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CodiAssignatura

063300 - Pràcticum II: implicació

Curs

3º

Crèdits

9 cr ECTS

Bloc Temàtic

Aprenentatge pràctic aplicat

Tipus
assignatura

Pràctiques

Hores
presencials

210 hores

Hores de treball
dirigit

Hores de treball
15 hores
autònom



Com enfocar la recerca d'oportunitats de pràctiques / laborals amb l'ajuda de
diverses font d'informació i plataformes existents. Avantatges de la Borsa de Treball
del CETT i beneficis de pertànyer a CETT Alumni.



La socialització professional i el networking amb professionals del sector.
Participació activa al CETT Talent i Fira de Mobilitat Internacional Go Abroad, i
promoció de la seva participació a certes activitats / esdeveniments organitzats des
de CETT Alumni, així com a fires externes al CETT que tinguin per objectiu
promocionar el talent, millorar l'ocupabilitat, entre altres.

En aquesta assignatura l'atenció estarà posada en l'experiència pràctica que l'estudiant
adquireixi en la seva estada a les Empreses d'Aplicació i/o empresa externa. Juntament
amb el conveni de col·laboració educativa, el departament de Career Services adjuntarà el
desenvolupar per part de l'estudiant.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
CG04- Tenir compromís ètic.
CG05- Treballar en equip.
CG06- Orientar-se al client.
CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els
resultats obtinguts.
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les
unitats de negoci turístiques.

l'estudiant
en un entorn real i l'assignació d'una sèrie d'activitats i responsabilitat relacionades amb les
funcions del lloc de treball i de la organització turística en la que es desenvolupen les
pràctiques.
En aquest context real l'estudiant té la possibilitat de desenvolupar les competències
transversals i específiques i d'activar-les en situacions no simulades.
El tutor de les pràctiques, en permanent contacte amb l'estudiant, va guiant, corregint i
orientant a l'estudiant de com millorar la seva capacitació. En reunions periòdiques entre

en equip, estimular la seva iniciativa i posar en marxa les competències pròpies del perfil
professional.
Cada pràcticum té associat un programa de pràctiques amb les funcions, competències i
profession
seguiment de les pràctiques de forma online
(aprenentatges, dificultats, objectius i reptes) i que es contrasta amb la valoració parcial

universitat, a través del tutor/a de Career Services, és la responsable de garantir el

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura. Degut a la naturales
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