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Nom de l’assignatura TÈCNIQUES PROFESSIONALS EN GEOGRAFIA 

Codi 28182 

Estudis Llicenciatura de Geografia 

Curs i període en el que 
s’imparteix 

2n Cicle, 2n semestre 

Crèdits i Crèdits ECTS 6/4 (Crèdits ECTS) 

Caràcter de l’assignatura  Optativa 

Requisits exigits  per a cursar 
l’assignatura 

Cap 

Llengua en què s’imparteix Català 
Nom del professor: Núria Valdovinos 
Despatx: B7 – 1090 
Correu electrònic: Nuria.Valdovinos@uab.cat 

 
Professorat de l’assignatura 
 

Horari tutories i tutories integrades: per determinar 
 

Objectius 
El principal objectiu de l’assignatura consisteix en què l’estudiant tingui un primer contacte amb el món 
professional. L’estudiant tindrà l’ocasió de desenvolupar diferents tasques sempre orientades a completar la seva 
formació acadèmica però alhora se li ofereix la possibilitat tenir una primera experiència de caràcter professional 
integrant-se en un col.lectiu de professionals i en un marc concret de feina. 
 
La matrícula d’aquesta assignatura no segueix el procediment administratiu habitual donada la seva particular 
casuística. Per optar a cursar l’assignatura cal que l’estudiant s’inscrigui a la Secretaria del Departament de 
Geografia en periode de matrícula (juny i setembre). En cas que el nombre places ofertades superi la demanda, es 
realitzarà un procès de selecció prèvia entre els estudiants inscrits atenent els següents criteris: 
 
a) l’estudiant ha de justificar que ha completat els crèdits corresponents al Primer Cicle de la Titulació de 

Geografia 
b) Ha de demostrar que té disponibilitat de temps fora de l’horari acadèmic 
c) Tenir idoneïtat en relació a la realització de treballs pràctics 
d) En cas d’excés de demanda respecte a les places ofertades, s’aplicaran criteris de resultats curriculars 
 
L’assignació de plaça es farà prèvia entrevista personal amb l’estudiant un cop s’hagi valorat el perfil d’orientació 
futura que cada alumne té plantejat  

Continguts 
Aquesta assignatura, sense horari lectiu, possibilita a l’estudiant realitzar estades, aproximadament 60 hores al 
llarg de tot el segon semestre, en empreses, organismes o institucions posant en pràctica activitats ralacionades 
amb la tasca professional del geògraf. La realització de pràctiques es realitza mitjançant la signatura d’un conveni 
de col.laboració, entre la Universitat i l’organisme o empresa en qüestió. 

Avaluació 
La nota final de l’assignatura tindrà en compte: 
a) informe del tutor assignat per la institució, organisme o empresa (50%) 
b) realització d’un informe de valoració qualitativa de la tasca realitzada per part de l’alumne (50%) 
 
 


