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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21128 - Pràctiques Externes de Geografia II
Crèdits 0,24 de presencials (6 hores) 5,76 de no presencials (144 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00 19:30 Dimecres 12/09/2016 10/02/2017 despatx n. 38
12:15 13:15 Divendres 13/02/2017 31/05/2017 despatx n. 38
10:30 13:30 Dijous 13/02/2017 31/05/2017 despatx n. 38
18:45 19:45 Dilluns 13/02/2017 31/05/2017 despatx n. 38

Antonio Alberto Artigues Bonet
artigues.geografia@uib.es

18:45 19:45 Dimecres 13/02/2017 31/05/2017 despatx n. 38

Contextualització

Les Pràctiques Externes és una assignatura obligatòria en els estudis de Grau en Geografia i es cursa en el
Mòdul de Transferència.

El seu objectiu és aconseguir que els estudiants accedeixin a unes maneres de fer el més proper possibles a
l'exercici professional.

Tot això millora les possibilitats d'inserció al mercat laboral ja que aproxima a l'estudiant a la carrera
professional i li facilita les condicions d'accés i les seves perspectives d'èxit en la mateixa.

Les pràctiques externes es distribueixen de la següent forma: 6 crèdits en el tercer curs (Pràctiques Externes
I) i 6 crèdits en el quart curs (Pràctiques Externes II) dels estudis i d'acord a la normativa vigent recollida en
el Reglament Intern relatiu a les Pràctiques Externes en empreses i institucions.

La signatura de convenis entre la UIB i les empreses/entitats col·laboradores, garanteix la realització de
pràctiques externes per a tots els alumnes.

Requisits

L'assignatura Pràctiques Externes II té una sèrie de requist essencials i recomanats.

Essencials
Per a poder cursar aquesta assignatura s'ha de tenir superada l'avaluació de l'assignatura Pràctiques Externes I.
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Recomanables
Els indicats al Programa de Pràctiques específic.

Competències

La realització de pràctiques externes permet completar l’adquisició i avaluació de les competències
específiques, a més de les competències transversals a les assignatures que componen el Pla d’Estudis de
Geografia. Tenen per objecte que l’alumnat assimili la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn
social en l’àmbit de les seves futures professions, a través de la consecució de les competències relacionades
amb el mòdul de transferència.

Específiques
* CE9 - Demostrar el domini d’una amplia gama de estratègies analítiques i d’observació desenvolupades

a partir de mètodes habituals d’investigació geogràfica basat en sortides de camp, anàlisi de laboratori
(científic i computacional) y la concreció en el treball de gabinet..

Genèriques
* CG5 - Aplicar a l’entorn professional els coneixements, metodologies i les tècniques adquirides durant la

formació acadèmica de grau i desenvolupada amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat
d’integració en equips multidisciplinaris..

* CG4 - Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns
humans i físics, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada amb l’adquisició i l’anàlisi
de dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d’anàlisis quantitatives, aplicacions
informàtiques i teledetecció..

* CG2 - Adquirir una consciència crítica de la importància de l’escala temporal en processos físics, humans
i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial..

* CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l’entorn
humà, entesos ambdós com un sistema dins d’una àmplia gamma d’escales espacials..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

L'objecte i contingut del treball a desenvolupar a les pràctiques s’establirà entre el/la Supervisor/ra de l’entitat
col•laboradora i la professor/ra tutora, d’acord amb els objectius que pel nivell corresponent es fixen als
objectius de les Pràctiques Externes II

Continguts temàtics

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Pràctiques Externes II. Programa de Pràctiques Externes

Metodologia docent

Les activitats pròpies de l'assignatura de Pràctiques externes responen a modalitats d'ensenyament no
presencial gairebé íntegrament. L'única modalitat d'ensenyament presencial per a aquesta assignatura són les
tutories.

