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Vista aèrea del Campus de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I sempre ha considerat vital per a l’èxit professional del  seu estudiantat 
donar-li suport en totes les facetes capaces de millorar la seua inserció laboral. 

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa 
realitzada per l’estudiantat i supervisada per un o una professional de l’entitat on es duen a 
terme i per una tutora o tutor acadèmic de la Universitat Jaume I. Tenen com a objectiu principal 
permetre que l’estudiantat aplique i complemente els coneixements adquirits en la seua 
formació acadèmica, a més d’afavorir, alhora, l’adquisició de competències que els preparen 
per a l’exercici d’activitats professionals, en faciliten l’ocupabilitat i fomenten la capacitat 
d’emprenedoria.

Però la creació del nou Espai europeu d’ensenyament superior (EEES), impulsat per la 
Declaració de Bolonya, representa una oportunitat de canvi profund del sistema universitari. Per 
a adaptar-se a aquesta nova situació la universitat està constantment definint noves estratègies 
i actualitzant procediments.

Una de les novetats introduïdes és que el nou sistema se centre en l’aprenentatge per 
competències, la qual cosa implica requerir que els titulats i titulades tinguen una sèrie de 
competències, tant transversals comunes a totes les titulacions com específiques de la seua 
titulació en concret i que aquestes competències es corresponguen amb les necessitats 
específiques del seu perfil professional.

En aquest camp s’ha d’emmarcar aquesta publicació: “Les pràctiques externes: una eina per 
a desenvolupar competències” elaborada per l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, dins del projecte 
finançat pel Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’atenció integral i ocupabilitat de 
l’estudiantat universitari.

Es tracta d’un instrument de difusió dels nous perfils per a posar en coneixement de les 
entitats col·laboradores i dels futurs ocupadors i ocupadores de les pràctiques externes 
les competències adquirides per l’estudiantat en els seus estudis universitaris per tal de 
desenvolupar les seues tasques a l’entitat que més s’adeque al seu perfil competencial. A més, 
s’ha volgut  donar un enfocament de serveis a la comunitat en totes les titulacions.

El vicerectorat i l’equip de l’OIPEP agraeixen als coordinadors i coordinadores de l’assignatura 
de Pràctiques Externes, vicedegans i vicedeganes, vicedirectors i vicedirectores, coordinadors 
i coordinadores de màster implicats o els i les responsables de les titulacions (graus i màsters) 
implicats per la seua inestimable col·laboració en l’elaboració d’aquests materials.

Espere que la guia, que tinc la satisfacció de presentar i en la qual hem posat el nostre màxim 
interès i il·lusió, resulte una eina atractiva i profitosa a través de la qual s’aconseguisca un major 
acostament de les entitats a la nova realitat universitària.

Pilar García Agustín. Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
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ESPAITEC. PARQUE CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL

ESCOLA SUPERIOR DE TENCOLOGIA I 
CIENCIES EXPERIMENTALS

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES 
I SOCIALS

BIBLIOTECA / INFOCAMPUS

OIPEP

BIBLIOTECA / INFOCAMPUS

OIPEP

MÉS INFORMACIÓ

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques 
Pràctiques Externes
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/
Correu electrònic: practiquesexternes@uji.es
Telèfons de contacte (de dilluns a divendres,  
de 9 a 14 h): 964 387 066 / 072  

CAMPUS DE LA UNIVERSITAT JAUME I

UNIVERSITAT JAUME I

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) és un centre 
públic d’ensenyament superior i d’investigació, 
creat en 1991, que persegueix el desenvolupament 
social, econòmic i cultural de la societat del 
seu entorn a través de la creació i transmissió 
de coneixements. En l’actualitat imparteix 31 
titulacions de grau, 44 màsters universitaris (dels 
quals 17 són interuniversitaris i 7 tenen la menció 
cap a l’Excel·lència) i 34 programes de doctorat, 
en totes les àrees de coneixement. Compta amb 
menys de 15.000 estudiants, un volum que li 
permet donar una atenció personalitzada i ser 
una universitat sense problemes de massificació. 
A açò contribueix un únic campus, atractiu, que 
permet unes relacions humanes més pròximes i 
que està perfectament comunicat amb la ciutat de 
Castelló i localitats del seu entorn. L’UJI és pionera 
en la utilització de les tecnologies de la informació 
i la comunicació en la docència, la investigació i 
la gestió universitària. La Jaume I ha renovat el 
Segell d’Or d’Excel·lència Europea 500+, d’acord 
amb l’avaluació del Club Excel·lència en Gestió 
seguint el model de l’European Foundation Quality 
Management (EFQM) i ha obtingut la qualificació 
de Campus d’Excel·lència Internacional amb el 
projecte presentat conjuntament per les cinc 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana, 
CampusHabitat5U.

La Universitat Jaume I es situa entre les 
10 primeres universitats a nivell nacional i 
internacional per la qualitat de la seua investigació, 
segons demostren els diferents rankings 
elaborats en base als articles publicats en revistes 
científiques. El Rànquing Iberoamericà Scimago 
2012 situa a l’UJI la setena entre les més de 1.400 
institucions d’educació superior de 44 països 
analitzades pel que fa tant a Ràtio d’Excel·lència 
com a Qualitat Científica Mitjana, indicadors que 
tenen en compte els articles més citats del món i 
que mesuren l’impacte científic. A nivell nacional 
cal destacar les dades de l’Informe CYD 2011 que 
situen a l’UJI com la sisena universitat espanyola 
amb una producció científica de major impacte, 
sent la primera entre les universitats valencianes. 
Pel que fa a àrees d’investigació, la Universitat 
pública de Castelló encapçala la investigació en 
Comunicació a nivell nacional i es troba entre les 
14 millors en altres disciplines com ara Psicologia, 
Ciències dels Materials, Arquitectura, Química, 
Automàtica i Robòtica, Empresa i Economia, 
segons els “Rànquings I-UGR d’Universitats 
Espanyoles segons Camps i Disciplines 
Científiques” de 2012. 

CENTRE DE POSTGRAU  
I CONSELL SOCIAL

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES  
I ECONÒMIQUES

PARANIMF

RECTORAT I SERVEIS CENTRALS

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

INSTITUT DE TECNOLOGIA CERÀMICA

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/estades/
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SERVEIS OIPEP:
Pràctiques externes 
Gestionem les pràctiques externes curriculars de tota la Universitat. L’estada en pràctiques apropa l’entitat, em-
presa o organisme al món universitari i amplia el coneixement mutu (en un sentit ampli), serveix com a un procés 
òptim de selecció per a futures insercions laborals, col·labora amb la societat en facilitar i millorar la formació 
pràctica de l’estudiantat, la qual cosa reverteix en una millor capacitació professional dels futurs i futures pro-
fessionals, facilita l’actualització contínua de teories, metodologia i procediments a través del propi estudiantat i 
s’obté una visió de l’empresa per una persona formada i capacitada, aliena a la mateixa.
Beques Leonardo da Vinci 
Programa creat per la Unió Europea per a promoure l’espai europeu en matèria d’educació i formació professi-
onal. Les accions de mobilitat permeten els titulats i titulades recents gaudir d’unes estades en pràctiques, en 
empreses o organismes europeus, aproximadament, durant 24 setmanes. Això els permet perfeccionar les seues 
habilitats lingüístiques i les seues perspectives d’ocupació, així com les seues competències professionals i soci-
als en conèixer noves cultures.
Erasmus Pràctiques 
Té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres 
organitzacions per a adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències 
professionals, millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adqui-
sició d’experiència laboral així com adquirir aptituds específiques. 
Pràctiques Solidàries en Països Empobrits 
Aquest projecte té com a finalitat la realització de pràctiques a universitats o unes altres institucions ubicades en 
països desfavorits, per a adquirir-hi una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques, 
millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experi-
ència laboral i adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament. 
Orientació per a l’ocupació i inserció professional 
Servei d’orientació professional individualitzada i adaptada a les necessitats de l’estudiantat i titulats i titulades 
de la Universitat Jaume I. Disposem d’una àmplia oferta de tallers per a aprofundir en diversos aspectes centrals 
en la inserció laboral des d’una perspectiva més pràctica.
Emprenedoria
Servei de sensibilització, motivació i informació per a l’autocupació i la cultura emprenedora. Acompanyament 
i derivació cap a altres serveis en funció del perfil del futur emprenedor universitari. Aquests serveis i entitats 
guien, acompanyen i assessoren en el procés de creació del projecte empresarial.
Formació cap a l’ocupació 
Programa dirigit a propiciar un espai de formació cap a l’ocupació per a universitaris i universitàries amb un po-
tencial alt de desenvolupament professional que cerquen la seua primera ocupació i així millorar les possibilitats 
dels titulats i titulades d’accés al mercat laboral.
Fires i jornades 
Tenen com a objectiu posar en contacte a l’estudiantat i als titulats i titulades amb les empreses i les institucions, 
donar a conèixer les tendències, empreses i alternatives al mercat de treball, informar els universitaris i universi-
tàries sobre els recursos existents per a enfrontar-se amb la realitat canviant del mercat laboral.
Presentacions corporatives: Ocuparty 
Aquest programa pretén ser un facilitador del contacte entre l’empresa i els titulats i titulades i alumnat d’últims 
cursos, mitjançant el qual les empreses compten de manera sistemàtica amb un servei més, a més de la borsa 
de treball, de reclutament de personal altament qualificat.
Observatori ocupacional 
Projecte estratègic dins del govern de la Universitat que es configura com un observatori permanent per a l’estudi 
de la trajectòria i situació laboral dels nostres titulats i titulades, amb la finalitat de disposar d’una informació 
actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions en l’àmbit de la Universitat. 
Borsa de treball 
Potent eina de recerca de candidats i candidates amb qualificació, estudiantat d’últims cursos i titulats i titulades 
recents de la Universitat Jaume I que posem a disposició de les entitats per a introduir les seues ofertes, rebre 
els currículums dels candidats i candidates, i gestionar la documentació dels processos de selecció a través d’un 
sistema informàtic àgil i còmode.

L’OIPEP en les xarxes socials
 
@preocupat 
ttps://twitter.com/preocupat

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (UJI) 
https://www.facebook.com/oipep.uji

Oficina d’Inserció Professional 
http://es.linkedin.com/in/oipep

CaPtaCIó dE taLEnt: PràCtIquES I OCuPaCIó d’unIVErSItarIS I unIVErSItàrIES

GuIa d’ÚS

Aquesta guia conté, agrupades per àrees de coneixement, les 
titulacions de la Universitat Jaume I que integren en el pla d’estudis 
de cada una, pràctiques externes curriculars. 

Així mateix, conté una descripció dels serveis que oferim des 
de l’OIPEP a les entitats col·laboradores, així com un plànol de 
localització de l’Oficina dins de la Universitat. 

Des del naixement de la Universitat, l’any 1991, s’han impulsat les 
Pràctiques Externes Curriculars en el marc d’una filosofia de qualitat 
i l’estreta vinculació de la Universitat amb l’entorn socioeconòmic 
d’aquesta. Les pràctiques són una assignatura obligatòria en els 
graus i, per tant, part essencial del currículum de tots els nous plans 
d’estudis, els quals fixen la durada de les pràctiques. 

L’objectiu general d’aquestes pràctiques és l’assimilació per 
l’estudiantat de la realitat institucional, empresarial i laboral 
de l’entorn social en l’àmbit de les seues futures i respectives 
professions. En el cas dels màsters, es pretén l’especialització 
professional. Els objectius més específics són el desenvolupament de 
competències (coneixements, habilitats, destreses i actituds) i facilitar 
la transició al mercat de treball.

Beneficis per a l’entitat

• Apropa l’entitat, empresa o organisme al món universitari, i 
amplia el coneixement mutu, en un sentit ampli.

• Aprofita de procés òptim de selecció per a futures insercions 
laborals.

• L’estada desenvolupada per l’estudiantat és útil per a l’entitat.
• Col·labora amb la societat, en facilitar i millorar la formació 

pràctica de l’estudiantat, la qual cosa reverteix en una millor 
capacitació professional dels futurs directius i professionals.

• Facilita l’actualització contínua de teories, metodologia i 
procediments a través del propi estudiant.

• S’obté una visió de l’empresa per una persona formada i 
capacitada, aliena a aquesta.

regulació

Les pràctiques externes universitàries es regulen en l’àmbit 
estatal pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel que es 
modifica el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny. A banda, s’ha 
de considerar el pla d’estudis de cada una de les titulacions i la 
normativa pròpia de desenvolupament que, a l’efecte, ha aprovat la 
Universitat Jaume I.

Conveni de cooperació educativa

Per a la realització de les pràctiques externes la Universitat ha 
de subscriure convenis de cooperació educativa amb les entitats 
cooperadores. Els convenis estableixen el marc regulador de les 
relacions entre l’estudiantat, l’entitat cooperadora i la Universitat i 
estipulen aspectes com:

•	 La naturalesa de la relació: de caràcter acadèmic i en cap 
cas laboral.

•	 Assegurar una relació directa entre les pràctiques i els 
estudis que es cursen.

•	 El projecte formatiu de la pràctica que ha de realitzar 
l’estudiantat: competències a assolir, objectius operatius, 
activitats a realitzar, horari i calendari, etc.

Els convenis de cooperació educativa que l’UJI estableix amb les 
entitats cooperadores només es firmen una vegada i es renoven 
tàcitament cada any, de manera que cada curs només caldrà que 
l’entitat oferte les places disponibles i des de l’UJI es formalitzarà el 
projecte formatiu per a cada estudiant o estudianta assignat.
És voluntària, per part de l’entitat, l’aportació d’una borsa o ajuda a 
l’estudi a l’estudiantat. En cas d’incloure-la, l’ha de satisfer l’entitat 
directament a l’estudiantat i s’ha de fer constar al corresponent 
projecte formatiu, com a annex al conveni.

El text del conveni es pot consultar en la web:  
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/entitats/reglamen/ 

Com cooperar?

Consulteu aquesta guia per a tindre més informació sobre el perfil 
de les titulacions, les activitats que poden plantejar-se segons la 
titulació, la duració de les pràctiques, etc. També es detallen les 
competències per a les quals prepara cada titulació, i es fa especial 
èmfasi en aqueixes relacionades amb la participació social i la 
cooperació al desenvolupament. En qualsevol cas, estem a la vostra 
disposició per a orientar el perfil de l’estudiantat i el programa 
formatiu més adequat.

