
 
 

Grau en Humanitats i Estudis Culturals 

Assignatura de Pràctiques 

 

Definició i normativa 

 

 

 Les pràctiques són una part essencial del pla d’estudis del Grau, són 

obligatoris al quart curs amb una assignació de 12 crèdits ECTS i una 

dedicació aproximada de 250 hores. 

 Permeten aplicar a la pràctica professional els coneixements adquirits i 

participar en la dinàmica de treball d’una empresa o institució, pública o 

privada, vinculada al sector cultural. 

 Estan tutelades per un professor de UIC Barcelona i per un responsable de 

l’empresa. 

 Es regeixen per un conveni, que es complementa amb un annex específic per 

a cada alumne. 

 En cap cas es poden iniciar sense aquests documents degudament emplenats 

i signats. 

 Com que funcionen segons l’oferta i la demanda, no sempre es poden garantir 

la institució o el calendari sol·licitats. En tot cas, és l’empresa qui selecciona 

l’alumne. 

 Han de ser compatibles amb l’horari i el calendari lectius. Donat el fet que l’horari 

de classe del quart curs és de tarda, la realització de pràctiques serà en  horari 

de matins. En cas de voler fer pràctiques a l'estiu, només es podran realitzar 

durant l'estiu del tercer any, sempre i quan estiguin matriculades 

 Un cop acceptades, no es poden abandonar sense causa justificada i sense 

consultar-ho amb el responsable. En aquest cas, la titulació no se’n fa 

responsable. 

 El tutor guiarà l’alumne durant la cerca de les pràctiques, però l’alumne haurà 

de participar activament en el procés; la cerca es farà conjuntament.  

 

 

 



 
 
Funcionament 

 

El desenvolupament de les pràctiques comporta vàries fases: 

1.- Sessió de tutoria amb la responsable de pràctiques per tal de conèixer el  perfil i les 

expectatives de l’alumne, així com per a assessorar en la preparació del CV.  

 2.- Cerca d’empreses i institucions de pràctiques per part de l'alumne i de la responsable 

de pràctiques i difusió de les ofertes per part de la responsable de pràctiques.  

3.- Sol·licitud de pràctiques. 

4.- Entrevista personal a l’ empresa-institució i selecció de candidat. 

5.- Desenvolupament de les pràctiques.. La empresa o institució assigna a un tutor que 

supervisa el treball de l’alumne. 

6.- Redacció de la memòria per part de l’alumne, i informe del tutor de l’empresa o 

institució. 

Durant tot el curs, la responsable de pràctiques realitzarà tutories de seguiment, així 

com tutories d’orientació als alumnes que ho sol·licitin. 


