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RESUM
Les Pràctiques Externes són les activitats formatives realitzades pels i les estudiants en empreses,
institucions i entitats, és a dir, en centres fora de les dependències universitàries, que tenen com a
objectiu complementar la formació universitària de l’alumnat.
Es contempla la possibilitat de l'autoprácticum quan el propi alumne busca i presenta la seua sol·licitud a
una empresa determinada, solicitud que ha de ser aprovada pel tutor acadèmic
Aquestes activitats estan regulades per un Conveni Marc de Cooperació subscrit entre la Universitat de
València, l'empresa, institució o entitat que acull l’estudiant i la Fundació Universitat-Empresa de
València (ADEIT).
L'ADEIT adjudica les places als alumnes sol·licitants, figurant en elles el seu tutor acadèmic (professor
de l'assignatura) i un tutor de l'empresa.

CONEIXEMENTS PREVIS
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Sexigeix cursar lúltim curs del Grau dHistòria.

COMPETÈNCIES
1005 - Grau d'Història
- Motivació per la qualitat
- Capacitat d'organització i planificació
- Capacitat crítica i autocrítica
- Adaptació a noves situacions
- Compromís ètic
- Capacitat d'abstracció, anàlisi i síntesi
- Valoració i respecte per la diversitat i la multiculturalitat
- Compromís amb el principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones
- Resolució de problemes
- Habilitats interpersonals
- Creativitat
- Presa de decisions
- Aprenentatge autònom
- Iniciativa i esperit emprenedor
- Sensibilitat envers temes mediambientals
- Capacitat de comunicar-se i argumentar en forma oral i escrita en la pròpia llengua, d'acord amb la
terminologia i les tècniques usades en la professió
- Capacitat de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent
- Habilitat per a usar els instruments de recopilació d'informació, com catàlegs bibliogràfics, inventaris
d'arxiu i referències electròniques
- Capacitat per a manejar els recursos i tècniques informàtiques i d'Internet en elaborar dades
històriques o relacionades amb la història (mètodes estadístics, bases de dades, etc...)
- Habilitat per a comentar, anotar o editar correctament textos i documents d'acord amb els cànons
crítics de la disciplina
- Capacitat d'identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la investigació històrica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Els objectius d’aprenentatge consisteixen en què l’adquisició per part de l’alumnat de competències i
habilitats pròpies dels treballs relacionats amb l’estudi i aprofitament dels procediments de
documentació, anàlisi, investigació i difusió existents en institucions i empreses, públiques i/o privades,
com ara museus, arxius, hemeroteques, biblioteques, empreses d’estudi i divulgació del patrimoni
històric, empreses d’estudis arqueològics, etc. Així mateix es pretén que els estudiants es familiaritzen
amb el món laboral, ja siga en empreses privades o institucions públiques, i amb els hàbits laborals i les
conductes que li són propis.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1.
Shan proposat els següents tipus de pràctiques als alumnes: Arxius i Biblioteques, Museus,
Excavacions i Prospeccions i Instituos. Cada una de les quals compta amb la seua respectiva fitxa
descriptiva, on es detallen els continguts.
Lestudiant d'aquesta matèria podrà realitzar, en funció de loferta programada en cada curs acadèmic,
activitats en els camps que a continuació es desenvolupen i que figuren en el Llibre Blanc dHistòria com
a perfils professionals:
Ensenyament de la Història: pràctiques en organismes, associacions, entitats pú-bliques i/o privades
relacionades amb lestudi, lanàlisi i la planificació de lensenyament de la Història.
Les prospeccions, excavacions i estudis arqueològics: pràctiques en museus ar-queològics, institucions i
empreses que realitzen treballs arqueològics, tant de caràcter durgència com de caràcter ordinari i
destinades a la investigació ar-queològica.
La gestió de patrimoni històric i cultural: pràctiques en organismes, associacions, enti-tats públiques i/o
privades relacionades amb la posada en valor del patrimoni històric i cultural.
La investigació històrica: pràctiques en institucions dinvestigació històrica com ara museus, fundacions,
servicis i instituts d'investigació.
Arxius i biblioteques històriques: les pràctiques es realitzaran en institucions com a bi-blioteques, arxius,
museus de caràcter històric.
La collaboració en mitjans de comunicació i editorials.
Lassessorament cultural en tot tipus d'institucions.
La cooperació en projectes internacionals.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes
Estudi i treball autònom

Hores

TOTAL

15,00
15,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Ü ACTIVITATS PRESENCIALS:
En el Centre de Pràctiques, els alumnes, amb l’orientació del tutor, desenvoluparan les tasques
previstes en el programa respectiu, a fi d’adquirir les habilitats i destreses previstes en cada programa.
Assistència al Fòrum d'ocupació i emprendedora de la Universitat de València.