Posteriorment, definiu el perfil de les pràctiques que voleu oferir: 
quants estudiants puc acollir? En quines tasques podrien col·laborar? 
Quines serien les titulacions més adequades? Quina seria la persona 
idònia en l’empresa per a supervisar-los?, etc. 

En definitiva, us demanem que reflexioneu sobre el projecte formatiu 
a desenvolupar. Finalment, empleneu el formulari per a realitzar 
l’oferta de places:

Ofertar ara places de pràctiques en línia:
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/enti/
No tinc accés: sol·licitar ara usuari i clau:  
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/entitats/solujier.pdf

Més informació sobre el procediment a seguir en: 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/enti/resproc.html 

Esperem que aquesta guia siga d’utilitat per a les entitats 
col·laboradores i facilite els objectius que la realització de les 
pràctiques externes curriculars persegueix.

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/estades/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/formacio/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/millora/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/prescorp/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/obser/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/btreb/
https://twitter.com/preocupat
https://www.facebook.com/oipep.uji
http://es.linkedin.com/in/oipep
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/entitats/reglamen/
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22276
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/enti/
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/entitats/solujier.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/entitats/solujier.pdf
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/enti/resproc.html
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GRAU EN ADMINISTRACIÓ 
d’EMPrESES

 
OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aconseguir l’aprenentatge professional en el context laboral a través 
de la immersió de l’alumnat en empreses a què s’orienta el seu perfil 
professional, amb l’objectiu de posar en pràctica, valorar i avaluar el 
grau de coneixement real dels coneixements teòrics i pràctics adquirits 
a al llarg dels seus estudis.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Professionals capaços d’exercir tasques de gestió, assessorament i ava-
luació en tot tipus d’organitzacions (públiques, privades, industrials o 
de serveis). Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global 
de l’organització o en les diferents àrees funcionals: producció, admi-
nistració, recursos humans, l’organització, i d’aquests amb el context 
global de l’economia. Així mateix, ha d’estar en condicions de contribuir 
amb la seua activitat al bon funcionament de l’organització i a la mi-
llora dels resultats. En aquest àmbit, ha de saber identificar i anticipar 
oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i 
motivar les persones, prendre decisions, assolir objectius proposats i 
avaluar resultats. comercialització, màrqueting, etc.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Resolució de problemes.
 - Presa de decisions.
 - Treball en equip.
 - Raonament crític.
 - Lideratge.
 - Aprenentatge autònom.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Iniciativa i esperit emprenedor.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques.
 - Disseny i gestió de projectes.
 - Habilitat recerca d’informació i investigació.
 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions 
empresarials.

 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació 
economicopatrimonial de les empreses.

 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de 
les empreses.

 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de 
costos.

 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les dife-
rents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies em-
presarials adequades.

 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting.
 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics.
 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la 
dimensió històrica.

 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi i predicció de models econò-
mics.

 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’eco-
nomia i a l’activitat de les empreses.

 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi 
la dimensió històrica.

 - Analitzar la informació comercial per a la presa de decisions.
 - Desenvolupament d’estratègies de producte, marca i preu.

 - Planificar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzaci-
ons.

 - Conèixer el significat de la direcció d’operacions i gestió de la qualitat, 
les dimensions i avaluar-ne la influència sobre la competitivitat.

 - Crear, planificar, gestionar i dirigir les estratègies empresarials en fun-
ció dels condicionants de l’entorn en què opera.

 - Planificar, gestionar i dirigir els sistemes d’informació de les organit-
zacions.

 - Conèixer els conceptes d’indústria i entorn competitiu.
 - Ser capaç de desenvolupar la iniciativa pròpia per a explotar noves 
oportunitats de negoci assumint els riscos que comporten.

 - Planificar, gestionar i dirigir la política d’innovació de l’empresa.
 - Estratègies organitzatives i de gestió del departament de vendes.
 - La funció de comunicació integrada en el màrqueting.
 - Definir objectius i estratègies en l’àmbit del màrqueting social i polític.
 - La distribució comercial i el paper en l’economia i en la societat.
 - Desenvolupament global del màrqueting internacional.
 - Conèixer i comprendre el disseny, la dinàmica del canvi i el comporta-
ment organitzatiu.

 - Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de l’Administració 
i Direcció d’Empreses.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Disseny i gestió de projectes.
 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi 
la dimensió històrica.

 - Coneixement bàsic de normes i regles jurídiques aplicables a l’econo-
mia i a l’activitat de les empreses.

 - Habilitat de recerca d’informació i investigació.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Comerç exterior.
• Gestió comercial i màrqueting.
• Financer i gestió de riscos.
• Fiscalitat, assegurances.
• Qualitat.
• Creació d’empreses.
• Recursos humans.
• Gestió de la producció.
• Comptabilitat.

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aconseguir l’aprenentatge professional en el context criminològic i de la 
seguretat a través de la immersió de l’alumnat en empreses, organis-
mes o institucions amb l’objectiu de desenvolupar les competències i 
posar en pràctica els coneixements adquirits.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquest grau pretén la capacitació per a l’exercici professional en l’àmbit 
de la seguretat i, molt especialment, en la seguretat pública. Els futurs 
graduats o graduades estaran capacitats per a exercir professions re-
lacionades amb l’administració de justícia i penitenciària, victimologia, 
seguretat i prevenció, criminologia i també en l’àmbit de la seguretat 
privada.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Aprenentatge autònom.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Compromís ètic.
- Coneixement d’una llengua estrangera.
- Habilitats en les relacions interpersonals.
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
- Raonament crític.
- Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.
- Resolució de problemes.
- Treball en un equip interdisciplinari.

ESPECÍFIQUES
 - Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen delin-
qüencial i valoració de les estratègies davant del crim.

 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les administracions 
públiques i l’aplicació pràctica en l’àmbit del dret públic.

 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a 
eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les instituci-
ons bàsiques i aplicar-la als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sis-
tema judicial espanyol per a l’aplicació pràctica en els processos civil 
i penal.

 - Interpretació de gràfiques, taules i resultats estadístics.
 - Capacitat per a conèixer i comprendre el funcionament de les organit-
zacions i dels recursos humans en l’àmbit de la seguretat.

 - Avaluació i anàlisi dels diferents àmbits espacials i la relació amb la 
seguretat.

 - Conèixer i utilitzar les principals tecnologies informàtiques existents 
en l’àmbit de criminologia i seguretat.

 - Desenvolupament de la capacitat de comprensió i interacció en an-
glès dins el context específic del Grau en Criminologia i Seguretat.

 - Capacitat d’oferir respostes de solució o minoració del problema de la 
criminalitat des d’una perspectiva multidisciplinària.

 - Capacitat per a atendre, donar suport i assessorar a les persones víc-
times d’algun delicte.

 - Capacitat d’elaborar informes criminològics i estratègies politicocrimi-
nals.

 - Coneixement i valoració de les diferents lesions corporals i la investi-
gació pericial.

 - Capacitat per a analitzar i aplicar els aspectes bàsics de la funció po-
licial, en els àmbits tacticooperatiu i tecnicocientífic.

 - Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsics dels dife-
rents processos psicològics i l’aplicació pràctica.

 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta 
humana i dels processos psicològics i l’aplicació pràctica.

 - Identificació, preparació i realització d’intervencions apropia-
des per a aconseguir els objectius plantejats, així com utilitzar 
els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament. 
Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció 
psicològica i l’aplicació pràctica.

 - Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i 
psicopatologia i l’aplicació pràctica.

 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funciona-
ment dels grups i de les organitzacions i l’aplicació pràctica.

 - Comprendre i aplicar els coneixements sobre sociologia general, des-
viació social, mètodes i tècniques d’investigació social i ètica i deon-
tologia professional.

 - Capacitat per a comprendre el marc jurídic i l’estructura organitzativa 
de la seguretat pública i privada.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Oferir respostes de solució o minoració del problema de la criminalitat 
des d’una perspectiva multidisciplinària.

 - Capacitat per a atendre, donar suport i assessorar persones que han 
estat víctimes d’algun delicte.

 - Capacitat d’elaborar informes criminològics i estratègies politicocrimi-
nals.

 - Capacitat per a analitzar i aplicar els aspectes bàsics de la funció po-
licial, en els àmbits tacticooperatiu i tecnicocientífic.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Elaborar plans de seguretat.
• Activitats de recerca, seguiment, control i vigilància.
• Redacció i classificació de documents relacionats amb aquestes 

tasques.
• Labors pseudopolicials (acompanyament a agents de policia en la 

realització de les seues funcions: elaboració d’atestats, realització 
del test d’alcoholèmia, seguretat viària, seguretat mediambiental, 
etc.).

• Assistència a judicis.
• Assistència a la víctima.
• Tasques de protecció civil.
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GRAU EN  COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL

 
OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu principal de l’assignatura Pràctiques Externes és permetre 
l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits al llarg 
de la formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que el 
preparen per a l’exercici de l’activitat professional, facilitar l’ocupació al 
mercat laboral i fomentar la capacitat emprenedora.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Capacita professionalment els graduats i les graduades per a inte-
grar-se en el mercat laboral com a productors de cine, ràdio, televisió i 
multimèdia, productors musicals i d’espectacles, així com per a desen-
volupar el treball en les àrees de gestió d’empreses audiovisuals i poder 
participar activament en el disseny de campanyes de comercialització 
de productes o serveis audiovisuals i en l’elaboració i la implementació 
de campanyes de comunicació institucional i política. 
Els graduats i les graduades també desenvolupen el seu treball en l’àm-
bit de la informació periodística i audiovisual en general i assumeixen 
tasques en els departaments de gestió i disseny de programes en tele-
visions, ràdios i portals multimèdia i, pel que fa a les àrees professio-
nals de direcció i realització audiovisual, adquireixen competències per 
a treballar com a guionistes en cine, ràdio i televisió i com a directors o 
directores de disseny de productes multimèdia, com a directors o direc-
tores de cine, documentals i de sèries i programes de televisió, així com 
realitzadors o realitzadores d’espots publicitaris i productes d’animació, 
multimèdia i videojocs.

Igualment exerceixen les tasques professionals en l’àmbit de la fotogra-
fia, el disseny gràfic, el disseny de pàgines web, la direcció de fotografia 
en cine i televisió, la direcció artística, la postproducció i els efectes es-
pecials i la direcció de so i doblatge, a més de participar activament en 
el desenvolupament de projectes d’implementació tecnològica i d’as-
sumir la direcció de festivals, certàmens, exposicions i projectes cultu-
rals com a consultors i consultores experts en l’àmbit audiovisual. De 
la mateixa manera, i entre moltes altres àrees de treball, els graduats i 
graduades poden aplicar el coneixement rebut en la teoria i la història 
dels mitjans audiovisuals per a exercir professionalment en l’àmbit de 
la crítica de cine i televisió en revistes especialitzades, periòdics, progra-
mes de ràdio i televisió i llocs web, i per a elaborar informes d’investi-
gació i audiències sobre mercats i productes audiovisuals o treballar en 
les àrees de programació i difusió en filmoteques i restauració d’arxius 
cinematogràfics.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Adaptació a noves situacions
 - Aprenentatge autònom
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 - Capacitat de gestió de la informació
 - Capacitat d’organització i planificació
 - Compromís ètic
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
 - Coneixement d’altres cultures i costums
 - Coneixement d’una llengua estrangera
 - Creativitat
 - Habilitats en les relacions interpersonals
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi
 - Iniciativa i esperit emprenedor
 - Lideratge
 - Motivació per la qualitat
 - Raonament crític
 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
 - Resolució de problemes
 - Presa de decisions
 - Treball en equip
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

ESPECÍFIQUES
 - Aplicació pràctica dels coneixements i les habilitats adquirits en els 
estudis de comunicació audiovisual.

 - Aplicació pràctica en el món de les productores dels coneixements 
i les habilitats adquirits en els estudis de comunicació audiovisual.

 - Capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació al fet audiovisual, amb 
un coneixement tècnic i estètic de les formes, els processos i les ten-
dències de la comunicació visual del nostre entorn.

 - Capacitat de comunicar de forma coherent el coneixement bàsic ad-
quirit en màrqueting.

 - Capacitat per a adquirir un coneixement teòric i pràctic del màrqueting 
en el context de la comunicació.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre comunicació audiovi-
sual en el procés d’aplicació i/o investigació.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre comunicació audiovi-
sual en la relació directa amb el món empresarial.

 - Capacitat per a analitzar relats audiovisuals d’acord amb els paràme-
tres bàsics de l’anàlisi d’obres audiovisuals mitjançant la consideració 
dels missatges icònics com els textos i els productes de les condicions 
sociopolítiques i culturals d’una època històrica determinada.

 - Capacitat per a aplicar principis i funcions de la identitat visual per a 
la creació d’un manual de normes per a la identitat visual corporativa 
d’una empresa determinada.

 - Capacitat per aplicar processos i tècniques implicades en l’organitza-
ció i la gestió de recursos tècnics en qualsevol dels suports sonors i 
visuals que hi existeixen.

 - Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de 
la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement 
de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la his-
tòria de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la informació.

 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i difusió en el 
camp del disseny gràfic i dels productes multimèdia i hipermèdia en 
diverses fases, des d’una perspectiva teòrica i pràctica.

 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos 
tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d’un 
treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de 
marca fins al projecte gràfic de comercialització.

 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de producció en l’orga-
nització d’esdeveniments culturals, amb la planificació dels recursos 
humans i tècnics implicats i l’ajust a un pressupost previ.

 - Capacitat per a buscar, seleccionar i sistematitzar qualsevol tipus de 
document audiovisual en una base de dades, així com la utilització 
d’aquest en diferents suports audiovisuals mitjançant l’ús de mètodes 
digitals.

 - Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produc-
cions audiovisuals cinematogràfiques i videogràfiques, fer-se respon-
sable de la direcció d’actors i ajustar-se al guió, al pla de treball o al 
pressupost previ.

 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats a la quantitat 
de la llum i la qualitat cromàtica durant el procés de construcció de 
les imatges, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments 
científics de l’òptica.

 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats a les quantitats 
i les qualitats del so durant el procés de construcció de l’àudio, a partir 
del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l’acústica.

 - Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica 
de la posada en escena a través de les fonts lumíniques i acústiques 
naturals o artificials d’acord amb les característiques creatives i ex-
pressives que proposa el director del projecte audiovisual.

