dissenyar i avaluar processos d’intervenció pública en situacions i problemàtiques 

socials, polítiques i sectorials específiques. 

3. Gestionar un conjunt divers i complex de dades i fonts, amb la identificació, recopilació i 

anàlisi corresponents d’aquestes amb la metodologia més adequada.  

4. Elaborar informes tècnics d’anàlisi i/o avaluació rellevants per a l’assessorament i la 

presa de decisions. 

5. Comunicar conclusions davant de públics multidisciplinars. 

 

Metodologia 

Les pràctiques es realitzaran durant 14 setmanes entre els mesos d’abril i juliol. En les 

pràctiques, l’estudiant comptarà amb la supervisió d’un tutor/a, però s’espera que la major 

part del seu treball sigui autònom, i haurà de realitzar les tasques que li siguin assignades. 

 

L’estudiant haurà d’elaborar una breu memòria de pràctiques (1000 paraules 

aproximadament) on valori aquesta experiència i la seva relació amb els coneixements 

adquirits al màster. La memoria s’haurà de lliurar abans de l’1 de setembre.  

 

Convé que la memòria d’incorporació a una entitat externa estigui estructurada en tres grans 

blocs: 

1. Presentació de l’entitat (200 paraules):  

    Objectius generals i raó de ser  



    Estructura i organització  

    Recursos humans i materials  

 

2. Activitat desenvolupada per l’estudiant (500 paraules):  

    Objectius de la pràctica  

    Tasques desenvolupades  

    Coneixements adquirits en el Màster aplicats en el desenvolupament de les tasques 

    assignades  

    Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat  

 

3. Valoració de la pràctica (300 paraules): 

    Grau d’assoliment dels objectius proposats  

    Grau d’integració de l’estudiant en l’activitat de l’entitat i relació amb el tutor  

    Utilitat dels coneixements adquirits al llarg del Mestratge per al desenvolupament de les  

    tasques assignades  

    Punts forts i punts dèbils de l’entitat i possibles propostes de millora, si s’escau  

    Aspectes positius i negatius de l’experiència 

 

Avaluació 

L’avalució es fonamentarà en l’informe del tutor/a de pràctiques (50% de la nota) i la memoria 

lliurada per l’estudiant (50% de la nota).  

 