Ü TUTORIES:
Els alumnes podran consultar amb el tutor en el seu horari d’atenció qualsevol aspecte relacionat amb el
desenvolupament de les pràctiques i la realització de les activitats previstes, així com amb l’elaboració
de la memòria.
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AVALUACIÓ
Els 6 crèdits ECTS d’aquesta assignatura es reconeixeran quan almenys es complisca el 80 % del total
d’activitats presencials previstes en el programa formatiu.
S’avaluaran les competències en relació amb els objectius proposats, en funció de:
• La memòria de les pràctiques realitzades redactada i presentada pels i les estudiants
• L’informe del tutor extern
• La valoració del tutor acadèmic
L'activitat complementària de l'assignatura comptarà un 10% de la nota final.
El tutor acadèmic responsable de la matèria avaluarà el treball realitzat, tenint en compte el seguiment
de les pràctiques, així com les memòries i informes anteriorment mencionats. Més informació sobre els
procediments d’avaluació s’inclou en la “Guia de l’estudiant de pràctiques externes”.
La segona convocatòria de l’avaluació s’atindrà als mateixos criteris que la primera.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Guía del estudiante de prácticas externas.
https://www.uv.es/geohdocs/Practicas%20Externas%201314/Guia_Practiques_Externes2013_14.pdf

Complementàries
- Fichas explicativas de cada una de las prácticas.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
L'aparició de la pandèmia del COVID19 ha impedit en alguns casos el normal desenvolupament de les
pràctiques externes. D'acord amb la Instrucció publicada pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes
Formatius respecte al funcionament de les Pràctiques Externes nacionals i internacional
(https://www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf) i els acords de la Comissió de pràctiques del centre
(abril de 2019), es procedeix a modificar l'annex de la guia docent en els següents termes:
- Aquells casos en els quals les pràctiques han finalitzat presencialment o per teletreball i s'han
desenvolupat amb normalitat, seran avaluats d'acord amb la guia docent de l'assignatura.
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Quan les pràctiques han sigut interrompudes, es proposen les següents solucions:
a. Reconeixement d'activitat professional prèvia relacionada amb el grau o, en el seu cas, amb el
Màster.
b. Reconeixement d'hores en pràctiques extracurriculars realitzades amb anterioritat.
c. Quan les pràctiques han sigut interrompudes i s'ha superat el 50%, els alumnes hauran de completar
la seua formació realitzant les activitats que es detallen en l'annex I, en funció del percentatge
completat.
d. Quan les pràctiques han sigut interrompudes i no s'ha arribat al 50% s'hauran de realitzar les
següents activitats:
- Un treball orientat i supervisat pel tutor acadèmic fins a completar el 50% de les hores.
- Les activitats proposades per al cas anterior fins a completar el 50% restant (annex I)
L'avaluació de les activitats dels punts c i d correspon al tutor acadèmic i es qualificaran amb un
percentatge similar al mateix temps que representen.

ANNEX I
PROPOSTA DE FINLITZACIÓ/REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES (incidències Coid 19) DE LA
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
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Percentatge de pràctiques cursat

Activitats*

Entre 0-50 %

Treball orientat
Elaborar un CV
Escriure una Carta de presentació
Realitzar una recensió sobre emprenedoria

Entre 50%-65%

Elaborar un CV
Escriure una Carta de presentació
Realitzar una recensió sobre emprenedoria

Entre 65-80%

Seleccionar dues activitats
(Elaborar un CV
Escriure una Carta de presentació
Realitzar una recensió sobre emprenedoria)

80%

Seleccionar una activitat
(Elaborar un CV
Escriure una Carta de presentació
Realitzar una recensió sobre emprenedoria)

(*) La relació d'activitats està calculada per a un patró de pràctiques amb una
duració entre 120-200 hores; totes aquelles pràctiques que superen les 200 hores poden implementar
més activitats (si així ho considera el coordinador pertinent) de l'ofertad'activitats del Vicerectorat
d'Ocupació i Programes Formatius a través de https://www.uv.es/uvocupacio
Activitats
1) Treball orientat
El treball orientat està plantejat per a desenvolupar qüestions relacionades amb les àrees de treball de
les disciplines des de diferents focus d'anàlisis (a criteri del
Coordinador es poden seleccionar altres temes d'acord amb les conjuntures especifiques
d'excepcionalitat com a pandèmies des de diferents enfocaments). El tutor acadèmic haurà d'orientar a
l'alumne i enfocar el tema segons els criteris de cada disciplina, així com el volum del treball.
2) Elaborar un CV
Tutorial Curriculum vitae
https://www.youtube.com/watch?v=72RtsjqLsWE (3”: 37”)
Com millorar el CV
https://www.youtube.com/watch?v=nrbQhwyBs7g&t=1s (2”:18”)
L'activitat consisteix en el visionat dels tutorials i en l'elaboració d'un CV
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3) Escriure una carta de presentació
Tutorial Carta de presentació
https://www.youtube.com/watch?v=bcCD0SpDLnU&t=79s (3”:19”)
L'activitat consisteix en el visionat del tutorial i en l'elaboració d'una carta de presentació.

4) Realitzar un resum sobre la creació d'empreses
https://www.uv.es/uvweb/nullca/formacio-innovacio/formacio-innovacio/pcuv/formacio-linia1286125396516.html
-Herramientas de financiación (3’: 58”)
-Modelos de negocio (4’: 48”)
-Marketing y comunicación (3’: 38”)
-Reflexiones sobre innovación (3’: 58”)
-Transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad (4’:25”)
-El camino del emprendedor (4’:50”)
-Un ecosistema de emprendimiento e innovación (4”:32”)
-Las habilidades y conocimientos del emprendedor (4’:25”)
La tasca consisteix a visionar alguns vídeos que es troben en l'enllaç i un resum (entre 3-7 pàgines,
encara que el criteri de la coordinació de practiques pot establir una altra extensió).

Procediment
Totes les activitats han d'incloure's en la memòria de pràctiques com a activitat no presencial
addicional que l'alumne entrega al tutor acadèmic.
Avaluació
Si l'estudiant finalitza la seua pràctica completant la totalitat de les hores per via presencial o telemàtica,
serà avaluat conforme a la guia docent.
Si no es completa, s'aplicarà la proposta d'avaluació excepcional que es proposa en aquesta
addenda.
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