 - Capacitat per a escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions en els 

camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofòni-
ca o multimèdia.

 - Capacitat per a expressar-se amb claredat i coherència en la llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana, així com tenir coneixement d’al-
tres idiomes, en particular l’anglès, per a comunicar-se en l’exercici 
professional.

 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals a 
productores, empreses de comunicació, cadenes de ràdio i televisió, 
productores de cinema, productores de vídeo i televisió, estudis i labo-
ratoris de fotografia, estudis de doblatge i/o producció musical, etc., 
vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques.

 - Capacitat per a enregistrar senyals sonors des de qualsevol font so-
nora, acústica o electrònica, digital o analògica, i de barrejar aquests 
materials amb una intencionalitat determinada tenint en compte els 
nivells, els efectes i els plànols de la barreja final masteritzada.

 - Capacitat per a la creació d’empreses audiovisuals o per a desenvolu-
par, de forma eficient, fórmules d’autoocupació.

 - Capacitat per a la identificació dels processos i les tècniques implica-
des en la direcció i la gestió d’empreses audiovisuals en l’estructura 
industrial d’aquestes: producció, distribució i exhibició; així com per 
a interpretar dades estadístiques del mercat audiovisual. En aquesta 
competència s’inclou la gestió i l’organització dels equips humans per 
a la producció audiovisual existent.

 - Capacitat per a la utilització de les tècniques i els processos en l’or-
ganització i la creació en les diverses fases de la construcció de la 
producció multimèdia i dels materials interactius.

 - Capacitat per a dur a terme l’anàlisi de les estructures, els continguts 
i els estils de la programació televisiva i radiofònica així com de les 
diferents variables que influeixen en la configuració d’aquesta i els 
processos tant comunicatius com espectaculars generats.

 - Capacitat per a planificar i gestionar els recursos tècnics i humans en 
les produccions mono-càmera i multi-càmera per a TV, així com les 
tècniques i els processos de creació i realització en les diferents fases 
de la producció televisiva.

 - Capacitat per a realitzar l’ordenació tècnica dels materials sonors i 
visuals d’acord amb una idea amb l’ús de les tècniques narratives i 
tecnològiques necessàries per a l’elaboració, la composició, l’acabat 
i la masterització de diferents productes audiovisuals i multimèdia.

 - Capacitat per a recrear l’ambient sonor d’una producció audiovisual 
o multimèdia atenent la intenció del text i de la narració mitjançant la 
utilització de banda sonora i efectes sonors.

 - Capacitat i habilitat per a gestionar tècniques i processos de produc-
ció, de registre i de difusió en l’organització de la producció radiofòni-
ca, discogràfica i altres productes sonors.

 - Capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, 
els pressupostaris i els mitjans tècnics, en les diverses fases de la 
producció d’un relat cinematogràfic o videogràfic.

 - Capacitat i utilització de les tècniques i els processos en l’organització 
de la producció fotogràfica, així com de les tècniques i processos de 
creació en el camp de la imatge fixa en general, tant en entorns ana-
lògics com digitals.

 - Comprensió de l’estructura general del màrqueting i la connexió amb 
les seues subdisciplines.

 - Comprensió i habilitat per a implementar els mètodes d’anàlisi crítica 
i de desenvolupament de teories del màrqueting.

 - Coneixement de la història i l’evolució de la fotografia, el cinema, la 
ràdio i la televisió a través de les propostes estètiques i industrials, a 
més de la rellevància social i cultural al llarg del temps. Al seu torn, 
relacionar l’evolució tecnològica i industrial amb el llenguatge audiovi-
sual i tenir en compte els conceptes teoricopràctics de les representa-
cions visuals i auditives, els sistemes de comunicació i de transmissió 
de conceptes i les seues realitats, així com els valors simbòlics i cul-
turals bàsics que afavoreixen una correcta interpretació i anàlisi dels 
signes o codis de la imatge en tot el seu abast.

 - Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques 
en l’espai, tant en la imatge fixa (fotografia i disseny gràfic) com au-
diovisual, així com dels elements constitutius de la direcció artística, 
la direcció de fotografia i les tècniques de postproducció i muntatge 
audiovisual.

 - Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acús-
tiques de l’espai, així com dels elements constitutius del disseny i la 
decoració sonora.

 - Coneixement de les bases fonamentals i la història del màrqueting.
 - Coneixement de les metodologies i els conceptes aplicables en les 
diferents branques d’investigació, el desenvolupament i la innovació 
de la comunicació audiovisual i els futurs entorns tecnològics.

 - Coneixement dels principals esdeveniments i missatges que configu-
ren el panorama actual dels mitjans audiovisuals, de les representaci-
ons icòniques i acústiques i de l’evolució d’aquests.

 - Coneixement exhaustiu de les tècniques i els processos de creació i 
difusió audiovisuals en les diverses fases, així com les interrelacions 
entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, instituci-
ons, empreses, mitjans, suports i receptors.

 - Coneixement, identificació i aplicació de recursos, elements, mètodes 
i procediments dels processos de construcció i d’anàlisi dels relats 
audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny. Establi-
ment i desenvolupament d’estratègies, així com aplicació de les políti-
ques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.

 - Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el 
camp de la comunicació visual i sonora, i l’evolució i gestió d’aquestes 
al llarg del temps, incloent-hi la tributació audiovisual. També el conei-
xement i la investigació de la naturalesa i les interrelacions entre els 
subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empre-
ses, mitjans, suports i receptors.

 - Coneixement teoricopràctic i aplicació de les tecnologies aplicades als 
mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, doblatge, 
producció musical, cinema, televisió, vídeo i suports multimèdia).

 - Coneixement i aplicació de les tècniques i els processos de producció 
i difusió audiovisuals en les diverses fases, des del punt de vista de 
l’organització i la gestió dels recursos tècnics, humans i pressuposta-
ris en els diversos suports (fotografia, cinema, TV, vídeo, multimèdia, 
etc.), fins a la comercialització.

 - Coneixement i aplicació de les tecnologies i els processos de creació 
i difusió audiovisuals en les diverses fases, tant en la fotografia, el 
disseny gràfic i el cinema com en televisió, vídeo i multimèdia, des 
del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins 
l’acabat final.

 - Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la 
construcció del guió segons els diferents formats, tecnologies i su-
ports de producció. També s’inclou el coneixement teòric i pràctic de 
l’anàlisi, la sistematització i la codificació de continguts icònics i la 
informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies.

 - Facilitat per a adaptar-se a la comunicació multimèdia i als futurs en-
torns tecnològics.

 - Formació en el coneixement dels drets humans, els principis demo-
cràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de 
projecció mediambiental, d’accessibilitat universal i de disseny per a 
tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com s’esmenta a l’exposi-
ció preliminar del RD 1393/2007.

 - Predisposició a la innovació en els diferents suports i produccions au-
diovisuals i digitals.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Formació en el coneixement dels drets humans, els principis demo-
cràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de 
projecció mediambiental, d’accessibilitat universal i de disseny per a 
tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com s’esmenta a l’exposi-
ció preliminar del RD 1393/2007.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Arxiu, catalogació i restauració de documents audiovisuals.
• Presa i tractament d’imatge fotogràfica digital.
• Gestió de laboratori fotogràfic digital.
• Disseny, gestió i comercialització de projectes i empreses audio-

visuals.
• Producció i realització de programes de ràdio.
• Producció i realització de programes i sèries de televisió.
• Producció i realització de programes audiovisuals multimèdia.
• Producció i realització d’espectacles, doblatges i producció musi-

cal.
• Producció i realització de projectes documentals i cinematogràfics.
• Programació i gestió de continguts en ràdio i televisió.
• Elaboració i tractament d’informació escrita i multimèdia.
• Planificació i seguiment de campanyes de comunicació.
• Elaboració i supervisió de guió per a cine, sèries de televisió i do-

cumentals.
• Gestió de festivals i certàmens de fotografia, vídeo, cine i creació 

audiovisual.
• Investigació de mercats i productes audiovisuals.
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GRAU EN DRET

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aconseguir l’aprenentatge professional en el context jurídic a tra-
vés de la immersió de l’alumnat en empreses, despatxos de pro-
fessionals i organismes públics als quals s’orienta el seu per-
fil professional, amb l’objectiu de posar en pràctica els conei-
xements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels seus estudis. 
Realització de pràctiques externes en els diferents àmbits del dret, 
mitjançant un sistema d’atenció i permanència reglada en organismes 
administratius, econòmics i professionals dels sectors públic o privat.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Els estudis de Dret i en concret l’assignatura Pràctiques Externes estan 
orientats a la formació de professionals que han d’estar preparats per 
a afrontar els profunds canvis econòmics, tecnològics i socials, i l’ob-
jectiu fonamental ha de ser que l’estudiantat adquirisca la formació, 
els coneixements i habilitats necessàries per a permetre el ple desen-
volupament de les múltiples funcions relacionades amb la interpreta-
ció i aplicació de les normes que integren l’ordenament jurídic. No hi 
ha dubte que la nostra societat es regeix per un conjunt de normes, 
la correcta comprensió i l’efectiu funcionament de les quals permet el 
desenvolupament pacífic de la convivència de tots els ciutadans i les 
ciutadanes, entre si i amb l’Estat. En aquest context és on s’inscriu la 
tasca del jurista, a qui li escau no només el coneixement d’aquestes 
normes, sinó l’aplicació en molt diversos àmbits i, si escau, l’adopció 
o modificació imposada per les necessitats i realitats que l’envolten i 
que deriven dels canvis que es produeixen en una societat en constant 
desenvolupament i transformació.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Aprenentatge autònom. 
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Habilitats en les relacions interpersonals.
 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.
 - Resolució de problemes.
 - Treball en un context internacional.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat de comprendre i interaccionar en anglès en un context ju-
rídic.

 - Capacitat de negociació i conciliació a través de tècniques extrajurídi-
ques de resolució de conflictes.

 - Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics del món 
economicofinancer i empresarial en l’àmbit jurídic.

 - Capacitat per a analitzar les diferents maneres de creació del dret i 
les institucions en l’evolució històrica i avaluar-les en la realitat actual 
de les mateixes.

 - Capacitat per a conèixer els principis, institucions i fonts de l’orde-
nament jurídic internacional i l’aplicació en el funcionament de les 
principals organitzacions internacionals.

 - Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l’or-
denament jurídic comunitari i l’aplicació en el funcionament de les 
institucions.

 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i l’aplicació 
als problemes del tràfic jurídic actual.

 - Capacitat per a comprendre l’estructura i fonaments del dret del tràn-
sit extern i l’aplicació a les relacions comercials internacionals.

 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i 
l’aplicació pràctica.

 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes pro-
pis de les institucions de dret privat romà.

 - Capacitat per a comprendre les bases de l’ordenament jurídic laboral 
i aplicar-les a les relacions laborals.

 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar 
i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

 - Capacitat per a avaluar l’ordenament jurídic com a sistema, les ideolo-
gies i metodologies que el substància i l’eficàcia social.

 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les administracions 
públiques i l’aplicació pràctica en l’àmbit del dret públic.

 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a 
eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sis-
tema judicial espanyol per a l’aplicació pràctica en els processos civil 
i penal.

 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial 
relatiu al factor religiós.

 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les instituci-
ons bàsiques i aplicar-lo als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

 - Capacitat per a usar les tecnologies de la informació i la comunicació 
per a l’obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legisla-
ció, jurisprudència i bibliografia).

 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurí-
dic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 - Adquisició de valors i principis ètics.
 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 - Capacitat de redactar escrits jurídics.
 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i 
doctrinals).

 - Desenvolupament de la capacitat de treballar en equip.
 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se 
apropiadament davant d’un auditori.

 - Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regula-
dor de les relacions socials.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sis-
tema judicial espanyol per a aplicar la pràctica en els processos civil 
i penal.

 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penal i les institu-
cions bàsiques i aplicar-la als diversos àmbits de actuació i especi-
alitats. 

 - Capacitat per a conèixer els principis, institucions i fonts de l’orde-
nament jurídic internacional i l’aplicació en el funcionament de les 
principals organitzacions internacionals.

 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i l’aplicació 
als problemes del tràfic jurídic actual. 

 - Capacitat per a comprendre l’estructura i fonaments del dret del tràfic 
extern i l’aplicació a les relacions comercials internacionals. 

 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i 
l’aplicació pràctica.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

L’alumnat ha de col·laborar amb el tutor o tutora i el supervisor o su-
pervisora de l’entitat en l’elaboració del pla de treball, estarà obligat a 
realitzar les activitats de pràctiques d’acord amb els criteris fixats pel 
tutor o tutora i seguir les indicacions del supervisor o supervisora, a 
mantenir contactes regulars amb el tutor i el supervisor i informar-los 
de les possibles incidències, a mantenir una actitud professional (com-
pliment de l’horari, inici de les pràctiques en el període concertat, no-
tificació prèvia de faltes), i a lliurar la memòria i/o els treballs finals al 
tutor i/o supervisor.

GRAU EN ECONOMIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aconseguir l’aprenentatge professional en el context laboral a través de 
la immersió de l’alumnat en empreses cap a les quals s’orienta el seu 
perfil professional, amb l’objectiu de posar en pràctica, valorar i avaluar 
el grau de coneixement real dels coneixements teòrics i pràctics adqui-
rits a al llarg dels seus estudis.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Professionals capaços d’exercir tasques de gestió, assessorament i ava-
luació en els assumptes econòmics en general. Aquestes tasques es 
poden desenvolupar en l’àmbit privat o en el públic, en l’empresa o en 
qualsevol altra institució de rellevància econòmica i social. Per tant, el 
graduat o la graduada en Economia ha de conèixer el funcionament i les 
conseqüències dels sistemes econòmics, de les diferents alternatives 
d’assignació de recursos, d’acumulació de riquesa i de distribució de la 
renda, i estar en condicions de contribuir-ne al bon funcionament i mi-
llora. En concret, ha de ser capaç d’identificar i anticipar els problemes 
econòmics rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir les al-
ternatives que faciliten la resolució, de seleccionar les més adequades 
als objectius i d’avaluar els resultats als quals condueixen.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat
 
GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat d’organització i planificació. 
- Coneixement d’una llengua estrangera.
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Resolució de problemes.
- Presa de decisions.
- Treball en equip.
- Raonament crític.
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.
- Aprenentatge autònom.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
 - Capacitat per a divulgar les qüestions econòmiques.
 - Disseny i gestió de projectes.
 - Habilitat recerca d’informació i investigació.
 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions 
empresarials.

