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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10316 - Pràctiques Professionals en Institucions Culturals de les Illes Balears
Crèdits 9.6 presencials (240 hores) 10.4 no presencials (260 hores) 20 totals (500

hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Manuel Antonio Calvo Trias
manuel.calvo@uib.es

No hi ha sessions definides

José Morata Socias
j.morata@uib.es

17:00h 18:00h Dilluns 18/02/2013 07/06/2013 despatx professor

17:00h 18:00h Dimecres 24/09/2012 31/01/2013 BB-05Sebastiana María Sabater

Rebassa
tina.sabater@uib.es

10:00h 11:00h Dijous 18/02/2013 28/06/2013 BB-05

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió Postgrau Postgrau

Contextualització

En el context d'un Màster adreçat a llicenciats i diplomats, i que té intenció d'oferir una formació adaptada
al mercat de treball, sembla necessari el desenvolupament de pràctiques tutelades a institucions de caire
cultural.

Requisits

El Practicum és la darrera fase, abans del treball Fi de Màster, de la proposta del pla docent.
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Essencials
Haver cursat i aprovat totes les assignatures del Màster

Competències

Les competències a assolir en el Practicum són les següents.

Específiques
1. CE1. Coneixements dels aspectes diversos del patrimoni historicoartístic, arqueològic, documental

i altres (patrimoni etnològic, patrimoni industrial, etc.) en el vessant genèric de la gestió (tutela,
interpretació, difusió, etc.). CE2. Coneixements especialitzats del patrimoni historicoartístic,
documental i arqueològic i tipologies de béns relacionats. CE2. Capacitat d'inventariar, catalogar,
interpretar i difondre el patrimoni cultural. CE3. Habilitat per a la recerca de fonts documentals
i bibliogràfiques. CE4. Habilitat per desenvolupar-se en àmbits de gestió patrimonial: estudis
preliminars, redacció d'informes, disseny de projectes, disseny d'instruments de difusió. CE5. Capacitat
d'iniciar-se en la investigació, en la gestió i en qualsevol aspecte del patrimoni cultural i en les variants
assenyalades a CE1..

Genèriques
1. CG1. Coneixements de la seva àrea. CG2. Capacitat de recerca, anàlisi, interpretació i síntesi

d'informació. CG3. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica. CG4. Habilitat per utilitzar eines
instrumentals i tecnològiques (cartogràfiques, planimètriques, fotogràfiques, informàtiques, etc.). CG5.
Capacitat de treballar en equip..

Continguts

En relació als descriptors previs.

Continguts temàtics
B.1.. Practicum

Estada en una institució cultural o empresa per realitzar pràctiques sobre investigació i/o gestió
del patrimoni cultural. Redacció d'un informe d'activitats que serà avaluat.

Excepcionalment, i amb una petició prèvia argumentada escrita d'impossibilitat o no de
finalització de les pràctiques, la Comissió Acadèmica del Màster les podrà substituir tot
proposant activitats paral·leles.

Metodologia docent

La metodologia contempla el practicum, el seguiment i una memòria final on l'estudiant demostra els resultats
de l'aprenentatge
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Pràctiques externes Practicum Grup petit (P) Pràctiques en institucions o empreses amb les quals la titulació ha signat
conveni

Es tracta d'un aprenentatge en centres culturals i empreses, supervisat
pels professors coordinadors de les pràctiques, el professor tutor i el
responsable tutor de la institució amb la qual la titulació ha signat conveni
de pràctiques.

Es preveuen entre 240 i 420 hores de pràctiques en els centres

Tutories ECTS Seguiment
practicum

Grup petit (P) Seguiment del procés pràctic d'aprenentatge

Reunions amb els professors coordinadors i tutories individuals amb els
professors tutors.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Memòria de pràctiques Redacció d'un informe d'activitats que serà avaluat

Preparació i lliurament per escrit d'un informe o memòria sobre les activitats realitzades
a les pràctiques.

L'informe o memòria es lliurarà al professor coordinador i al professor tutor, els quals
en faran la valoració.

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

Estimació del volum de treball

En relació als descriptors anteriors

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 240 9.6 48
Pràctiques externes Practicum 236 9.44 47.2
Tutories ECTS Seguiment practicum 4 0.16 0.8

Activitats de treball no presencial 260 10.4 52
Estudi i treball autònom individual Memòria de pràctiques 260 10.4 52

Total 500 20 100
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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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

.

Practicum

Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Pràctiques en institucions o empreses amb les quals la titulació ha signat conveni Es tracta d'un

aprenentatge en centres culturals i empreses, supervisat pels professors coordinadors de les pràctiques, el
professor tutor i el responsable tutor de la institució amb la qual la titulació ha signat conveni de pràctiques.
Es preveuen entre 240 i 420 hores de pràctiques en els centres

Criteris d'avaluació Informe del responsable-tutor de la institució

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Seguiment practicum

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds (Recuperable)
Descripció Seguiment del procés pràctic d'aprenentatge Reunions amb els professors coordinadors i tutories

individuals amb els professors tutors.
Criteris d'avaluació Entrevista i seguiment

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Memòria de pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Redacció d'un informe d'activitats que serà avaluat Preparació i lliurament per escrit d'un informe o

memòria sobre les activitats realitzades a les pràctiques. L'informe o memòria es lliurarà al professor
coordinador i al professor tutor, els quals en faran la valoració.

Criteris d'avaluació L'informe o memòria es lliurarà al professor coordinador i al professor tutor, els quals en faran la valoració.
Per a la qualificació final es podrà sol·licitarà als tutors de la institució informació més valorativa del treball
realitzat per l'estudiant.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El material serà el propi de la institució d'acollida
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Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

Altres recursos


