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Codi- Assignatura 770005 – PRÀCTICUM 

Bloc Temàtic Pràcticum Curs 1 

Tipus assignatura  Obligatòria Crèdits 6 ECTS 

Hores presencials 0 hores  
Hores de treball 
autònom 

150 hores 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 

Mitjançant aquesta assignatura, l'alumne relaciona de manera pràctica els 

coneixements acadèmics amb la realitat del sector, reflexiona sobre l'acció 

professional i adquireix habilitats i actituds indispensables per a la seva inserció o 

creixement laboral. 

El pràcticum està plantejat des d'una dimensió professionalitzadora i vol ser un procés 

de desenvolupament per a l'adquisició de coneixements, capacitats, habilitats i 

actituds. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

Capacitat de treball en equip  

Capacitat de resolució de problemes  

Capacitat d'organització i planificació 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 

OBJECTIUS D’APRENENETATGE 

- Conèixer progressivament la dinàmica d'una cocteleria o d'un establiment on la 

cocteleria tingui un paper rellevant. 

- Col·laborar amb diferents equips multiculturals o multidisciplinaris, compartir a partir 

del diàleg i l'intercanvi i implicar-se en la planificació i execució d'activitats 

especifiques. 

- Desenvolupar habilitats professionals en les relacions humanes. 
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- Prendre decisions en situacions concretes. 

- Actuar amb iniciativa i responsabilitat. 

- Adquirir compromís cap a l'organització i amb el programa de pràctiques estipulat 

- Desenvolupar la iniciativa dintre de la seva competència. 

- Implicar-se en projectes puntuals, amb un grau de dificultat progressiu, sabent 

aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les estratègies d'aprenentatge previstes se centren en l’ubicació de l'alumne en un 

entorn real i l'assignació d'una sèrie d'activitats i responsabilitats relacionades amb les 

funcions de servei, distribució o comercialització de begudes. En aquest context real, 

l'alumne té l'oportunitat de desenvolupar les competències transversals i específiques i 

activar-les en situacions no simulades. En aquest entorn, el tutor de pràctiques guia, 

corregeix i orienta a l'alumne. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

En reunions periòdiques tutor-alumne, s'analitzen els avenços i s'avaluen els resultats. 

El contacte de l'alumne amb la resta de professionals de l'organització i la seva 

ubicació en un departament concret, amb objectius compartits, permet desenvolupar 

les competències de treballar en equip, estimular la iniciativa i desenvolupar 

l'orientació al client, en aquest cas, intern. 

Les empreses on es realitza el pràcticum es facilitaran a l'alumne a través del campus 

virtual. 

En finalitzar el pràcticum, l'empresa col·laboradora realitzarà una avaluació final de 

l'alumne que determinarà la nota final d'aquest mòdul. L'alumne també valorarà el 

tracte i grau d'aprenentatge aconseguit a l'empresa durant aquest període 

d'aprenentatge. 

CONTINGUTS ORIENTATIUS DEL CURS 

1. Aplicació dels coneixements teòrics adquirits en el decurs de la formació mitjançant 

la realització d'un pràcticum en establiments de cocteleria o en empreses on la 

cocteleria tingui un paper rellevant. 


