
Utilització de llengües

anglès (eng)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Ana.Fernandez@uab.catCorreu electrònic:

Ana Fernández MontravetaNom:

2015/2016External Practicum

Codi: 42290
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0

Equip docent

Ana Fernández Montraveta

Prerequisits

The student should have completed the modules most relevant to the content area
he/she is interested in.

Objectius

The objectives of the internship are to provide practice in the organization and
development of educational or professional processes. We aim to provide real life
practical experience in a specific field that will prepare students for the demands of a
professional environment.

Students will form part of an academic or professional context that allows them to apply
the learning acquired in the master in a practical manner. When they finish the
internship, they should be familiar with the demands that will be placed upon them and
the opportunities they will have in the professional area they have chosen.

Competències

Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat
Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i
codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca
Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques
d'altres.
Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudis de
l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i
multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua
Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris,
professionals i/o acadèmics.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat
Aplicar qüestions teòriques i metodològiques a la pràctica laboral quotidiana.
Buscar, interpretar i sintetitzar fonts d'informació.
Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques
d'altres.
Dissenyar experiments i mètodes de recollida de dades rellevants per a l'ensenyament de llengües.
Resoldre problemes d'índole pràctica relacionats amb l'acompliment d'una activitat laboral.
Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris,
professionals i/o acadèmics.
Usar les tecnologies de la informació i la comunicació dins del lloc de treball
Usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la creació de material propi i la seva
presentació en públic
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional

Continguts

Students can choose the orientation of the External practicum. This means they can
propose a center or a company provided that the module coordinator approves. It is
mandatory that students have completed the modules most relevant to the content area
they are interested in.
When students finish the internship, they should be familiar with the demands that will be
placed upon them and the opportunities they will have in the professional area they have
chosen.

Metodologia

Every student will be advised by the Practicum Coordinator who will guide his/her
internship. To this end, they will hold tutorial sessions in order to follow up the progress
made as a result of the internship experience.
There will also be a tutor in the company/school in which the internship is carried out that
will be responsible for the student. The student will be able to observe and participate in
the company/school with the help of the tutor who will inform and help the student.
Finally, the student will have to present a written report with all the relevant information
about the company/school and keep a diary of the activities as well as his/her own
doing. The report has to be a critical account of everything learned during the internship.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Information sessions 10 0,4 2, 5, 6

Internship 50 2 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Practicum Report 20 0,8 1, 2, 3, 4, 10

Tipus: Autònomes

External Practicum   2015 - 2016

2



Practicum Report: Writing 40 1,6 1, 3, 4, 10

Avaluació

The school tutor's assessment will be 50% of the final grade. It will be based on the
student's performance in the company/school.
The final report to be handed-in by the students will count for the other 50% of the grade.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activity in School/Company 50 15 0,6 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

FINAL REPORT 50 15 0,6 1, 3, 4, 5, 10

Bibliografia

See documents on Campus Virtual.
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