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Prerequisits

Per tal de poder optar al Pràcticum cal:

1. Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau.

2. Haver superat les assignatures específiques que es relacionin amb la modalitat escollida.

Tal i com consta a la Normativa (http://www.uab.cat/doc/NormativaPracticumGRAUJUNTA_05_06_2014):

"Per sol·licitar el Pràcticum d'una determinada especialitat (premsa, ràdio, televisió, cinema,publicitat,
multimèdia) serà indispensable haver superat les assignatures específiques de cada itinerari, corresponents
als cinc primers semestres del grau. En l'adjudicació de places, si s'escau, es tindrà en compte la resta

".d'assignatures de l'especialitat

Grau en Comunicació Audiovisual: Assignatures específiques

Cal matricular-se de l'assignatura 103068 Pràcticum (OB-12 ECTS)

Ràdio

103023 Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103024 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals

103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual

103052 Història de la Ràdio i la Televisió

103063 Narrativa Audiovisual

103065 Guió Audiovisual de Ficció

103069 Teoria dels Gèneres Audiovisuals

Televisió

103023 Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103024 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals
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103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual

103052 Història de la Ràdio i la Televisió

103063 Narrativa Audiovisual

103065 Guió Audiovisual de Ficció

103069 Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic

Cinema

103023 Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103024 Llenguatges Comunicatius Escrits iAudiovisuals

103027 Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació

103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual

103051 Història del Cinema

103063 Narrativa Audiovisual

103065 Guió Audiovisual de Ficció

Multimèdia

103023 Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103024 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals

103027 Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació

103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual

103063 Narrativa Audiovisual

103069 Teoria dels Gèneres Audiovisuals

103549 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola

Objectius

L'objectiu fonamental del Pràcticum és afavorir que els alumnes complementin els seus estudis teoricopràctics
amb un contacte directe amb el món professional.

És per això que la Facultat de Ciències de la Comunicació té establerts diferents convenis de pràctiques,
regulats pel Reial Decret 1707/2011 de 18 de novembre, BOE núm.297, de 10 de desembre de 2011.

El Pla d'estudis de 2010 del Grau en Comunicació Audiovisual obliga a obtenir 12 crèdits per equivalències en
pràctiques realitzades en empreses i institucions públiques i privades.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
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Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar capacitat per treballar al sector audiovisual en qualsevol de les seves variants i d'adaptar-se
a diferents entorns laborals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se als processos de producció audiovisual o a les rutines professionals.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar la tecnologia necessària per a la producció audiovisual professional.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar habilitats que permetin l'adaptació a l'entorn professional.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Implementar les estratègies narratives.
Implementar les habilitats expressives.
Promoure innovacions en la gestió, la creació i la producció audiovisuals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

Període de formació de l'estudiant durant el qual s'integra en les rutines productives d'una empresa pertanyent
al sector de la Comunicació Audiovisual.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estada a la institució 270 10,8 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tipus: Supervisades

Tutoria supervisada 21 0,84 4, 6

Avaluació
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Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant els sistemes següents:

a) Informes propis del tutor / tutora a l'empresa que hagi acollit l'estudiant.

b) Memòria de Pràcticum elaborada per l'alumne/-a (seguint el model que es pot trobar a
http://www.uab.es/doc/informefinaldepracticum.pdf.

c) Tutories del professor tutor / tutora.

El pes de cadascuna d'aquestes parts és:

a) Informe del tutor / tutora de l'empresa 60 %.

b) Memòria de Pràcticum 30 %.

c) Supervisió del professor tutor /tutora acadèmic 10 %.

Els detalls concrets es faran conèixer a principis del període de pràctiques, depenent de les rutines
productives de l'empresa i el que determini el tutor acadèmic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació 3% 9 0,36 8, 9, 10, 14

Bibliografia

Com és obvi, no hi ha Bibliografia recomanada que respongui a totes les casuístiques.

En tot cas, si així ho considera necessari, el tutor / tutora acadèmic pot recomanar alguna lectura.
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