Volum de treball

A més de les activitats pròpies de l'assignatura, els alumnes/as que optin per una plaça de
pràctiques vinculada a projectes de cooperació hauran de realitzar un curs de formació de voluntariat
especialitzat en cooperació al desenvolupament, de 20 hores de durada, organitzat per l'OCDS.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Programa
Pràctiques
Externes. Tutories

Grup petit (P) Es realitzaran obligatòriament 3 sessions de tutoria.
La primera sessió es desenvoluparà a l'inici del semestre i es
dedicarà a la planificació del programa de pràctiques i de les
restants tutories.
Les dues restants tutories tenen com a finalitat el suport i
el seguiment acadèmic de les tasques desenvolupades per
l'alumne en l'entitat col·laboradora.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Programa de Pràctiques
Externes. Memòria final.

Descripció i anàlisi reflexiu de l'activitat desenvolupada en l'entitat
col·laboradora, segons el model de memòria que es lliurarà a l'lumne.

10

Estudi i treball
autònom individual

Programa de Pràctiques
Externes. Pràctiques
Empresas

L'alumne desenvoluparà en l'entitat col·laboradora les tasques descrites
al document  Programa de Pràctiques  ,document acordat pel seu tutor
acadèmic i el seu tutor professional.

El document  Programa de Práctiques  ha d'estar signat pels dos tutors
i l'alumne. No es podran iniciar les pràctiques sense aquest document
degudament formalitzat

134
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L’avaluació de les Pràctiques Externes II té dues parts i no estarà aprovada si alguna d’aquestes fos suspesa:

a) El treball realitzat a l’entitat col•laboradora, avaluat pel/per la Supervisor/-a de l’entitat
col•laboradora mitjançant un Protocol d’avaluació de les pràctiques externes, computant un 50% de
la nota final.

b) Memòria de pràctiques externes, avaluada pel/per la professor/-a tutor/-a, computant un 50% de
la nota final.

La no assistència o incumpliment de les sessions de tutoria podran penalitzar la nota final.

En el cas que l'estudiant no hagi completat en el lloc on realitza les pràctiques almanco el 80% de les hores
presencials establertes, s'emetrà informe final desfavorable d'aquesta pràctica i qualificació de " suspès" en
l'assignatura de Pràctiques Externes II.

Igualment, si transcorregut el termini d'un mes després d’haver complit el període de pràctiques externes, no
hagués lliurat la Memòria de pràctiques i l' informe del supervisor de l'entitat on les ha realitzat, s'emetrà
informe desfavorable d'aquesta pràctica i qualificació de "no presentat" en l'assignatura Pràctiques Externes
II".

Programa de Pràctiques Externes. Memòria final.

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Descripció i anàlisi reflexiu de l'activitat desenvolupada en l'entitat col·laboradora, segons el model de

memòria que es lliurarà a l'lumne.
Criteris d'avaluació L'avaluació de la memòria de pràctiques seguirà els següents criteris:

- Continguts: 60%

- Redacció: 35%

- Format: 5%

Percentatge de la qualificació final: 50%

Programa de Pràctiques Externes. Pràctiques Empresas

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció L'alumne desenvoluparà en l'entitat col·laboradora les tasques descrites al document Programa de

Pràctiques ,document acordat pel seu tutor acadèmic i el seu tutor professional. El document Programa
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de Práctiques ha d'estar signat pels dos tutors i l'alumne. No es podran iniciar les pràctiques sense aquest
document degudament formalitzat

Criteris d'avaluació El Tutor/ra professional realitzarà un informe motivat amb una nota global per l'alumne que tindrà en
consideració els aspectes següents:

- Coneixements relacionats ambs els temes tractats al programa de Pràctiques.

- Habilitats relacionades amb el seu camp professional, en les relacions personals,etc.

- Actituts respecta del seu propi treball i respecte de l'entorn laboral.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per a aquesta assignatura no hi ha recursos bibliogràfics específics. El tutor orientarà sobre els recursos
recomanats en cada cas.

Bibliografia bàsica

El tutor orientarà sobre la bibliografia bàsica recomanada en cada cas.

Bibliografia complementària

El tutor orientarà sobre la bibliografia complementària recomanada en cada cas.

Altres recursos

El tutor orientarà sobre Altres recursos,en cada cas.


