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062300 – Pràcticum I Iniciació

Matèria

Pràcticum

Curs

Segon

Tipus assignatura

Obligatòria

Crèdits

9 cr. ECTS

Hores presencials

225 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
El Pràcticum I o Pràcticum d’Iniciació, té com a objectiu que l’estudiant faci una primera
aproximació al sector professional, mitjançant l’estada pràctica en una empresa turística, on
conegui la seva organització i funcionament, i aprengui quines són les funcions i les
competències professionals pròpies del lloc de treball.
L’alumne haurà de realitzar els dos pràcticums dins l’especialitat escollida. En el cas de
Direcció hotelera, realitzarà un pràcticum (preferiblement el Pràcticum I d’iniciació) en les
empreses d’Aplicació del Grup CETT (Hotel Alimara).
Aquest primer pràcticum és l’inici de la sociabilització professional (procés d’interacció
continua amb el medi professional).
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.
COMPETÈNCIES GENERALS
CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
CG04- Tenir compromís ètic.
CG05- Treballar en equip.
CG06- Orientar-se al client.
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió
d’informació, idees, opinions…
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les unitats
de negoci turístiques.
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CONTINGUTS TEMÀTICS
El pràcticum d’iniciació es desplega al voltant de tres continguts nuclears:




La organització com a entitat complexa.
La socialització professional.
Les funcions del professional en turisme y dels altres agents implicats.

Aquests continguts es concreten en funció de la realitat de l’empresa de pràctiques on
l’alumne sigui destinat. Junt al conveni de col·laboració educativa, s’adjunta el programa
individualitzat de pràctiques on s’especifiquen les tasques i funcions a desenvolupar.
METODOLOGIA
L’estratègia d'aprenentatge d'aquesta assignatura es centra en la ubicació de l'estudiant en
un entorn real i l'assignació d'una sèrie d'activitats i responsabilitat relacionades amb les
funcions del lloc de treball i de la organització turística en la que es desenvolupen les
pràctiques.
En aquest context real l'estudiant té la possibilitat de desenvolupar les competències
transversals i específiques i d'activar-les en situacions no simulades.
El tutor de les pràctiques, en permanent contacte amb l'estudiant, va guiant, corregint i
orientant a l'estudiant de com millorar la seva capacitació. En reunions periòdiques entre
tutor i alumne analitzen els avanços i avaluen els resultats. La relació de l’alumne amb la
resta de professionals de l’organització permet desenvolupar les competències de treball en
equip, estimular la seva iniciativa i posar en marxa les competències pròpies del perfil
professional.
Cada pràcticum té associat un programa de pràctiques amb les funcions, competències i
resultats d’aprenentatge que ha d’assimilar, enfocats principalment a la socialització
professional i a l’observació. A meitat del període, l’alumne participa en una reunió de
seguiment a la Universitat de caràcter obligatori on s’avalua l’evolució de les pràctiques
(aprenentatges, dificultats, objectius i reptes) i que es contrasta amb la valoració parcial que
fa el tutor d’empresa. Al final de les pràctiques, l’alumne realitza una valoració de la seva
experiència en l’empresa i l’empresa avalua les pràctiques de l’estudiant. La universitat, a
través del tutor de Career Services, és la responsable de garantir el seguiment i avaluació
final de les pràctiques de l’alumne.
SISTEMES D’AVALUACIÓ
L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per part de
l’estudiant en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. Degut a la
naturalesa d’aquesta assignatura, l’estudiant només podrà optar a una avaluació
continuada.
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Aquesta consisteix en la valoració del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir del
seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l’estudiant i dels aprenentatges
que incorpora dividit en:
-

Valoració del tutor de l’empresa (60%).
Memòria elaborada per l’estudiant (40%).

Reavaluació de l’Assignatura
En el cas que l’estudiant no aconsegueixi assolir els objectius d’aprenentatge de
l’assignatura, té l’opció de seguir un procés de reavaluació, oferint-li la possibilitat de
demostrar novament la seva capacitació per a l’assoliment de les competències associades
en aquesta assignatura.
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