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RESUM
L'assignatura "Pràctiques Externes" es dirigeix als estudiants del Grau en Criminologia, que es trobin en
una avançada fase de la seva titulació, per tal de poder extreure el major aprofitament d'aquesta
assignatura. Els estudiants matriculats en aquesta assignatura podran realitzar un període de treball de
pràctiques relacionades amb continguts acadèmics de la titulació, en empreses o institucions públiques i
privades. Aquestes pràctiques estaran tutelades i supervisades per un professor tutor de la Facultat,
preferentment de l'àmbit d'especialització de la plaça oferta.

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

COMPETÈNCIES
1302 - Grau de Criminologia
- Coneixement: conèixer l'estructura i el funcionament del centre on es realitzen les pràctiques.
Habilitat: saber sortir-se'n dins l'organització o el centre en què s'ha realitzat la pràctica. Indicadors:
en la memòria presentada ha de figurar una descripció detallada de l'organització i les funcions del
lloc de pràctiques.
- Coneixement: conèixer les distintes problemàtiques criminològiques i els recursos necessaris per a la
seua avaluació. Habilitat: Saber detectar necessitats i situacions que requerisquen la intervenció del
criminòleg. Indicadors: l'estudiant haurà de resoldre supòsits pràctics sobre cerca de recursos.
- Coneixement: conèixer els mètodes d'intervenció en les problemàtiques criminològiques. Habilitat:
saber aplicar estratègies d'intervenció. Indicadors: l'estudiant haurà de resoldre supòsits pràctics
relatius a l'aplicació dels recursos trobats.
- Coneixement: saber gestionar les relacions professionals amb les persones interessades/afectades.
Habilitat: relacionar-se adequadament amb empatia, assertivitat... Indicadors: referències
expressades en l'informe del tutor extern.
- Coneixement: conèixer tècniques de treball en equip. Habilitat: utilitzar estratègies de cooperació
amb altres professionals: respecte, negociació, col·laboració... Indicadors: l'estudiant ha de consignar
en la memòria i tutories la coordinació amb altres professionals.
- Coneixement: conèixer els aspectes rutinaris i menys atractius de la professió. Actitud: saber assumir
la diversitat de tasques que comporta cada funció professional. Indicadors: s'avaluaran les tasques
més rutinàries realitzades i l'actitud professional enfront d'aquestes.
- Coneixement: conèixer el component ètic i els principis deontològics de l'exercici de la professió.
Habilitats: exercir la professió amb respecte pels drets humans, els principis ètics i deontològics
corresponents, en el marc d'una cultura de pau i igualtat. Indicadors: l'estudiant ha de consignar en la
memòria el desenvolupament de l'activitat de forma respectuosa amb els drets fonamentals.
- Coneixement: conèixer els límits d'actuació professional en l'àmbit de la criminologia, la seguretat i la
investigació privada. Habilitat: saber exercir la professió en el marc de la legislació vigent. Indicadors:
s'ha d'acreditar la utilització de tècniques professionals legítimes.
- Coneixement: conèixer els indicadors criminològics principals. Habilitat: saber interpretar les dades
amb rellevància criminològica per poder-les aplicar en la pràctica professional. Indicadors: l'estudiant
ha d'assenyalar els mètodes d'investigació utilitzats i l'aplicació pràctica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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• Realitzar treballs que posen a prova la capacitat crítica i reflexiva de l'estudiant, fomentar la presa de
decisions i posar en pràctica la seua capacitat d'anàlisi i síntesi dels fenòmens jurídics.
• Comprendre el sistema general de funcionament de les diferents àrees funcionals i la seua
importància dins de l'entidad/empresa/organismo.
• Aprendre de forma pràctica i activa el funcionament de cada departament i les seues interrelacions.
• Adquirir competències professionals en el camp jurídic.
• Conéixer l'activitat de la vida professional jurídica.
• Analitzar el model organitzatiu de l'entidad/empresa/organismo i els processos relacionats amb ella.
• Ser capaços d'integrar-se en els equips de treball ja existents.
• Contrastar les habilitats per al treball. Introduir l'estudiant en la problemàtica jurídica de l'empresa o
institució.
• Contrastar en l'empresa i en les institucions públiques i privades els coneixements teòrics i pràctics
adquirits durant el grau.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes

Hores
TOTAL

% Presencial
100

0.00

METODOLOGIA DOCENT
El professor tutor de la Universitat podrà fer el seguiment de la pràctica mitjançant reunions periòdiques
correu electrònic videoconferència etc Un cop finalitzada la pràctica i en el termini màxim de 10 dies
l'estudiant lliurarà al tutor acadèmic la memòria de pràctiques. A la pàgina web de la titulació
(http://www.uv.es/dret/) s'habilitarà un apartat on hi haurà informació addicional per elaborar la memòria
de pràctiques. Aquesta valoració suposarà el 50% de la qualificació final de la pràctica.

AVALUACIÓ
Una vegada finalitzada la pràctica, i en el termini màxim de 10 dies, l'estudiant entregarà al tutor
acadèmic, una memòria d'activitats realitzada, seguint les indicacions del mateix.
En el mateix termini el tutor de l'empresa o institució ha de remetre el tutor acadèmic, per qualsevol
mitjà, el Model Avaluació del "Practicum" (li'l facilitarà l'estudiant) .
Tota esta informació s'indicarà en el document d'instruccions de formalització del "Practicum" que
s'entrega a l'estudiant abans de l'inici de la seua pràctica.
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Qualificació
Per a avaluar les competències de les pràctiques externes es tindran en compte els següents criteris
ponderats a través de l'avaluació contínua del tutor acadèmic:
30% assistència a tutories: presentació d'informes periòdics.
10% assistència a activitats complementàries (seminaris, conferències etc...)
60% presentació de memòria: presentació de memòria final on s'exposarà l'estructura i funcionament del
lloc de pràctiques, la relació d'activitats exercides i les conclusions a què s'ha arribat.
Seguint estos criteris, el tutor acadèmic avalua les pràctiques de l'estudiant i les qualifica amb una nota
en l'acta corresponent, igual que es fa amb la resta d'assignatures del Grau.

REFERÈNCIES
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