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1. Dades de l’assignatura 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’assignatura Pràctiques externes 

  

Codi 100649 

  

Crèdits ECTS 6 

  

Curs i període en el que 
s’imparteix 

Quart curs 

  

Horari 
A determinar d’acord amb cada  institució o  empresa on es 

realitzin les pràctiques 

  

Lloc on s’imparteix Institució o  empresa a determinar 

  

Llengües  

  

 
Professor/a de contacte 

 

Nom professor/a Jordi Ballester 

  

Departament Art i Musicologia 

  

Universitat/Institució UAB 

  

Despatx B7b-147 

  

Telèfon (*) 93 581 25 12 

  

e-mail Jordi.Ballester@uab.cat 

  

Horari d’atenció Dimarts i dijous de 10h a 11h 

mailto:Jordi.Ballester@uab.cat
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3.- Prerequisits 

 
No hi ha prerequisits especials. 
 
No obstant, donat que el nombre de places d’aquesta assignatura es troba subjecte al 
nombre d’empreses o entitats que tinguin un conveni vigent amb la UAB i a la seva 
disponibilitat per acollir un nombre determinat (i eventualment limitat) d’estudiants en 
pràctiques, s’estableixen les següents mesures organitzatives: 
 
1- Els alumnes interessats en cursar aquesta assignatura hauran de comunicar-ho al 
coordinador o tutor de pràctiques de la titulació abans de finalitzar el curs anterior (3r). 
 
2- El coordinador o tutor de pràctiques ordenarà el llistat d’alumnes interessats en cursar 
l’assignatura d’acord amb la nota mitjana del seu expedient acadèmic. Aquesta ordenació 
tindrà una doble funció: 

- Si el nombre d’alumnes que volen fer pràctiques és superior al nombre de places 

disponibles, l’ordenació (que anirà des de l’alumne que ocupi el núm. 1 fins el que 

ocupi el nombre corresponent al total de places disponibles) servirà per determinar 

quins alumnes poden realitzar les pràctiques.  

- A més, si hi ha coincidència d’interessos entre els alumnes admesos en relació a 

l’empresa o entitat on volen realitzar les pràctiques, aquesta ordenació 

determinarà la prelació en l’elecció del lloc on fer les pràctiques. 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 
 
L’assignatura de “pràctiques externes” té l’objectiu de complementar els coneixements 
adquirits pels alumnes en la seva formació acadèmica, amb la intenció d’afavorir 
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, 
facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora. 

 
Amb la realització de les pràctiques externes es pretenen assolir les següents finalitats: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge 
teòric i pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de metodologies de treball adequades a contextos i a 
realitats professionals en les què els estudiants hauran d’operar. 

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, 
personals i participatives. 

d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori 
l’ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
L’adquisició i desenvolupament de les diferents competències que es 
relacionen a continuació, estarà en funció del tipus i perfil de la institució o 
empresa en la que cada alumne realitzi les pràctiques. 
 
 

 
 
 

  

Competència 

CE5 - Reconèixer el paper de la música en la societat actual, la 
seva funció en les arts de l’espectacle, la seva relació amb la 
cultura audiovisual, la tecnologia i la informàtica, així com amb les 
empreses d’oci i cultura. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 CE5.29. Integrar en la praxis laboral el coneixement del 

paper de la música en la societat. 

  

Competència 

CE11 - Aplicar els coneixements adquirits en relació a les 
principals tècniques de catalogació, transcripció, edició crítica, 
estudi, anàlisi i difusió del patrimoni musical. 

   

Resultats d’aprenentatge 

 CE11. 5. Utilitzar les tècniques de catalogació, transcripció, 
edició crítica, estudi, anàlisi y difusió del patrimoni musical 
de manera professional, d’acord amb les necessitats 
pròpies de l’empresa o institució on es realitzin les 
pràctiques. 

  

Competència 
CE14 -  Integrar-se en projectes comuns de caràcter 
interdisciplinari. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 CE14.6. Assumir un rol participatiu en els projectes en els 

que l’alumne participi, en funció de l’empresa o institució on 
es realitzin les pràctiques. 

   

Competència 
CE15 - Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la 
programació, producció y difusió d‘espectacles musicals. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 CE15.4. Realitzar totes las fases de un projecte de gestió 

d’espectacles, sempre  en funció de l’empresa o institució 
on es realitzin les pràctiques.. 