 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació. 
economicopatrimonial de les empreses.

 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de 
les empreses.

 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de 
costos.

 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les dife-
rents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies em-
presarials adequades.

 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting.
 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics.
 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la 
dimensió històrica.

 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi i predicció de models econò-
mics.

 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’eco-
nomia i a l’activitat de les empreses.

 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi 
la dimensió històrica.

 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva 
microeconòmica.

 - Disseny de mètodes de contrast empíric dels models de teoria eco-
nòmica.

 - Anàlisi i gestió de les polítiques públiques.

 - Anàlisi de l’estructura i viabilitat del sector públic i financer.
 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques inter-
nacionals.

 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva 
macroeconòmica i temporal.

 - Anàlisi i comprensió del creixement econòmic.
 - Anàlisi i comprensió del mercat de treball.
 - Anàlisi microeconòmica des de la perspectiva de l’equilibri general.
 - Anàlisi de les polítiques econòmiques condicionades per l’impacte so-
bre les unitats territorials.

 - Anàlisi de l’evolució històrica de l’economia espanyola.
 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l’anàlisi 
econòmica.

 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental.
 - Anàlisi de l’estructura, viabilitat i interconnexions dels diferents sec-
tors econòmics.

 - Conèixer, analitzar i sintetitzar les diferents escoles del pensament 
econòmic.

 - Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de l’economia.

PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.
 - Anàlisi i comprensió del creixement econòmic.
 - Conèixer, analitzar i sintetitzar les diferents escoles del pensament 
econòmic.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Les tasques professionals com ara:
• L’assignació dels recursos escassos.
• Problemes d’eficiència i productivitat.
• Proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspec-

tiva global.
• Solidaritat social.
• Justícia distributiva.
• Portar a terme anàlisis de mercats.
• Dissenyar polítiques de desenvolupament.
• Identificar oportunitats.
• Definir objectius.
• Motivar les persones.
• Prendre decisions.
• Contribuir a millorar el funcionament i els resultats de les empre-

ses i les organitzacions.
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GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aconseguir l’aprenentatge professional en el context laboral a través 
de la immersió de l’alumnat en empreses a què s’orienta el seu perfil 
professional, amb l’objectiu de posar en pràctica, valorar i avaluar el 
grau de coneixement real dels coneixements teòrics i pràctics adquirits 
a al llarg dels estudis.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Formar professionals que siguen capaços de desenvolupar la seua acti-
vitat en qualsevol àrea funcional de l’empresa, i que estiguen preparats 
particularment en l’àrea de les finances i la comptabilitat.
Han de conèixer l’articulació del normal desenvolupament de totes les 
àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva i 
d’aquests amb el context global de l’economia.
En particular, han de ser capaços de dissenyar, implantar i posar en fun-
cionament i supervisar el sistema d’obtenció i generació d’informació 
economicofinancera, que analitze la informació obtinguda per a efec-
tuar un diagnòstic financer tant de l’evolució global del negoci com de 
la situació patrimonial; que siguen capaços de gestionar les decisions 
relatives a l’obtenció i a la inversió dels recursos financers.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES

 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Resolució de problemes.
 - Presa de decisions.
 - Treball en equip.
 - Raonament crític.
 - Compromís ètic.
 - Aprenentatge autònom.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Habilitats en les relacions interpersonals.
 - Adaptació a noves situacions.

ESPECÍFIQUES

 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques.
 - Disseny i gestió de projectes.
 - Habilitat de cerca d’informació i investigació.
 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions 
empresarials.

 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació 
economicopatrimonial de les empreses.

 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de 
les empreses.

 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de 
costos.

 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les dife-
rents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies em-
presarials adequades.

 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting.
 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics.
 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la 
dimensió històrica.

 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi i predicció de models econò-
mics.

 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’eco-
nomia i a l’activitat de les empreses.

 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi 
la dimensió històrica.

 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l’empresa.
 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions 
financeres dels consumidors i empreses.

 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa 
i variable.

 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el funcio-
nament.

 - Conèixer els instruments necessaris per a poder valorar les operaci-
ons d’inversió més usuals de l’empresa.

 - Conèixer els diferents models de govern corporatiu.
 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que li perme-
ten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini.

 - Analitzar, sintetitzar i interpretar críticament les operacions més avan-
çades de la comptabilitat financera.

 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques 
i de sectors econòmics amb plans sectorials.

 - Elaborar i analitzar críticament els estats financers consolidats.
 - Avaluar el procés d’harmonització comptable internacional.
 - Interpretar les diferents tècniques de gestió de costos i aplicar els di-
ferents sistemes de control de gestió empresarial.

 - Interpretar els informes economicofinancers i redactar informes d’au-
ditoria.

 - Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de les finances.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Treball en equip.
 - Compromís ètic.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Gestió financera i de riscos.
• Elaboració d’estats financers.
• Comptabilitat.
• Fiscalitat.
• Auditoria comptable.
• Valoració empreses.
• Càlcul de cost.
• Control de gestió.
• Gestió bancària.

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICa

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu de l’estada és la formació del personal empleat públic, espe-
cialitzat en les tasques de gestió juridicoadministrativa i financera, que 
conega bé els procediments i actuacions administratives i les polítiques 
públiques de gestió i tinga coneixements adequats de tècniques o co-
neixements extrajurídics de suport a les tasques públiques com ara la 
comptabilitat, l’economia, la sociologia, la informàtica, l’anglès, etc. Així 
com que aquesta formació s’adapte a les necessitats socioeconòmi-
ques i professionals de l’entorn.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta titulació capacita per a tasques de gestió i administració en 
l’àmbit de les administracions públiques i les empreses privades que es 
relacionen amb aquesta.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 - Capacitat de gestió de la informació
 - Capacitat d’organització i planificació
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
 - Coneixement d’una llengua estrangera
 - Habilitats en les relacions interpersonals per integrar-se en un equip 
de treball

 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública
 - Motivació per la qualitat
 - Raonament crític
 - Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
 - Resolució de problemes
 - Presa de decisions
 - Treball en equip

ESPECÍFIQUES
 - Comprendre i aplicar les principals teories de l’administració.
 - Comprendre l’estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 - Comprendre i utilitzar l’estructura de les institucions polítiques.
 - Aplicar els mètodes i les tècniques d’investigació política i social.
 - Conèixer fonts d’informació especialitzades i aprendre a estructurar 
treballs científics de l’especialitat.

 - Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.
 - Comprendre el funcionament de les potestats públiques.

 - Comprendre els fonaments ideològics de l’Estat i el seu ús en l’admi-
nistració pública.

 - Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 - Comprendre l’estructura, l’organització i el funcionament de les admi-
nistracions públiques en els seus diferents nivells.

 - Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.
 - Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economico-
financers de les administracions públiques.

 - Utilitzar el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions 
públiques.

 - Comprendre i valorar l’entorn econòmic i la dimensió econòmica del 
sector públic.

 - Analitzar i comprendre l’aplicació de polítiques públiques.
 - Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de la gestió i ad-
ministració pública.

 - Comprendre i valorar l’estructura i el funcionament de la Unió Euro-
pea.

 - Conèixer l’ordenament financer espanyol i ser capaç d’interpretar i 
aplicar les normes jurídiques que l’integren.

 - Operar amb dades d’investigació quantitatives i qualitatives.
 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
- Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
- Treball en equip

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Realització de pràctiques en l’administració pública i entitats privades 
que es relacionen quotidianament amb l’administració pública d’acord 
amb els coneixements teòrics rebuts. (procediments administratius, ur-
banisme, contractació, etc.).
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GRAU EN MESTRE O MESTRA 
d’EduCaCIó InFantIL

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

1. Objectius generals del Pràcticum I 
Es pretén que l’estudiantat, després d’haver adquirit al llarg del curs els 
coneixements teòrics elementals de les assignatures corresponents, 
adquirisca també un coneixement empíric de l’entorn sociològic de l’es-
cola i de l’estructura organitzativa d’aquesta. La formació teòrica a la 
qual fem referència s’imparteix bàsicament en l’assignatura Organitza-
ció Escolar, la distribució de la qual no és idèntica per a totes les espe-
cialitats. Aquesta és la raó per la qual s’han establit dos torns de Pràcti-
cum I, de forma que cada estudiant o estudianta faça les pràctiques cap 
al final del període durant el qual s’imparteix l’esmentada assignatura.
En aquestes primeres pràctiques l’estudiantat haurà de fer el següent:
 - Observar i analitzar la realitat del sistema escolar en el context d’aquest 
(relacions amb l’entorn, el barri, el municipi, la comarca, etc.).

 - Conèixer els aspectes estructurals del centre: organigrama (òrgans 
unipersonals i col·legiats, equips, etc.), instal·lacions i serveis, línies 
generals dels dissenys, memòries i projectes docents, AMPA, etc.

 - Conèixer els aspectes funcionals del centre: reglament de règim in-
tern, reglament de normes i convivència, funcions dels òrgans uniper-
sonals i col·legiats, funcionament econòmic, activitats i relacions de 
l’AMPA amb el claustre i la comunitat, etc.

 - Estudiar amb detall el projecte educatiu i el pla de centre: objectius 
generals, metodologia, arrelament al medi, horari, utilització d’espais 
i recursos, activitats extraescolars, agrupament de l’alumnat, docu-
ments de seguiment de l’expedient personal de l’alumnat, etc.

2. Objectius generals dels Pràcticum II 
L’estudiantat de segon curs de totes les especialitats, així com els de 
tercer curs de l’especialitat d’Educació Primària, han de realitzar les 
pràctiques que els pertoca amb mestres generalistes de primària (les 
places de centres d’educació d’adults, EPA, es consideraran d’especia-
litat per a als estudiants de tercer curs d’Educació Primària). 
L’estudiantat de tercer curs d’Educació Infantil, d’Educació Física i 
d’Educació Musical, ha de realitzar les pràctiques amb els correspo-
nents mestres especialistes. Aquesta és, juntament amb la durada de 
les pràctiques (10 crèdits en segon curs i 20 en tercer), l’única diferèn-
cia significativa entre l’estudiantat de segon i de tercer curs. Per aques-
ta raó es pot parlar d’un mateix objectiu fonamental: apropar i aprofun-
dir en el coneixement de la realitat de l’aula. Per a aconseguir-ho caldrà 
que l’estudiantat:
 - Aprenga a planificar, desenvolupar, experimentar i avaluar recursos 
didàctics i activitats educatives concretes el més adients possible.

 - Fonamente les seues programacions i activitats dins del context d’un 
model educatiu, i les aplique amb coherència.

 - Comprove i valore l’existència de diferents models educatius. 
 - Arribe a conèixer el xiquet o la xiqueta en els nivells psicobiològic, so-
cial i educatiu.

 - Duga a terme l’activitat que desenvolupa amb una actitud científica, 
crítica, oberta i participativa.

 - Desenvolupe actituds reflexives, d’observació i indagació davant el 
treball docent.

 - Adquirisca hàbits de perfeccionament continu i valore la necessitat 
del treball en equip.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Infantil de 
la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al 
mateix temps que profundes, per tal que tota l’activitat que es duga 
a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de des-
envolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han 
de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris 
i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de 
ser capaços d’analitzar el context en el qual es desenvolupa l’activitat i 
planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de 
tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació 
de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

 - Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la gestió d’aquesta.
 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula, 
així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a 
fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, de 
l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i 
estratègies necessàries.

 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.
 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, a actuar i a refle-
xionar des de la pràctica.

 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actua-
ció que es puguen establir en un centre.

 - Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudi-
ants de 0-3 anys i de 3-6 anys.

 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comu-
nitat educativa i de l’entorn social.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula, 
així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a 
fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actua-
ció que es puguen establir en un centre.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:
• Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes i saber adaptar-se a les 

característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.
• Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i tècniques adequa-

des, que l’alumnat mostre una actitud positiva envers l’adquisició 
de coneixements.

• Comprendre l’alumnat i la problemàtica social i familiar d’aquest 
per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i a adquirir un des-
envolupament integral.

• Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fer funcions 
directives i de coordinació i de relació amb les institucions locals 
(com ara ajuntaments, consells comarcals…), i també tasques bu-
rocràtiques.

• Avaluar i confeccionar programacions.
• Aplicar els principals mètodes d’educació infantil i les tècniques 

d’avaluació adients.
• Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en el qual es 

troba l’alumnat.
• Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció crea-

tiva, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.
• Fonamentar l’ensenyament de les matemàtiques en l’evolució psi-

cològica dels xiquets i xiquetes.
• Crear estratègies d’autoaprenentatge que ajuden a fomentar ac-

tituds crítiques.
• Abordar en l’activitat docent el camp de la literatura adaptat als 

xiquets i xiquetes en les primeres edats.
• Conèixer i desenvolupar estratègies didàctiques per a l’atenció a 

la diversitat i adaptacions curriculars a partir de l’elaboració d’uni-
tats didàctiques integradores.

• Fomentar en els xiquets i les xiquetes l’adquisició d’uns hàbits sa-
ludables.

GRAU EN  MESTRE O MESTRA 
d’EduCaCIó PrIMàrIa

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

En aquestes pràctiques l’estudiantat haurà de fer el següent:
 - Observar i analitzar la realitat del sistema escolar en el context d’aquest 
(relacions amb l’entorn, el barri, el municipi, la comarca, etc.).

 - Conèixer els aspectes estructurals del centre: organigrama (òrgans 
unipersonals i col·legiats, equips, etc.), instal·lacions i serveis, línies 
generals dels dissenys, memòries i projectes docents, AMPA, etc.

 - Conèixer els aspectes funcionals del centre: reglament de règim in-
tern, reglament de normes i convivència, funcions dels òrgans uniper-
sonals i col·legiats, funcionament econòmic, activitats i relacions de 
l’AMPA amb el claustre i la comunitat, etc.

 - Estudiar amb detall el projecte educatiu i el pla de centre: objectius 
generals, metodologia, arrelament al medi, horari, utilització d’espais 
i recursos, activitats extraescolars, agrupament de l’alumnat, docu-
ments de seguiment de l’expedient personal de l’alumnat, etc.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Primària de 
la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al 
mateix temps que profundes, per tal que tota l’activitat que es duga 
a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de des-
envolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han 
de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris 
i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de 
ser capaços d’analitzar el context en el qual es desenvolupa l’activitat i 
planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de 
tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació 
de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

 - Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la gestió d’aquesta.
 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comu-
nitat educativa i de l’entorn social.

