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Professor de contacte
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Correu electrònic: Natividad.Ramajo@uab.cat

Equip docent
Mercè Díez Jiménez
Pepe Rodriguez Bonfill

Prerequisits
Haver superat el 50% dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau.

Objectius
Afavorir que els alumnes complementin els seus estudis teoricopràctics amb un contacte directe amb el món
professional.

Competències
Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suports.
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.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar
tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i
documentals.
Gestionar el temps de manera adequada.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge
1. Adaptar-se als processos de producció periodística o rutines professionals.
2. Aplicar els coneixements adquirits en les diferents matèries i posar en pràctica les habilitats apreses en
l'entorn real de l'empresa periodística.
3.
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3. Aplicar la deontologia professional del periodisme en l'entorn de l'empresa on es fan les pràctiques.
4. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació en
entorns productius reals.
5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
6. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
8. Desenvolupar habilitats que permetin l'adaptació a l'entorn professional en un context de canvi
tecnològic i organitzatiu.
9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
10. Gestionar el temps de manera adequada.
11. Gestionar i processar periodísticament la informació al servei de qualsevol tipus d'empreses o
institucions.
12. Planificar la modelització de continguts periodístics per als nous suports digitals.
13. Promoure innovacions en la gestió, la creació i la producció periodístiques.
14. Proposar i transmetre accions de millora i innovació per a l'organització o empresa, a fi de guanyar
eficàcia i eficiència.
15. Redactar, presentar, justificar i defensar un informe raonat sobre l'activitat desenvolupada en les
pràctiques professionals externes.

Continguts
Pràctiques en empreses i institucions públiques i privades.

Metodologia
Treball a empreses i institucions amb conveni.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

300

12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades
Pràctiques a empreses i institucions

Avaluació
L'avaluació es realitzarà, un cop acabada l'estada al mitjà de comunicació, a partir de la memòria final que
l'alumne/a presenti a la tutora o tutor acadèmics i de l'informe avaluador facilitat per l'empresa.
Com a mesura per a millorar el seguiment docent es pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà
també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris com alguna breu fitxa sobre
les dades, característiques i circumstàncies del lloc de pràctiques.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Memòria

100%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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