   

Competència 

CE17 - Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, Bases de 
dades, Software específics de edició i tractament del so, etc.) a la 
disciplina musicològica. 

   

Resultats d’aprenentatge 

 CE17.11. Saber aplicar correctament eines informàtiques i 
tecnològiques pròpies de la musicologia que siguin 
necessaris en els projectes que cada estudiant desenvolupi 
a l’empresa on realitza les pràctiques. 

  

Competències Transversals 

CT5 – Saber prendre decisions adequades en l’àmbit professional 
pertinent. 
CT8 - Saber treballar en equip o amb equips (del mateix  àmbit o 
interdisciplinaris). 
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6.- Continguts de l’assignatura 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

 
Dirigides, 
supervisades i 
d’avaluació 

 120 h  

Dirigides 

Sessions teòriques destinades a  
introduir a la temàtica de les 
pràctiques. Descripció de les tasques  
a realitzar. 
 

10% CE14 

Supervisades 

Activitat pràctica a la institució  
d’acord amb el pla formatiu  
especificat al conveni específic de cada 
estudiant 

 

90% 
CE11- CE15-CE17-
CT5-CT8 

 
Els continguts específics de l’assignatura es determinaran en funció de la institució / empresa / 
entitat en la què realitzi les pràctiques cada estudiant. 
 
Una vegada sigui assignada una  institució / empresa / entitat a un determinat estudiant, es 
concretarà un “projecte formatiu” de comú acord entre la UAB i el tutor o responsable de la   
institució / empresa / entitat . En aquest “projecte formatiu” hi constaran, a més dels objectius, 
competències i resultats d’aprenentatge que també figuren en aquesta Guia Docent, una 
relació de les tasques que constituiran la feina que farà l’estudiant durant la seva estada de 
pràctiques. 
 
El projecte formatiu serà annexat al “conveni específic” que signen la institució, l’estudiant i la 
UAB, de manera que totes les parts tindran un coneixement precís del contingut de les 
pràctiques abans dels seu inici. 
 
El “conveni específic” és, de fet, un acord entre les parts que detalla els compromisos que 
s’adquireixen. En qualsevol cas, l'estudiant es compromet a incorporar-se a la institució / 
empresa / entitat en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes 
fixades per la institució / empresa / entitat, així com a mantenir amb la persona tutora la relació 
necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.  

 

 
Les pràctiques externes estan organitzades com una assignatura optativa que implica, per part 
de l'alumne, una presencialitat de l’entorn de 120 hores a la institució / empresa / entitat. 

 
La metodologia i les activitats formatives estaran supeditades a les característiques de cada 
institució / empresa / entitat. 
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Avaluació 

Avaluació continuada de les tasques 
que siguin encomanades a l’alumne per 
part de la institució / empresa / entitat 
on realitzi les pràctiques. 

[continuada i, per 
tant, inclosa en les 

120h] 

CE11-CE14-CE15-
CE17-CT5-CT8 

 
Autònomes  15 h  

 
Informe de l’alumne amb la descripció 
de les tasques desenvolupades i la 
seva valoració de les pràctiques. 

 CE5 

 

8.- Avaluació 

 
 

 
a- El pes principal de l’avaluació de l’assignatura de pràctiques externes (90%) recau en el tutor 
de la institució o empresa en la que l’alumne realitza les pràctiques. Aquest presentarà un 
informe en acabar el període de pràctiques en el què valorarà especialment de l’alumne:  

- la seva capacitat de treball 
- el seu sentit de la responsabilitat 
- la seva implicació personal i motivació per la feina 
- la seva adaptació a la institució / empresa 
- les seves aportacions  a la institució / empresa 
- la receptivitat a les crítiques 
- la relació amb el seu entorn de pràctiques  
- l’acompliment dels horaris establerts. 

 
b- La qualificació es completarà (10%) amb un informe fet pel propi alumne, que haurà de ser 
lliurat en el termini màxim de quinze dies després de finalitzar les pràctiques. En aquest 
informe l’alumne haurà de: 

- Descriure de manera concreta i detallada les tasques desenvolupades. 

- Valorar la utilitat de les pràctiques realitzades. 

- Exposar, si el cas, els problemes que hagin sorgit durant les pràctiques. 

- Fer una valoració final i anotar els suggeriments que consideri oportuns 

 