 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula, 
així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a 
fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, de 
l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i 
estratègies necessàries.

 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, a actuar i a refle-
xionar des de la pràctica.

 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actua-
ció que es puguen establir en un centre.

 - Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudi-
ants de 6-12 anys.

 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comu-
nitat educativa i de l’entorn social.

 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula, 
així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a 
fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actua-
ció que es puguen establir en un centre.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

• Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes, saber adaptar els 
continguts i el seu aprenentatge a les característiques particulars 
de cada alumne o alumna en particular.

• Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i de tècniques ade-
quades, que l’alumnat mostre una actitud positiva cap a l’adquisi-
ció de coneixements.

• Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar, per 
poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupa-
ment integral de la persona.

• Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fent funci-
ons directives i de coordinació i relació amb les institucions locals 
(com ara ajuntaments, consells comarcals…), a més de tasques 
burocràtiques.

• Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es tro-
ba l’alumnat.

• Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció crea-
tiva, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.

• Conèixer les tècniques de treball més adequades per a l’ensenya-
ment/aprenentatge de les diferents disciplines (ciències naturals, 
llengua, matemàtiques...) en l’educació  primària.

• Potenciar actituds positives i la integració de xiquets amb necessi-
tats educatives especials.

• Fer possible que cada alumne o alumna desenvolupe, dins de les 
seues capacitats, la comprensió i les destreses matemàtiques i 
lingüístiques corresponents als diferents cicles de l’educació pri-
mària, tenint sempre presents les dificultats que alguns alumnes 
experimentaran per aconseguir una comprensió apropiada.

• Avaluar i confeccionar programacions.
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GRAU EN  PERIODISME

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu principal de l’assignatura Pràctiques Externes és permetre 
l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la 
formació acadèmica en un context professional i, en conseqüència, afa-
vorir l’adquisició de competències que el preparen per a l’exercici de 
l’activitat periodística, facilitar l’ocupació en el mercat laboral i fomen-
tar la capacitat emprenedora.

En aquest sentit, l’assignatura es planteja com un mitjà d’acostament 
de l’estudiantat de grau a la realitat de l’entorn productiu periodístic que 
permeta completar la formació amb la integració dels coneixements te-
oricopràctics adquirits a la Universitat amb el desenvolupament de les 
funcions laborals del seu futur àmbit professional.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

PErFIL 1. Periodisme escrit
 - Recerca i documentació d’informació (cobertura de rodes de premsa, 
selecció de notícies d’agències, consultes en bases de dades, etc.).

 - Elaboració de titulars i cossos de notícies.
 - Infografia, fotoperiodisme i maquetació.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes, reportatges i al-
tres gèneres.

 - Elaboració de columnes i altres gèneres d’opinió.

PErFIL 2. Periodisme audiovisual
 - Recerca i documentació de la informació (cobertura de rodes de 
premsa, selecció de notícies d’agències, consultes en bases de da-
des, etc.).

 - Elaboració de titulars, entradetes i cossos de notícies.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes, reportatges i al-
tres gèneres.

 - Locució i presentació d’informatius en ràdio i televisió.
 - Gestió, preparació, presentació i moderació de debats.

PErFIL 3. Ciberperiodisme
 - Recerca i documentació de la informació (cobertura de rodes de 
premsa, selecció de notícies d’agències, documentació, etc.).

 - Elaboració de titulars i cossos de notícies.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes (escrites, en àu-
dio, vídeo) en línia o gravades, reportatges i altres gèneres.

 - Elaboració de columnes i altres gèneres d’opinió.
 - Projecte i disseny de pàgines web informatives, mitjançant l’anàlisi i la 
valoració dels avantatges i inconvenients de les eines que s’utilitzen 
en el llenguatge HTML.

PErFIL 4. Periodisme institucional i empresarial
 - Redacció i distribució de notes de premsa.
 - Preparació, convocatòria, documentació i seguiment de rodes de 
premsa.

 - Seguiment dels diferents mitjans (escrits, audiovisuals i d’Internet) i 
elaboració de resums de premsa per a ús intern.

 - Comunicació interna en les organitzacions.
 - Projecte i disseny de pàgines web informatives en les organitzacions, 
mitjançant l’anàlisi i la valoració dels avantatges i inconvenients de 
les eines que s’utilitzen en el llenguatge HTML. 

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Adaptació a noves situacions.
 - Aprenentatge autònom.
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Compromís ètic.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Coneixement d’altres cultures i costums.

 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Creativitat.
 - Habilitats en les relacions interpersonals.
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
 - Iniciativa i esperit emprenedor.
 - Lideratge.
 - Motivació per la qualitat.
 - Raonament crític.
 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
 - Resolució de problemes.
 - Presa de decisions.
 - Treball en equip.
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.
 - Adaptació a noves situacions.

ESPECÍFIQUES

 - Aplicació pràctica dels coneixements i les habilitats adquirits en els 
estudis de periodisme.

 - Capacitat crítica per a comprendre el món actual i contextualitzar els 
fets i els esdeveniments que formen part de l’actualitat periodística.

 - Capacitat d’anàlisi i edició de textos i productes periodístics.
 - Capacitat per a abordar el disseny de productes periodístics, tant des 
d’una òptica formal com conceptual.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre periodisme, de mane-
ra autònoma, en el procés d’aplicació i/o investigació.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre periodisme en la rela-
ció directa amb el món empresarial.

 - Capacitat per a comprendre la responsabilitat social que implica 
l’exercici de la professió periodística.

 - Capacitat per a conèixer críticament, analíticament i reflexivament el 
fet periodístic, en tota la seua complexitat, tant en la vessant teòrica 
com en la dimensió pràctica.

 - Capacitat per a conèixer, de manera panoràmica, l’àmbit de les ciènci-
es de la comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat 
i relacions públiques).

 - Capacitat per a conèixer detalladament el marc jurídic, empresarial 
i econòmic en el qual s’insereix, actualment, l’activitat periodística.

 - Capacitat per a conèixer detalladament els processos de producció de 
la informació periodística.

 - Capacitat per a conèixer i identificar els principals formats periodístics 
i les noves tendències, basades en la hibridació, que es donen en 
l’àmbit periodístic.

 - Capacitat per a conèixer l’impacte social del periodisme des d’una 
perspectiva crítica.

 - Capacitat per a conèixer l’ús correcte oral i escrit de les llengües prò-
pies aplicades a l’exercici del periodisme.

 - Capacitat per a conèixer en profunditat els fonaments i les tècniques 
del periodisme i la informació audiovisual.

 - Capacitat per a conèixer l’evolució històrica del periodisme tant a Es-
panya com a escala internacional.

 - Capacitat per a conèixer les bases i les tècniques del periodisme en 
línia.

 - Capacitat per a conèixer els mètodes i les àrees del periodisme es-
pecialitzat.

 - Capacitat per a conèixer, tant en el pla teòric com en la praxi, els fona-
ments de la informació periodística, així com del sistema comunicatiu 
en general.

 - Capacitat per a conèixer i respectar els drets humans, els principis de-
mocràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, de solidaritat, 
de protecció mediambiental, d’accessibilitat universal i de disseny per 
a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en l’exposició 
preliminar el RD 1393/2007.

 - Capacitat per a dominar el llenguatge i el tractament de la informació 
audiovisual.

 - Capacitat per a dominar les diferents tecnologies implicades en la pro-
ducció de productes periodístics.

 - Capacitat per a dominar les tècniques pròpies de la fotografia, especi-
alment d’aquella aplicada al periodisme (fotoperiodisme).

 - Capacitat per a dominar els gèneres i formats periodístics en diferents 
suports (premsa, ràdio, TV, Internet) i en les diferents especialitzaci-
ons periodístiques.

 - Capacitat per a dominar els processos bàsics de documentació i per a 
relacionar efectivament amb el sistema de fonts.

 - Capacitat per a elaborar informacions i productes periodístics per als 
diferents suports i mitjans.

 - Capacitat per a elaborar productes periodístics de qualitat en el ter-
reny pràctic.

 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en 
gabinets de premsa i/o de comunicació, vinculats tant a empreses 
privades com a institucions públiques.

 - Capacitat per a idear, planificar i executar projectes periodístics, tant 
pel que fa al contingut com a la vessant empresarial.

 - Capacitat per a la creació d’empreses periodístiques o per a desenvo-
lupar, de forma eficient, fórmules d’autoocupació.

 - Capacitat per a posar en pràctica, la gestió i la creació de projectes 
periodístics multimèdia en el context d’Internet.

 - Capacitat per a redactar periodísticament.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Coneixement de les rutines professionals que s’apliquen en el sector 
periodístic.

 - Coneixement de primera mà de la realitat professional del periodisme.
 - Habilitat per a integrar-se en equips de treball dins del sector perio-
dístic.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’ EntItat

PErFIL 1. Periodisme escrit
Funcions professionals que es desenvolupen:
 - Recerca i documentació d’informació (cobertura de rodes de premsa, 
selecció de notícies d’agències, consultes en bases de dades, etc.).

 - Elaboració de titulars i cossos de notícies.
 - Infografia, fotoperiodisme i maquetació.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes, reportatges i al-
tres gèneres.

 - Elaboració de columnes i altres gèneres d’opinió.

PErFIL 2. Periodisme audiovisual
Funcions professionals que es desenvolupen:
 - Recerca i documentació de la informació (cobertura de rodes de 
premsa, selecció de notícies d’agències, consultes en bases de da-
des, etc.).

 - Elaboració de titulars, entradetes i cossos de notícies.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes, reportatges i al-
tres gèneres.

 - Locució i presentació d’informatius en ràdio i televisió.
 - Gestió, preparació, presentació i moderació de debats.

PErFIL 3. Ciberperiodisme
Funcions professionals que es desenvolupen:
 - Recerca i documentació de la informació (cobertura de rodes de 
premsa, selecció de notícies d’agències, documentació, etc.).

 - Elaboració de titulars i cossos de notícies.
 - Gestió, preparació i desenvolupament d’entrevistes (escrites, en àu-
dio, vídeo) en línia o gravades, reportatges i altres gèneres.

 - Elaboració de columnes i altres gèneres d’opinió.
 - Projecte i disseny de pàgines web informatives, mitjançant l’anàlisi i la 
valoració dels avantatges i inconvenients de les eines que s’utilitzen 
en el llenguatge HTML.

PErFIL 4. Periodisme institucional i empresarial
Funcions professionals que es desenvolupen:
 - Redacció i distribució de notes de premsa.
 - Preparació, convocatòria, documentació i seguiment de rodes de 
premsa.

 - Seguiment dels diferents mitjans (escrits, audiovisuals i d’Internet) i 
elaboració de resums de premsa per a ús intern.

 - Comunicació interna en les organitzacions.
 - Projecte i disseny de pàgines web informatives en les organitzacions, 
mitjançant l’anàlisi i la valoració dels avantatges i inconvenients de 
les eines que s’utilitzen en el llenguatge HTML. 
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GRAU EN  PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIquES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu principal de l’assignatura Pràctiques Externes és permetre 
l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la 
formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que el pre-
paren per a l’exercici de l’activitat professional, facilitar l’ocupació al 
mercat laboral i fomentar la capacitat emprenedora.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Els coneixements disciplinaris proposats per a aquesta titulació es con-
creten en els següents enunciats:
 - Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i de les relacions públi-
ques i dels seus processos i estructures organitzatives. Coneixement 
teòric i pràctic de les tècniques de gestió en les empreses de comu-
nicació.

 - Estudi del departament de comunicació de les empreses i institucions 
i de les habilitats i tècniques necessàries per a la direcció, en especial, 
estudi de la gestió del coneixement i dels intangibles de l’empresa, 
dels mercats i dels productes financers.

 - Coneixement de les tècniques d’investigació i d’anàlisi de la natura-
lesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publi-
citària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de 
relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 - Coneixement de l’estructura dels mitjans publicitaris: les característi-
ques, tipologies i problemàtiques. Estudi dels processos d’investigació 
i interrelacions entre els subjectes de les activitats publicitàries. Des-
envolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica 
aplicats a la comunicació per objectius per a, des d’un plantejament 
metodològic, assistir els operadors que han de prendre decisions en 
la recerca de l’eficàcia comunicativa.

 - Anàlisi i investigació d’audiències. Motivacions i màrqueting. Anàlisi 
i selecció de suports i mitjans per a la planificació de la difusió pu-
blicitària. Comparació d’aquests. Estudi dels mètodes i les tècniques 
de màrqueting específiques per a la presa de decisions en les àrees 
de comunicació en general i de publicitat i relacions públiques en les 
empreses i les institucions.

 - Coneixement dels mètodes del pensament creador i l’aplicació 
d’aquest en el procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes 
i tècniques. Coneixement dels processos d’elaboració dels missatges 
publicitaris: mètodes, tècniques creatives i sistemes d’anàlisi de les 
campanyes.

 - Coneixement teòric i pràctic dels elements, les formes i els processos 
dels llenguatges publicitaris i d’altres formes de comunicació mitjan-
çant l’ús de les llengües oficials de l’Estat i les estrangeres, especial-
ment l’anglesa.

 - Estudi de les estratègies i els processos encaminats a la creació i la 
realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans 
de comunicació. Coneixement de l’ètica i la deontologia professional 
de la publicitat i de les relacions públiques, així com del seu ordena-
ment jurídic que afecta a la pràctica i a la conducta ètica que ha de 
presidir la tasca del professional.

 - Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que in-
cideixen en les transformacions dels elements, les formes i els pro-
cessos de la comunicació publicitària. Coneixement i anàlisi dels pro-
cessos psicològics bàsics en la comunicació i en el consumidor i dels 
models psicològics específics desenvolupats per a la comunicació i la 
persuasió.

 - Coneixement i estudi dels processos psicosocials, cognitius i emocio-
nals de la comunicació. Coneixement i estudi dels processos de màr-
queting relacional i les seues tècniques específiques: posicionament, 
segmentació, procediments d’anàlisi i mesurament de l’eficàcia, entre 
d’altres. Coneixement, anàlisi i desenvolupament de tècniques de co-
municació, d’investigació motivacional i d’avaluació dels efectes psi-
cosocials de la comunicació social.

 - Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació 
publicitària, de les relacions públiques i corporatives a l’empresa pú-
blica i privada. Coneixement i anàlisi econòmica i social de les em-

preses de publicitat i de relacions públiques: aspectes jurídics fiscals 
i de relacions laborals. La seua relació amb el mercat. Finançament 
i sistemes d’informació. Coneixement de la comunicació específica 
dels mercats i dels productes financers.

 - Coneixement del disseny i el desenvolupament de les estratègies i les 
aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les ins-
titucions i les empreses públiques i privades mitjançant l’estudi de 
la metodologia necessària per a analitzar l’estat corporatiu, avaluar 
mitjançant una auditoria i dissenyar una estratègia específica.

 - Coneixement de l’ordenament jurídic de la comunicació publicitària 
i de relacions públiques. Estudi dels principis ètics i de les normes 
deontològiques de la publicitat i de les relacions públiques.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Adaptació a noves situacions.
 - Aprenentatge autònom.
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Compromís ètic.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Coneixement d’altres cultures i costums.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Creativitat.
 - Habilitats en les relacions interpersonals.
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
 - Iniciativa i esperit emprenedor.
 - Lideratge.
 - Motivació per la qualitat.
 - Raonament crític.
 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
 - Resolució de problemes.
 - Presa de decisions.
 - Treball en equip.
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

ESPECÍFIQUES
 - Anàlisi i investigació d’audiències, a través de les eines i les fonts 
d’informació que proporciona el mercat, per a la selecció de mitjans i 
suports justificats en l’estratègia de mitjans per a una correcta difusió 
publicitària. Negociació i compra d’aquests. Avaluació de resultats.

 - Aplicació pràctica dels coneixements i les habilitats adquirides en els 
estudis de Publicitat i Relacions Públiques.

 - Aplicació pràctica en el món de les agències dels coneixements i les 
habilitats adquirides en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre publicitat i relacions 
públiques en el procés d’aplicació i/o investigació.

 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre publicitat i relacions 
públiques en la relació directa amb el món empresarial.

 - Capacitat per a definir i gestionar els pressupostos de comunicació 
per a la correcta imputació dels costos.

 - Capacitat relacional i d’indagació per a establir una interacció fluida 
i competent entre l’anunciant i l’agència mitjançant l’anàlisi de les 
característiques funcionals de la campanya i el seu desenvolupament 
operatiu.

 - Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge, realitza-
ció de les peces publicitàries bàsiques i supervisió de la producció 
definitiva.

 - Capacitat i habilitat per a exercir com a persones expertes en la gestió 
estratègica de la imatge corporativa d’una empresa.

 - Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals que s’encarre-
guen de l’atenció al client de l’agència. Assistència continuada abans, 
durant i després de la realització de les accions de comunicació. Pres-
tació d’assessorament en temes de comunicació.

 - Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupa el de-
partament de mitjans d’una agència i, en major mesura, en les dife-
rents àrees que interactuen en les denominades agències de mitjans.

 - Capacitat i habilitat per a l’exercici liberal de la professió i la docència. 
Prestació d’assessorament a agències de comunicació o als seus cli-

ents en matèries vinculades amb la comunicació en qualsevol de les 
seues formes.

 - Capacitat i habilitat per a establir un pla de comunicació: fixar els ob-
jectius de comunicació, definir el públic objectiu, plantejar les estratè-
gies i controlar el pressupost de comunicació.

 - Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els ac-
tius intangibles de l’empresa, afegir valor als seus productes i serveis i 
reforçar la reputació d’aquesta.

 - Capacitat i habilitat per a la creació i el desenvolupament d’elements 
gràfics, imatges, símbols o textos.

 - Capacitat i habilitat per a responsabilitzar-se de l’àrea de comunica-
ció d’un organisme o empresa. La tasca es fonamenta en establir els 
contactes amb els públics, tant interns com externs, així com en la 
planificació, el control i la gestió del pla de comunicació anual.

 - Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i les tècniques co-
municatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats 
i interactius (multimèdia), especialment per a aplicar-les al món de 
la comunicació, amb especial èmfasi en la creació de nous suports.

 - Coneixement, anàlisi i desenvolupament de tècniques de comunica-
ció, d’investigació motivacional i d’avaluació dels efectes psicosocials 
de la comunicació social.

 - Coneixement de l’estructura dels mitjans publicitaris: característi-
ques, tipologies i problemàtiques.

 - Coneixement de l’ètica i la deontologia professional de la publicitat i 
de les relacions públiques així com de l’ordenament jurídic, que afecta 
tanta  la pràctica com a la conducta ètica que ha de presidir la tasca 
del professional.

 - Coneixement de l’evolució dels aspectes industrials, socials i estètics 
que incideixen en les transformacions dels elements, les formes i els 
processos de la comunicació publicitària.

 - Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació 
publicitària i de les relacions públiques i corporatives a l’empresa pú-
blica i privada.

 - Coneixement de la metodologia de desenvolupament dels plans de 
mitjans com a canalitzadors d’efectivitat entre els públics i els anun-
ciants.

 - Coneixement de les estratègies i els processos encaminats a la crea-
ció i la realització de missatges publicitaris en els diferents suports i 
mitjans de comunicació.

 - Coneixement de les tècniques d’investigació i d’anàlisi de la natura-
lesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publi-
citària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de 
relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 - Coneixement dels mètodes del pensament creador i l’aplicació 
d’aquests en el procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes 
i tècniques.

 - Coneixement dels mètodes i tècniques de comunicació corporativa 
específiques per a la presa de decisions en les àrees de comunicació 
en general, i de publicitat en les empreses i institucions.

 - Coneixement dels processos d’elaboració dels missatges publicitaris: 
mètodes, tècniques creatives i sistemes d’anàlisi de les campanyes.

 - Coneixement dels processos d’investigació i de les interrelacions en-
tre els subjectes de les activitats comunicatives i desenvolupament 
dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la 
comunicació per objectius per a, des d’un plantejament metodològic, 
assistir als operadors de l’eficàcia comunicativa.

 - Coneixement del departament de comunicació de les empreses i ins-
titucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la direcció 
d’aquests, especialment de la gestió del coneixement i dels intangi-
bles de l’empresa, dels mercats i dels productes financers.

 - Coneixement del disseny i el desenvolupament de les estratègies i les 
aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les insti-
tucions i les empreses públiques i privades mitjançant l’estudi de la 
metodologia necessària per a analitzar l’estat corporatiu, avaluar a 
partir d’auditories i dissenyar una estratègia específica.

 - Coneixement de l’ordenament jurídic de la comunicació publicitària i 
de les relacions públiques. Estudi dels principis ètics i de les normes 
deontològiques de la publicitat i de les relacions públiques.

 - Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i de les relacions públi-
ques i dels seus processos i estructures organitzatives. 

 - Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de gestió i administració 
de les empreses de comunicació.

 - Coneixement teòric i pràctic dels elements, les formes i els processos 
dels llenguatges publicitaris i d’altres formes de comunicació mitjan-
çant l’ús de les llengües oficials de l’Estat i les estrangeres, especial-
ment l’anglesa.

 - Coneixement i anàlisi dels processos psicològics bàsics en la comuni-
cació i en el consumidor i dels models psicològics específics desenvo-
lupats per a la comunicació i la persuasió.

 - Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de publicitat 
i de relacions públiques: aspectes jurídics fiscals i de relacions labo-
rals, la relació amb el mercat, finançament i sistemes d’informació, 
comunicació específica dels mercats i productes financers.

 - Coneixement i estudi dels processos de màrqueting relacional i les 
tècniques específiques: posicionament, segmentació, procediments 
d’anàlisi i mesurament de l’eficàcia, entre d’altres.

 - Coneixement i estudi dels processos psicosocials, cognitius i emocio-
nals de la comunicació.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Capacitat per a elaborar campanyes ètiques i responsables amb par-
ticipació social dels grups minoritaris.

 - Comunicació publicitària per al tercer sector.
 - Comunicació publicitària per a la igualtat de gènere i ètnia.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Col·laboració en qualsevol de les tasques que habitualment exerceix un pu-
blicitari. Està especialment indicada la realització de tasques relacionades 
amb el camp d’especialització a través de les matèries optatives cursades. 
En funció del tipus d’empresa on l’alumnat realitze l’estada en pràcti-
ques, podrà realitzar una sèrie de tasques:

a) Empresa del sector publicitari (agències, centrals de mitjans,  
estudis de disseny, etc.)
 - Departament de comptes o servei al client.
 - Gestió comercial i de servei general al client.
 - Coordinació i supervisió dels treballs de l’agència per al client.
 - Assessorament al client.
 - Investigació i desenvolupament estratègic de la campanya.
 - Departament creatiu.
 - Formulació de l’estratègia creativa i plataforma comunicativa.
 - Realització dels materials publicitaris bàsics a escala d’esbós.
 - Copy i direcció d’art.
 - Supervisió de la producció dels materials definitius (falques, espots, etc.).
 - Producció.
 - Coordinació dels aspectes relatius a la contractació dels serveis exi-
gits per a la producció de les peces publicitàries.

 - Supervisió i control dels materials produïts.
 - Planificació de mitjans.
 - Planificació estratègica de mitjans.
 - Programació.
 - Contractació i reserva d’espais publicitaris.
 - Control de les aparicions.
 - Recerca i desenvolupament de nous suports.

B) departament de comunicació d’una empresa – productora.
 - Anàlisi de les necessitats de comunicació de l’empresa.
 - Desenvolupament del pla general de comunicació.
 - Planificació de les campanyes.
 - Relació amb l’agència de publicitat.
 - Aportació professional en el desenvolupament i el disseny de nous 
productes i embalatges.

 - Realització en col·laboració amb els departaments de promoció i ven-
des de tot el material promocional i d’ajuda a vendes.

 - Assistència professional a producció en la confecció de manuals tèc-
nics i d’instruccions.

 - Relació amb els mitjans de comunicació.
 - Coordinar i supervisar les investigacions publicitàries.

C) departament de comunicació d’una empresa / institució  
de serveis.
 - Ajuntaments, partits polítics, entitats bancàries...
 - Anàlisi de les necessitats de comunicació de l’empresa.
 - Desenvolupament del pla general de comunicació.
 - Planificació de les campanyes.
 - Relació amb els mitjans.
 - Relació amb l’agència de publicitat.

d) Mitjans de comunicació.
 - Ràdio, televisió, premsa...
 - Gestió comercial i de servei general al client.
 - Redacció i locució.
 - Maquetació i disseny.
 - Producció.
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GRAU EN  RELACIONS LABORALS 
I RECURSOS HUMANS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Es pretén tenir una visió real i pràctica de les diferents disciplines o sec-
tors del dret del treball com ara el dret individual del treball, el dret de la 
Seguretat Social, el dret col·lectiu o el dret sindical, el dret de la seguretat i 
salut en el treball, el processal laboral... així com altres disciplines del grau. 

És l’oportunitat de conèixer de prop la dinàmica de l’empresa (pública 
i privada), d’un despatx professional, de l’administració laboral (inspec-
ció, INSS, TGSS ...), del sindicat, d’un servei de prevenció, d’una mútua 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
d’una empresa de treball temporal (ETT)...

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta titulació capacita per a l’organització i la gestió del treball, 
l’exercici de funcions de prevenció de riscos laborals i assessoria labo-
ral, i la realització de tasques relacionades amb els recursos humans, 
mitjançant l’exercici de l’activitat tant com a treballador autònom com 
en empreses i institucions. Es poden desenvolupar les activitats tant en 
l’administració i en organismes públics com en empreses privades, així 
com en la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Aprenentatge autònom. 
- Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
- Capacitat de gestió de la informació. 
- Capacitat d’organització i planificació. 
- Compromís ètic. 
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi. 
- Raonament crític. 
- Resolució de problemes. 
- Presa de decisions. 
- Treball en equip.

ESPECÍFIQUES
- Anàlisi crítica de les decisions sorgides dels agents que participen en 

les relacions laborals.
- Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren 

les relacions laborals.
- Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en 

l’àmbit nacional i internacional.
- Aplicar els coneixements a la pràctica.
- Capacitat per a comprendre la relació entre els processos socials i la 

dinàmica de les relacions laborals.
- Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les 

relacions laborals.
- Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la 

Seguretat Social i de la protecció social complementària. 
- Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i 

organitzatives, així com de les característiques especials del treball 
directiu.

- Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos 
humans de les organitzacions.

- Capacitat per a utilitzar els conceptes i els continguts bàsics de la soci-
ologia del treball i de les tècniques d’investigació social.

- Capacitat per a aplicar els coneixement de psicologia del treball en els 
processos de negociació en l’àmbit laboral.

- Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut labo-
ral i la prevenció de riscos laborals.

- Capacitat per a comprendre i aplicar les teories i els sistemes de rela-
cions laborals.

- Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història 
de les relacions laborals.

- Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l’econo-
mia i el mercat de treball.

- Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les polítiques soci-
olaborals.

- Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d’una auditoria 
sociolaboral.

- Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la pre-
sa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular.

- Capacitat per a analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la 
informació economicopatrimonial de les organitzacions.

- Capacitat per a transmetre i comunicar-se per escrit i oralment amb la 
terminologia i les tècniques adequades.
- Capacitat d’aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en 

diferents àmbits d’actuació.
- Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació la-

boral.
- Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l’àmbit laboral.
- Capacitat per a realitzar anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre 

decisions en matèria d’estructura organitzativa, organització del tre-
ball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

- Capacitat per a participar en l’elaboració i el disseny d’estratègies 
organitzatives amb el desenvolupament de l’estratègia de recursos 
humans de l’organització.

- Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de 
gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció, etc.).

- Capacitat per a dirigir grups de persones.
- Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en di-

ferents àmbits de les relacions laborals.
- Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus 

afiliats.
- Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d’ocupació i con-

tractació laboral.
- Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència so-

cial i protecció social complementària.
- Capacitat de representació tècnica en l’àmbit administratiu i processal 

i defensa davant els tribunals.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 
I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
- Competències en el tercer sector.
- Oportunitats per al treball social en la dinamització, facilitació i imple-

mentació d’iniciatives socials.
- Compromís ètic.
- Aprenentatge autònom.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Presa de decisions.
- Treball en equip.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Contractació
• Desenvolupament del contracte de treball
• Suspensió i extinció del contracte
• Llibertat sindical i representació dels treballadors en l’empresa
• Negociació i conflicte col·lectiu
• Enquadrament (SS)
• Cotització i recaptació
• Prestacions
• Administració laboral
• Jurisdicció laboral
• Seguretat i salut en el treball

GRAU EN  TURISME

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Suport en el disseny d’un pla de màrqueting.
 - Participació en la planificació i la implantació d’un sistema de gestió 
de la qualitat.

