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Codi- 
Assignatura 

063300 - Pràcticum II: implicació 

Curs 3r Crèdits 9 cr ECTS 

Bloc Temàtic Aprenentatge pràctic aplicat 
Tipus 
assignatura 

Pràctiques 

Hores 
presencials 

210 hores Hores de treball 
dirigit  

Hores de treball 
autònom 

15 hores 

 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 

 

El pràcticum d’implicació es desplega al voltant de dos continguts nuclears: 
 

• 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 
programa individualitzat de pràctiques on s’especifiquen les tasques i funcions a 
desenvolupar per part de l'estudiant. 

 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 

 

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 
d’informació,  idees, opinions… 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
 

 

CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les 
unitats de negoci turístiques. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
 
 

Generals: 
1. Desenvolupar les actituds necessàries per al desenvolupament òptim de la seva 

professió. 
 

Específics: 
1. Completar la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica. 
2. Fomentar l'observació i l'anàlisi crítica. 
3. Adonar-se dels comportaments que suposen càrrega ètica i entrenar els principis 

recomanats en la carrera. 
4. Desenvolupar criteris per a la presa de decisions i actuar amb iniciativa. 
5. Posar en pràctica activitats de col·laboració i de treball en equip, dins entorns 

multiculturals o multidisciplinaris. 
 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 
 

L’estratègia d'aprenentatge d'aquesta assignatura es centra en la ubicació de 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 
tutor i alumne analitzen els avanços i avaluen els resultats. La relació de l’alumne amb la resta 
de professionals de l’organització permet desenvolupar les competències de treball 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 
resultats d’aprenentatge que ha d’assimilar, enfocats principalment a la socialització 
professional i a l’observació. A meitat del període, l’ alumne realitza una enquesta de 
seguiment de les pràctiques de forma online on s’avalua l’evolució de les pràctiques 
(aprenentatges, dificultats, objectius i reptes) i que es contrasta amb la valoració parcial que 
fa el tutor d’empresa. Al final de les pràctiques, l’alumne realitza una valoració de la seva 
experiència en l’empresa i l’empresa avalua les pràctiques de l’estudiant. La universitat, a 
través del tutor/a de Career Services, és la responsable de garantir el seguiment i avaluació 
final de les pràctiques de l’alumne. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. Degut a la naturalesa d’aquesta 
assignatura, l’estudiant només podrà optar a una avaluació contínua. 

El procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un seguiment continu del 
treball que realitza l’estudiant durant el curs i dels aprenentatges que incorpora dividit en: 

- Valoració del tutor de l’empresa (60%). 
- Memòria elaborada per l’estudiant (40%). 

 
REFERÈNCIES 

 
 

Do Céu, M. y Rodríguez, M.L. (2010). La gestión personal de la carrera y el papel de la 
orientación profesional. Teoría, práctica y aportaciones empíricas. Revista Española de 
Orientación y Psicopedagogía, 21, 335-345. 

Figuera, P. (Coord.) (2013).Orientación profesional y transiciones en el mundo global: 
Innovaciones en orientación sistémica. Barcelona: Laertes. 

González Maura, V. (2004). La Orientación profesional y currículum universitario: una 
estrategia educativa para el desarrollo profesional y responsable / Viviana González Maura. 
Barcelona: Laertes. ISBN: 978-84-7584-522-7. 

Novella, A; Rubio, L. I Gil, E. (2012). L’avaluació formativa a les pràctiques externes d’educació 
social. Material docent. Barcelona: Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital: 
http://hdl.handle.net/2445/32414 

Rodríguez, M.L., Serreri, P. y Del Cimmuto, A. (2010). Desarrollo de competencias. Teoría y 
práctica. Balance proyecto profesional y aprendizaje basado en el trabajo. Barcelona: 
Laertes. 

Rodríguez, M.L. (2007). La competencia laboral y la formación de las personas en el marco 
del 'long life learning': Bibliografía comentada. Aula de Innovación Educativa, Mayo 2007 (161), 
67-76. ISSN: 1131-995X. 

Rodríguez, M.L. (2006). Evaluación, balance y formación de competencias laborales 
transversales: propuestas para mejorar la calidad en la formación profesional y en el mundo 
del trabajo. Barcelona: Laertes. ISBN: 978-84-7584-576-0. 

Rodríguez-Moreno, M. L. (Coord.), Álvarez, M., Figuera, P. y Rodríguez, S. (2009). Estudios 
universitarios, proyecto profesional y mundo del trabajo. Cómo tender puentes entre la 
universidad y la vida activa. En Manual para la transición. 1-163. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Barcelona. ISBN: 9788447533749. 

Rodríguez, S. y Prades, A. (2010). Sobre la empleabilidad de los graduados universitarios: del 
diagnóstico a la acción. Revista de Educación, 351, 107-137. 

http://hdl.handle.net/2445/32414

	BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
	COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
	COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
	RESULTATS D’APRENENTATGE
	Generals:
	Específics:

	METODOLOGIA D’APRENENTATGE
	SISTEMA D’AVALUACIÓ
	REFERÈNCIES

