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Pràctiques externes I

Dades generals












Codi de l’assignatura: 104616
Estudis: Grau en Continguts Digitals Interactius
Descripció breu: pràctiques tutoritzades per l’empresa
Crèdits ECTS: 6
Idioma principal de les classes: català, castellà i anglès
S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: sí
S'utilitzen documents en llengua anglesa: si
Durada: semestral
Curs: quart
Semestre: 8S
Professorat: Oscar García

Competències
Bàsiques i generals
Competències bàsiques:
[CB2] Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma
professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa
d’arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
Competències generals:
[CG1] Capacidad crítica y autocrítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas.
[CG3] Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común, y para trabajar en
equipos interdisciplinares y en contextos multiculturales.
[CG5] Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y
para perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

Específiques
[CE11] Coneixement i comprensió dels processos involucrats en el desenvolupament conceptual del
disseny d’un videojoc per a una plataforma concreta, incloent els principis estructurals, estètics i formals
[CE12] Capacitat per a realitzar en un grup multidisciplinari un projecte de naturalesa professional en
l’àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs i continguts digitals interactius en el que es sintetitzin
i integrin les competència adquirides en els ensenyaments
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Resultats d’aprenentatge
No aplica
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Continguts
Descripció
Pràctiques pre-professionals i com una avaluació final de competències per part del centre i el tutor de
pràctiques, que permeti integrar els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valros, adquirits en les
matèries de la titulació.

Índex
No aplica

Metodologia docent
El desenvolupament de les pràctiques externes es basarà en la tutorització per part de l’empresa del
treball de l’alumne, que s’integrarà en un grup de treball per tal de dur a terme una tasca o projecte. El
treball de l’alumne serà una combinació entre dirigit i autònom.

Activitats formatives
Tipus

Hores amb
professor

Hores sense
professor

Total

Definició del projecte

Treball dirigit

2

0

2

Desenvolupament del projecte

Treball dirigit

0

70

70

Desenvolupament del projecte

Treball autònom

0

70

70

Redacció informe

Treball autònom

0

8

8

2

148

150

Activitat
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Avaluació i qualificació
Sistema avaluació
Id

Competència/es
associades

Calendari

Tipus
d’activitat

AA1

CG1, CG3, CG5,
CE11, CE12

A la finalització de
les pràctiques (data
límit: 30-juny)

Pràctica

AA2

CG1, CG3, CG5

A la finalització de Document
les pràctiques (data
escrit
Memòria de pràctiques
límit: 30-juny)
individual

Descripció de l'activitat
Desenvolupament del treball pràctic
assignat a l’alumne

Càlcul de la nota final:
Nota final = 0.40·AA1+0.60·AA2
Nota:




AA1 es avaluada pel tutor del centre de pràctiques externes
AA2 es avaluada pel responsable de l’assignatura de pràctiques externes
Donada la naturalesa de l’assignatura, no hi ha reavaluació ni avaluació única
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Criteris específics de la nota No Presentat:
Es considerarà un alumne no presentat quan no es presenti a cap activitat d’avaluació

Bibliografia
Bàsica:
 Normativa pràctiques acadèmiques externes UB:
http://www.ub.edu/filologia/practiques/normativa_practiques_2012.pdf
 Guia de pràctiques externes a ENTI (disponible al campus)
 PràctiquesExternes. Assignació (disponible al campus)
 PràctiquesExternes. Modalitats i Reconeixement (disponible al campus)

Assignatures recomanades
Per matricular-se a pràctiques externes cal:
 Que l’alumne hagi superat tots els crèdits de formació bàsica del grau
 Que l’alumne hagi superat almenys el 50% dels crèdits totals del grau
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