 - Anàlisi geogràfica (del territori, de la població, de les activitats econòmi-
ques del medi ambient).

 - Disseny d’estratègies turístiques per al municipi (programes i instru-
ments de desenvolupament).

 - Anàlisi dels contractes de reserves hoteleres i de conseqüències dels 
incompliments. Solució de conflictes en els contractes d’hostalatge.

 - Observacions als contractes de viatges combinats i al règim de les asse-
gurances de responsabilitat en els paquets de viatges.

 - Animació sociocultural per a turistes de parla anglesa, francesa i alemanya.
 - Planificació i organització d’un itinerari turístic destinat a un públic de 
parla anglesa, francesa i alemanya.

 - Estudi del rendiment dels projectes.
 - Comptabilització de les operacions.
 - Estudis sobre programes i projectes d’oferta de serveis per al temps 
lliure i l’oci.

 - Anàlisi i estudi de projectes de desenvolupament local/comarcal.
 - Coneixement de com es dirigeixen i es gestionen les persones i els 
equips de treball.

 - Desenvolupament de tècniques de gestió del temps de treball eficaces.
 - Localització d’activitats turístiques. Planificació turística en entitats locals.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura capacita per a la planificació, l’ordenació, el dis-
seny, la distribució i la comercialització de productes turístics, guies 
turístiques, anàlisi de mercats turístics i gestió d’organitzacions públi-
ques o privades relacionades amb el sector turístic; i la direcció i la 
gestió d’activitats turístiques, recreatives i d’oci. Es poden desenvolupar 
aquestes activitats concretes tant en l’administració i en organismes 
públics com en empreses privades i en la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Adaptació a noves situacions. 
- Aprenentatge autònom. 
- Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
- Capacitat de gestió de la informació. 
- Capacitat d’organització i planificació. 
- Compromís ètic. 
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa. 
- Coneixement d’altres cultures i costums. 
- Coneixement d’una llengua estrangera. 
- Creativitat. 
- Habilitats en les relacions interpersonals. 
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi. 
- Iniciativa i esperit emprenedor. 
- Lideratge. 
- Motivació per la qualitat. 
- Raonament crític. 
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat. 
- Resolució de problemes. 
- Sensibilitat cap a temes mediambientals. 
- Presa de decisions. 
- Treball en equip. 
- Treball en un context internacional. 
- Treball en un equip interdisciplinari.

ESPECÍFIQUES
- Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió espacial, soci-

al, cultural, política, laboral i econòmica.
- Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme.
- Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova 

societat de l’oci.
- Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.

- Convertir un problema empíric en un objecte d’investigació turística i 
extraure conclusions.

- Tenir una marcada orientació de servei al client.
- Reconèixer els principals actors públics i privats de l’activitat turística.
- Avaluar els potencials turístics i realitzar una l’anàlisi prospectiva de 

la seua explotació.
- Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopa-

trimonial de les organitzacions turístiques.
- Gestionar els recursos financers.
- Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
- Dirigir i gestionar els diferents tipus d’organitzacions turístiques.
- Dominar tècniques de comunicació.
- Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
- Treballar en anglès com a llengua estrangera.
- Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.
- Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
- Gestionar el territori turístic d’acord amb els principis de sostenibilitat.
- Conèixer el procediment operatiu de l’àmbit de l’allotjament.
- Conèixer el procediment operatiu de l’àmbit de la restauració.
- Conèixer el procediment operatiu de les agències de viatges i les em-

preses d’intermediació.
- Analitzar els impactes que genera el turisme.
- Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions 

(TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
- Conèixer i comprendre els conceptes i les eines necessaris per a po-

der desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions 
turístiques.

- Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turís-
tiques.

- Comprendre detalls del funcionament de les destinacions, les estruc-
tures turístiques i els seus sectors empresarials a escala mundial.

- Conèixer els objectius, l’estratègia i els instruments públics de la pla-
nificació.

- Treballar amb mitjans culturals diferents.
- Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni 

cultural.
- Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
- Detectar necessitats de planificació tècnica d’infraestructures i instal-

lacions turístiques.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 
I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
- Sensibilitat cap a temes mediambientals
- Gestionar el territori turístic d’acord amb els principis de sostenibilitat
- Treballar amb mitjans culturals diferents.
- Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni 

cultural

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Les tasques més importants que han de desenvolupar els graduats i 
graduades en Turisme, amb lleugeres variacions depenent del lloc i, so-
bretot, del grau de responsabilitat, són les següents: planificar, motivar, 
prendre decisions, dirigir i controlar.
Concretament, en els llocs de treball que es descriuen, les tasques se-
rien:
Hotels
Als hotels, els graduats i graduades en Turisme poden exercir funcions 
de diversa índole: llocs de direcció o subdirecció, cap de vendes, co-
mercial, relacions públiques, cap de sala, animació hotelera, reserves, 
atenció al client, recepció, administració de l’hotel...
agències de viatges
En aquestes agències ocupen els llocs de comercial, direcció o cap de 
vendes.
Entitats públiques
Les funcions del graduat o graduada en Turisme en aquestes entitats 
són les d’informador o informadora turístic (monuments, museus, pa-
ratges arqueològics, parcs naturals), agents de desenvolupament local, 
responsables d’oficines turístiques (municipals, comarcals i provincials) 
i guia turístic.
Iniciativa privada
Es basa en l’autoocupació i l’explotació de negocis turístics propis.
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GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

El coneixement integral d’una llengua inclou la familiaritat amb aspec-
tes culturals, pragmàtics i sociolingüístics, la qual cosa implica un co-
neixement més profund i pràctic d’aquelles competències adquirides al 
llarg del grau. L’objectiu de les estades en pràctiques és l’assimilació, 
per part de l’estudiantat, de la realitat institucional, empresarial i labo-
ral del seu entorn social en l’àmbit de les futures professions.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o gra-
duada en Estudis Anglesos són diversos. A continuació oferim una rela-
ció dels àmbits de treball i on es realitzen:
-Ensenyament. Professorat d’anglès en centres educatius tant públics 
com privats en tots els nivells: primària, secundària, batxillerat, cicles 
formatius, escola oficial d’idiomes, acadèmies, o de forma particular, 
professorat d’anglès (d’alemany o francès, si també té aquesta prepa-
ració complementària), professorat universitari…
- Món editorial i de la comunicació. Editorials, periòdics i mitjans de 
comunicació, empreses publicitàries…
- recerca. Biblioteques i arxius, tant públics com privats.
- Traducció i interpretació. Institucions públiques, empreses privades, agèn-
cies de traducció, com a traductor o traductora autònom, congressos i fires.
- Empresa. Organitzacions privades o sense ànim de lucre on l’ús de la 
llengua tinga una funció fonamental amb diverses finalitats, com per 
exemple preparar documentació i informació en llengua anglesa (o en 
altres per a les quals l’estudiantat estiga acreditat), atendre clients que 
contacten amb l’empresa o viatjar a altres països per a tractar amb ells.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Adaptació a noves situacions.
- Aprenentatge autònom.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Compromís ètic.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Coneixement d’altres cultures i costums.
- Coneixement d’una llengua estrangera.
- Creativitat.
- Habilitats en les relacions interpersonals.
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
- Iniciativa i esperit emprenedor.
- Motivació per la qualitat.
- Raonament crític.
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
- Resolució de problemes.
- Presa de decisions.
- Treball en equip.
- Treball en un context internacional.
ESPECÍFIQUES
 - Adquisició de criteris per a seleccionar, interpretar i avaluar el fet literari 
per a la pròpia lectura i de la pròpia comunitat.

 - Aplicació dels diferents rols del professor a l’aula de llengua anglesa.
 - Capacitat de comunicació escrita en llengua anglesa.
 - Capacitat de comunicació oral en llengua anglesa.
 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica en les 
llengües estudiades.

 - Capacitat per a analitzar textos literaris en perspectiva comparada.
 - Capacitat per a analitzar textos i discursos literaris i no literaris mitjançant 
un ús apropiat de les tècniques d’anàlisi.

 - Capacitat per a comunicar i ensenyar els coneixements adquirits.
 - Capacitat per a elaborar textos de diferent tipus.
 - Capacitat per a avaluar críticament l’estil d’un text i per a formular pro-
postes alternatives.

 - Capacitat per a avaluar críticament la bibliografia consultada i per a en-
quadrar-la en una perspectiva teòrica.

 - Capacitat per a identificar problemes i temes de recerca i avaluar la seua 
rellevància.

 - Capacitat per a interrelacionar els diferents aspectes de la lingüística, la 
filologia i els estudis literaris i culturals.

 - Capacitat per a localitzar, gestionar i aprofitar la informació continguda en 
bases de dades i altres instruments informàtics i d’Internet.

 - Capacitat per a localitzar, gestionar i sintetitzar informació bibliogràfica.
 - Capacitat per a realitzar anàlisis i comentaris lingüístics.
 - Capacitat per a realitzar tasques d’assessorament i correcció lingüística.
 - Capacitat per a relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i dis-
ciplines.

 - Capacitat per a utilitzar les TIC per a aprendre de manera autònoma.
 - Capacitat perlocutiva i argumentativa en llengua anglesa.
 - Capacitat perlocutiva i de comunicació en diverses llengües.
 - Coneixement d’eines, programes i aplicacions informàtiques específiques 
en l’àmbit de la lingüística aplicada i el tractament del llenguatge natural.

 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell C2, segons el Marc euro-
peu comú de referència per a les llengües, que permeta les persones 
graduades comunicar-se de manera apropiada en contextos específics i 
les habilite per a presentar arguments orals i escrits persuasius.

 - Coneixement de la situació sociolingüística de la llengua anglesa.
 - Coneixement de les diferents aplicabilitats dels sabers lingüístics.
 - Coneixement de les estructures i les funcions de la llengua anglesa antiga.
 - Coneixement de les estructures i les funcions de la llengua anglesa en el 
nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

 - Coneixement de les estructures i les funcions de l’anglès mitjà i modern.
 - Coneixement de les principals teories de la metodologia de l’ensenya-
ment de llengües.

 - Coneixement de les principals teories lingüístiques, amb especial incidèn-
cia en l’àmbit de la llengua anglesa i la seua literatura.

 - Coneixement de les principals teories literàries amb especial incidència 
en l’àmbit de la literatura en llengua anglesa i els seus autors.

 - Coneixement de les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.
 - Coneixement de les tècniques i els mètodes de l’anàlisi literària.
 - Coneixement dels fonaments biològics del llenguatge i la comunicació.
 - Coneixement i interpretació adequada de les característiques distintives 
dels textos escrits en els gèneres literaris de diversos tipus d’escriptura i 
comunicació artística.

 - Desenvolupament global de la competència comunicativodiscursiva en 
llengua anglesa a través d’estratègies auditives i tècniques conversaci-
onals així com d’estratègies de lectura i tècniques d’escriptura segons 
gèneres orals i escrits.

 - Domini d’un vocabulari ampli i capacitat per a distingir la terminologia 
pròpia de cada context i registre.

 - Reconèixer els diferents períodes de la llengua anglesa i saber abordar el 
coneixement del canvi lingüístic de manera crítica.

 - Treballar la traducció al costat d’altres tipus de transvasaments textuals.
DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip.
 - Habilitats en les relacions interpersonals.
 - Raonament crític.
 - Creativitat.
 - Compromís ètic.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

 - Redacció de documents en anglès o, si escau, en alemany o francès. 
 - Edició i/o correcció de documentació. 
 - Aconseguir aprenentatges professionals en el context laboral d’em-
preses dedicades a la investigació, el desenvolupament, la creació i 
la promoció i producció de diccionaris de llengua anglesa, així com 
facilitar el treball amb altres llengües (català, castellà, etc.).

 - Promoure oportunitats per a la posada en pràctica dels coneixements 
de l’alumnat a fi de desenvolupar tasques de caràcter interdisciplinari 
que combinen el coneixement de llengües amb el de la informàtica 
aplicada a l’àmbit de les empreses relacionades amb els productes 
lexicogràfics i material lingüístic informatiu en general. 

 - Comunicació oral (àmbit comercial, tècnic, etc.). 
 - Traducció general i especialitzada. 
 - Participació en la impartició de cursos d’anglès amb finalitats especí-
fiques de l’empresa o la institució. 

 - Participació en la impartició de cursos de castellà per a estrangers 
amb finalitats concretes de l’empresa o la institució. 

 - Col·laboració en activitats internacionals en les quals s’utilitze l’anglès. 
 - Col·laboració en gestió d’institucions amb relacions exteriors, relatives 
a la immigració, el comerç exterior, etc.

GRAU EN HISTÒRIA I PATRIMONI

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Que l’estudiantat conegue in situ els diferents treballs i activitats relaci-
onats amb la titulació del Grau en Història i Patrimoni, i que l’estudiantat 
adquirisca ―i pose en pràctica― destreses, habilitats i experiències en 
l’exercici de tals treballs que puguen orientar el seu futur professional .

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 
 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels 
professionals dels àmbits de la història i del patrimoni.

 - Desenvolupar l’esperit analític, creatiu i crític en el moment de pren-
dre contacte amb la realitat professional.

 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats professionals.
 - Obtindre una experiència que facilite la inserció de l’estudiantat en 
l’àmbit laboral.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.
- Resolució de problemes.
- Presa de decisions.
- Treball en equip.
- Treball en un context interdisciplinari.
- Raonament crític.
- Coneixement d’altres cultures i costums.
- Compromís ètic.
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
- Aprenentatge autònom.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Creativitat.
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.
- Iniciativa i esperit emprenedors.

ESPECÍFIQUES
 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos 
actuals i el passat.

 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els di-
versos períodes i contextos.

 - Coneixements generals de geografia.
 -  Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma i usar la ter-
minologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències 
humanes.

 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en 
idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a 
les ciències humanes.

 -  Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos histò-
rics i socioculturals.

 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de 
situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i 
flexible.

 -  Capacitat crítica que permeta analitzar les informacions contingudes 
en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar d’una manera autò-
noma i creativa.

 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el 
diàleg com la manera més oberta i inclusiva de generació de conei-
xement i progrés.

