
 

CURS 2012-13 

 

1. Dades de l’assignatura 

 

 

2.- Prerequisits 

 

Cal un nivell d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.  

 
Els candidats per al Pràcticum necessiten una preparación en una varietat d'habilitats, que poden 

variar d'acord amb el Pràcticum. Aquestes habilitats inclouen la lectura i traducció de textos 

especialitzats, la planificació i l'ensenyament de classes d'anglès, maneig de les interaccions socials, 
respondre a consultes del públic, etc. Els coneixements d'informàtica i una capacitat per treballar en 

equip també poden ser importants. Els candidats han de presentar el seu currículum vitae com a part 

del procediment de selecció.  
 

3.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 

Nom de l’assignatura Practiques Externes 

Codi 100216 

Crèdits ECTS 6 

Curs i període en el que 

s’imparteix 
Quart curs, primer o segon semestre 

Horari 
Segons conveni específic amb l'empresa col · 

laboradora 

Lloc on s’imparteix En el lloc i / o en línia 

Llengües 
Tots els pràcticums requereixen obligatòriament l'ús 

d'Anglès. 

 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a ALAN DAVIDSON REEVES 

Departament FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA 

Universitat/Institució UAB 

Despatx B11-114 

Telèfon  93 5812328 

E-mail Alan.Reeves@uab.cat 

Horari d’atenció 
Dimarts i dijous 13.00-14.00 (permanència) 

Divendres 09.00-13.00 (amb cita prèvia) 



El Pràcticum s'ofereix en el quart any de Grau, i es pot cursar en el primer o segon semestre. 

L'objectiu de l Practicum és oferir als estudiants una formació professional en un camp en què  l'ús 

de l'Anglès, i l'aplicació dels coneixements adquirits durant el Grau, juguen un paper important. 
Els objectius formatius concrets varien en funció dels requisits del Practicum. 

 

4.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

Competències específiques: 

 

E2 Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques, professionals i 
socials. 

 

E9 Utilitzar els coneixements adquirits en la resolució de problemes relacionats amb qualsevol 
activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa. 

 

E12 Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa. 
 

Competències transversals: 
 

T1 Treballar de forma autònoma i responsable per aconseguir els objectius prèviament planificats. 
 

T5 Mantenir una actitud de respecte per les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques 

d'altres. 
 

T6 Respectar els drets de la propietat intel · lectual i valorar amb raonament crític la producció 

pròpia i aliena. 

 
Resultats de l'aprenentatge: segons el tipus de pràctiques. 

 

 

5.- Continguts de l’assignatura 

 

Entre les tasques que els estudiants han de dur a terme, es troba la docència a diferents 
nivells, l'observació de classes, la preparació de materials didàctics, la traducció de documents i 

pàgines web, la participació en pràctiques orals i l'elaboració d'informes,  presentació de productes 

als clients potencials,entre moltes altres. 

 

6.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

Segons el tipus de pràctiques. 

 

7.  -Avaluación 
 

Informe final del tutor: 80% 

Informe final de l'estudiant: 20% 
 

(Per raons òbvies, no hi ha la possibilitat de re-avaluació). 
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1. Subject Description 

 

 

2.- Prerequisites 

 

A level of English between C1 (advanced) and C2 (Proficiency) of the Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

 

Candidates need to be prepared to carry out work involving  a variety of skills, which may vary 
according to the practicum. These skills include reading and translation of specialized texts, planning 

and teaching English classes, management of social interactions, responding to inquiries from the 

public, etc.. Computer skills and a capacity for teamwork may also be important. Candidates should 
submit their curriculum vitae as part of the selection procedure. 

3.- Contextualization and training objectives.  

 

The practicum is offered in the fourth year of English Studies, and can be taken in the first or second 

semester. The goal of the Practicum is to provide students with training in a field where the use of 
English and the application of knowledge gained via their English Studies courses play an important 

role. Training objectives vary depending on the specific requirements of the Practicum. 

 

 
 

4 - Competences and learning outcomes.  

 

Specific competences: 
 

E2 Make effective and flexible use of English for academic, professional and social  purposes. 

Subject Name EXTERNAL PRACTICUM 

Code 100216 

ECTS Credits 6 

Year and period offered. Fourth year, first or second semester 

Timetable 
According to specific agreement with the collaborating 

company. 

Location At company address and/or on line 

Language All Practicums obligatorily require use of English 

 

Teacher contact 
 

Name ALAN DAVIDSON REEVES 

Department FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA 

University/Institution UAB 

Office B11-114 

Telephone  93 5812328 

E-mail Alan.Reeves@uab.cat 

Office Hours 
Tuesday and Thursday 13.00-14.00 (permanent) 

Friday 09.00-13.00 (by appointment) 
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E9 Use acquired knowledge to solve problems in any professional field related to English. 

 

E12  Critically assess scientific, cultural and literary English language. 
 

Transversal competences:  

 
T1 Work independently and responsibly to achieve previously planned objectives. 

 

T5 Maintain an attitude of respect for the views, values, behaviors and practices of others. 
 

T6 Respect  intellectual property rights, and critically evaluate one’s own and others’ intellectual   

      productions.   

 
Learning outcomes: according to demands of the Practicum.   

 

 

5. - Contents  

 

Tasks that students can be expected to perform include teaching at different levels, observing classes, 
preparing teaching materials, translation of documents and web pages, participating in oral practice 

sessions, writing reports, presenting products to prospective customers, among many others. 

 

6.- Teaching methodology and training activities 
 

      According to the type of Practicum. 

 

7.  -Evaluation 

 

Tutor’s final report: 80% 

Student’s final report: 20% 
 

(For obvious reasons, there is no possibility of re-evaluation). 


