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INFORMACIÓ SOBRE L'ASSIGNATURA OPTATIVA
“PRÀCTIQUES EXTERNES” (CURS 2021-2022)
QUÈ SÓN LES “PRÀCTIQUES EXTERNES”?
És una assignatura optativa de 6 crèdits. L’estudiant ha de fer la inscripció en primavera de 2021 per tal de poder
matricular i dur a terme les pràctiques durant el curs 2021-2022.

A QUI VAN ADREÇADES?
Als estudiants de grau (excepte el Grau d’Estudis Francesos i el Grau CIC) que tinguin 120 crèdits superats, com a mínim,
en el moment de la inscripció.

PER QUÈ MATRICULAR-S’HI?
- Per conèixer de primera mà una de les sortides professionals relacionades amb els estudis cursats.
- Per aconseguir una experiència laboral que es pugui reflectir al currículum.
- Per aplicar els coneixements assolits i les habilitats adquirides al llarg del grau.
- Per orientar professionalment l’estudiant.
- Per completar la formació teoricopràctica que rep l'estudiant.
- Per conèixer una empresa o institució, les persones que hi treballen i el seu ambient laboral.

QUINA DURADA TENEN?
La durada total de les pràctiques externes és de 180 hores (18 hores setmanals).
L’horari de les pràctiques externes es pot compatibilitzar amb el de la resta d’assignatures.
Segons les característiques de les places ofertes, es pot triar entre fer les pràctiques el Q1 o el Q2.

ON ES PODEN FER?
Les pràctiques externes es poden dur a terme a empreses i institucions, públiques i privades, amb les quals la Facultat de
Filologia i Comunicació ha establert prèviament un conveni educatiu. Entre les entitats col·laboradores, totes elles
vinculades a l’àmbit filològic, es troben editorials, acadèmies d’idiomes, empreses del sector dels mitjans de comunicació,
centres culturals, organitzacions no governamentals (ONG), etc.

TENEN RECONEIXEMENT ACADÈMIC?
Les pràctiques són objecte de seguiment i avaluació per part d’un tutor acadèmic i d’un tutor de l'entitat. L’estudiant obté
una qualificació que figurarà al seu expedient acadèmic un cop finalitzat el període de pràctiques. A més, l’entitat pot
emetre un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques.
INFORMA-TE’N A
Adreça web: https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/convocatoria-places-practiques
Adreça electrònica: fil-practiques@ub.edu
Telèfon de contacte: 93 403 44 39 (dimarts i dijous, en horari de matí)
Presencialment, a l’Oficina de Pràctiques: Secretaria de la Fac. de Filologia i Com. (dimarts i dijous amb cita prèvia)
CONSULTA L’OFERTA DE PLACES A http://www.ub.edu/gipe/action/autenub
Curriculars Filologia 2021-2022”)
Termini d’inscripció: 5 d’abril – 17 de maig
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