 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de manera organitzada els co-
neixements adquirits.

 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la histò-
ria i la història de l’art.

 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensa-
ment estètic.

 - Coneixements bàsics d’iconografia.
 - Coneixement de la història universal
 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en 
la pròpia llengua com en altres idiomes, així com de transcriure, resu-
mir i catalogar informació de manera pertinent.

 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de 
les diferents branques de la història, geografia i història de l’art.

 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera 
coherent.

 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el 
mercat de l’art.

 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació 
dels recursos territorials.

 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes en els recursos patrimo-
nials i béns culturals existents en un territori.

 - Capacitat per a interpretar resultats de recerca i el procés de gene-
ració de nous coneixements en les disciplines d’història, geografia i 
història de l’art.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL  DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip.
 - Compromís ètic.
 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Tasques pròpies de la gestió del patrimoni historicoartístic i cultural 
en l’àmbit institucional i empresarial, en la conservació del patrimoni, 
comissariat d’exposicions i assessorament i expertització en el mercat 
artístic, tant en institucions públiques i empreses privades, en la do-
cència, en la investigació i com documentalistes en entitats públiques 
i privades; de creadors de continguts i divulgadors de coneixements 
històrics i artístics. En definitiva, els graduats o graduades en Història 
i Patrimoni tindran la possibilitat de treballar professionalment la com-
petència i la responsabilitat d’ensenyar, investigar, gestionar, difondre, 
defensar i conservar el patrimoni historicoartístic i cultural.
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GRAU EN HUMANITATS: ESTUDIS 
INTERCULTURALS  

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels 
professionals de l’àmbit de les humanitats.
Desenvolupar l’esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar 
la realitat professional.
Integrar els coneixements teòrics amb les realitats professionals.
Obtenir una experiència que facilite la inserció de l’estudiantat en l’àm-
bit laboral.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

El perfil professional és ampli, però tot i així hi ha una qualificació profes-
sional relacionada amb l’àmbit del Grau. En general, seria la capacitat 
d’entendre, planificar, organitzar i gestionar totes les activitats professi-
onals relacionades amb el sector cultural i social. Aquesta capacitat àm-
plia exigeix un clar perfil i formació en: diàleg, cooperació, raonament 
crític, propositiu, creatiu i emprenedor i mediació.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
- Capacitat d’organització i planificació. 
- Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi. 
- Resolució de problemes. 
- Presa de decisions. 
- Treball en equip. 
- Treball en un context interdisciplinari. 
- Raonament crític. 
- Coneixement d’altres cultures i costums. 
- Compromís ètic. 
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat. 
- Aprenentatge autònom. 
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa. 
- Creativitat.

ESPECÍFIQUES
 - - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos 
actuals i el passat. 

 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat. 
 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els di-
versos períodes i contextos. 

 - Coneixements generals de geografia. 
 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma i usar la termi-
nologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències 
humanes. 

 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en 
idiomes estrangers amb l’ús de la terminologia i les tècniques adapta-
des a les ciències humanes. 

 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos histò-
rics i socioculturals. 

 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de si-
tuar-se al món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible. 

 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes 
en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar d’una manera autò-
noma i creativa. 

 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el 
diàleg com la manera més oberta i inclusiva de generació de conei-
xement i progrés. 

 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de manera organitzada els co-
neixements adquirits. 

 - Desenvolupament d’actituds empàtiques i d’habilitats tendents a la 
convivència intercultural. 

 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat. 
 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que perme-
ten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals. 

 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i ava-
luació de les diferències culturals. 

 - Capacitat per a la gestió de projectes i iniciatives interculturals que 
poden ser reflex de polítiques interculturals, institucionals o d’entitats 
privades. 

 - Adquisició d’habilitats i estratègies de comunicació, negociació i reso-
lució de conflictes en un món global. 

 - Intervenir en els processos de cooperació internacional. 
 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a 
analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva 
nacional i internacional com a ciutadans i ciutadanes. 

 - Capacitat per a pensar i generar estructures d’igualtat que enriquis-
quen els àmbits de treball.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Adquisició d’habilitats i estratègies de comunicació, negociació i reso-
lució de conflictes en un món global.

 - Capacitat d’organització i planificació en contextos de diversitat cultu-
ral, lingüística, social i econòmica. 

 - Raonament crític i transformador. 
 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat. 
 - Desenvolupament d’actituds empàtiques i d’habilitats tendents a la 
convivència intercultural.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

 - Dins de l’àrea de l’administració (local i autonòmica) es poden exer-
cir treballs com: assessoria intercultural; agent en conflictes socials, 
interculturals i de gènere; agent de conflictes en centres educatius; 
dinamització sociointercultural; disseny, organització i gestió de pro-
jectes interculturals; assessoria i promoció de projectes lingüístics, 
bibliotecari, recursos humans. 

 - En empreses públiques i privades: recursos humans, promoció i ges-
tió cultural.

 - En associacions: assessoria o direcció d’associacions culturals (ate-
neus). En editorials: assessoria o direcció de línia editorial, que fo-
namentalment s’encarrega del seguiment de col·leccions, divisions o 
línies editorials específiques. 

 - En ONG: gestió i organització d’ONG en temes de: cooperació i desen-
volupament, polítiques socials i polítiques i plans d’igualtat. 

 - En docència: docència en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, 
públic o privat.

GRAU EN  TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’estada en pràctiques suposa una experiència laboral de primera mà en 
empreses i institucions capdavanteres de l’àmbit de la traducció i la inter-
pretació, o que per al seu bon funcionament requereixen habitualment 
d’aquests serveis, i també un pont per a l’accés posterior al món laboral. 
Es tracta d’aplicar les competències adquirides en les assignatures que 
s’han cursat en el grau a una situació real, i d’adquirir competències 
professionals que només es poden desenvolupar mitjançant la immer-
sió en un entorn laboral autèntic. Així doncs, es pot dir que l’enfocament 
professionalitzant dels nostres estudis culmina amb l’estada en pràcti-
ques, i que en acabar el grau, l’estudiantat està realment capacitat per 
a enfrontar-se al món professional.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Els perfils professionals que cobreixen els actuals llicenciats en Traduc-
ció i Interpretació són un conjunt de professions tècniques de l’àmbit 
de la comunicació multilingüe, pública i privada, assistencial i comer-
cial, que s’estenen en un continu que va des professions emergents 
d’alta qualificació tècnica a les fórmules renovades d’algunes de les 
activitats professionals més antigues del món (traducció, interpretació 
de enllaç...).

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES

- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Resolució de problemes.
- Raonament crític.
- Motivació per la qualitat.
- Creativitat.
- Autonomia.
- Presa de decisions.
- Capacitat d’organització i planificació.

Competències rellevants (que són importants per a facilitar les tas-
ques més habituals d’un traductor/intèrpret)
- Habilitats en les relacions interpersonals.
- Treball en un equip de caràcter interdisciplinari.
- Treball en equip.
- Treball en un context internacional.
- Compromís ètic.
- Adaptació a noves situacions.

Competències globals (rellevants, però no molt específiques del perfil 
professional central)
- Actitud positiva.
- Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
- Iniciativa i esperit emprenedor.
- Lideratge.
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.

ESPECÍFIQUES
 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.
 - Domini de tècniques i estratègies d’interpretació.
 - Domini de la llengua i la cultura materna per a traduir i interpretar.
 - Domini de la primera llengua estrangra i la seua cultura per a traduir 
i interpretar.

 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir 
i interpretar.

 - Domini de la documentació aplicada a la traducció.
 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpre-
tació.

 - Domini d’habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la 
traducció/interpretació.

 - Coneixements temàtics i terminològics especialitzats.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Treball en equip.
 - Compromís ètic.
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Traducció general i especialitzada.
• Traducció jurídica, econòmica i administrativa.
• Traducció inversa.
• Traducció audiovisual: doblatge.
• Traducció audiovisual: subtitulació.
• Interpretació.
• Informàtica aplicada a la traducció.
• Terminologia i N.T.
• Traducció i correcció de textos (valencià).
• Traducció literària.
• Tasques de documentació, arxiu i classificació de documents.
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GRAU EN DISSENY  
I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Assimilació per part de l’estudiant de la realitat institucional, empre-
sarial i laboral del seu entorn social en l’àmbit de la seua futura pro-
fessió per mitjà de la consecució dels fins següents:

 - Formació integral de l’estudiant (equilibri entre la formació teòrica i 
la pràctica).

 - Adquisició per part de l’estudiant de la metodologia de treball adequa-
da a la realitat en què ha de treballar.

 - Obtenció d’experiència que facilite la inserció de l’estudiant en l’àmbit 
laboral.

 - Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l’esperit crític de l’es-
tudiant.

 - Preparació de l’estudiant per al desenvolupament d’activitats grupals.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per a desenvolupar-hi una tasca professio-
nal de l’àmbit dels videojocs.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi
- Capacitat d’organització i planificació
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Coneixement d’una llengua estrangera
- Capacitat de gestió de la informació
- Resolució de problemes
- Treball en equip
- Raonament crític
- Aprenentatge autònom
- Creativitat
- Iniciativa i esperit emprenedor

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a manejar tècniques i eines d’expressió i representació 
artística.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica 
i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny as-
sistit per ordinador.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de 
la mecànica clàssica i la seua aplicació per a la resolució de proble-
mes propis del desenvolupament de videojocs.

 - Capacitat per al disseny i la creació d’elements gràfics.
 - Capacitat per a desenvolupar jocs en xarxa per a múltiples jugadors.
 - Capacitat per al disseny i la creació de personatges animats.
 - Coneixement i aplicació dels mètodes per a la creació i preservació 
d’imatges sintètiques.

 - Capacitat per a dissenyar i construir models que representen la in-
formació necessària per a la creació i visualització d’imatges interac-
tives.

 - Capacitat per a realitzar l’art dels videojocs, crear personatges i am-
bients.

 - Capacitat per a dissenyar i crear sons i entorns sonors.
 - Capacitat per a generar i analitzar recursos expressius i narratius apli-
cats a discursos audiovisuals, amb especial èmfasi en el multimèdia, 
hipermèdia i videojocs.

 - Capacitat per a avaluar, utilitzar i estendre motors de jocs.
 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos 
formats, essencialment en el camp de la fotografia i la videografia.

 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos 
formats, essencialment en el camp de la multimèdia i els videojocs, 
així com en el de la televisió interactiva.

 - Capacitat per a crear i analitzar jocs en els seus elements fonamen-

tals i desenvolupar la comprensió de quines són les claus que deter-
minen el seu funcionament i desenvolupament.

 - -Capacitat per a comprendre tant la conformació de l’estructura de 
mitjans de comunicació com les seues múltiples interaccions, depen-
dències i evolució actual.

 - Coneixement de la complexitat de la imatge i els seus contextos histò-
rics i socials, que habilite per a la formulació d’interpretacions i anàli-
sis crítiques en la cultura mediàtica contemporània.

 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements so-
bre:   àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, al-
gorítmica numèrica, estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electro-
magnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi 
físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics 
i fotònics, i la seua aplicació en la resolució de problemes propis de 
l’enginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de ma-
temàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i 
la seua aplicació en la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i interconne-
xió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, 
i la seua aplicació en la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplica-
cions i sistemes informàtics, assegurar la seua fiabilitat, seguretat i 
qualitat, d’acord amb principis ètics i la legislació i normativa vigent.

 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, ser-
veis i sistemes informàtics en l’àmbit dels videojocs, liderar la seua 
posada en marxa i la seua millora contínua i valorar el seu impacte 
econòmic i social.

 - Capacitat per ca omprendre la importància de la negociació, els hà-
bits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en 
tots els entorns de desenvolupament de programari.

 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d’una instal-
lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.

 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i apli-
cacions informàtiques en l’àmbit dels videojocs.

 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les 
tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, ana-
litzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estruc-
tures de dades més adequats a la resolució d’un problema.

 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de 
forma robusta, segura i eficient amb la tria del paradigma i els llen-
guatges de programació més adequats.

 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura 
dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels 
sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en 
els seus serveis.

 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estruc-
tura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i 
dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.

 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estruc-
tura de les bases de dades, que permeten un ús adequat, i el disseny i 
l’anàlisi i implementació d’aplicacions basades en aqquests.

 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l’emmagatze-
matge, processament i accés als sistemes d’informació, inclosos els 
basats en web.

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsi-
ques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps 
real.

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsi-
ques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.

 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de 
l’enginyeria de programari en l’àmbit dels videojocs.

 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador 
que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i 
aplicacions informàtiques.

 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els 
àmbits nacional, europeu i internacional.

 - Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per a desenvolupar-hi una tasca professi-
onal de l’àmbit dels videojocs.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip
 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estruc-
tures de dades més adequats a la resolució d’un problema.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Tasques professionals, com ara:
• Programació, anàlisi, disseny i desenvolupament de videojocs per 

a diferents plataformes.
• Producció i publicació d’un videojoc.
• Desenvolupament d’aplicacions web.
• Disseny i producció multimèdia.
• Disseny de gràfics, so i estratègia per a un videojoc.
• Disseny d’aplicacions interactives.
• Productes i programes multimèdia per a la utilització en disposi-

tius mòbils.
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GRAU EN ENGINYERIA 
AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les pràctiques tenen com a objectiu introduir l’estudiantat en els di-
ferents camps del món professional per a ser capaç de conèixer, de-
senvolupar i aplicar la ciència i tecnologia, per a la producció agrícola 
i ramadera, l’organització i gestió d’empreses agràries, la planificació 
i desenvolupament rural, la implantació d’infraestructures agràries, la 
gestió mediambiental i del paisatge. Tot això de manera respectuosa 
amb el medi ambient i econòmicament rendible.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Alguns dels àmbits professionals més relacionats amb el Grau es resu-
meixen a continuació:

• GESTIÓ I TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL
Conjunt de coneixements de les característiques generals d’un ecosis-
tema agrícola, ramader i silvestre. Permet l’adquisició de les competèn-
cies necessàries per a dur a terme l’estudi i la realització de projectes 
d’avaluació i correcció d’impacte ambiental associat a les tasques d’en-
ginyeria aplicada a la protecció i conservació del medi rural. Comprèn 
també avaluar i controlar l’impacte ambiental, valorar i aprofitar els 
subproductes, o per a gestionar i minimitzar els residus de les activi-
tats agroalimentàries, per a això calen coneixements específics per a 
prevenir la contaminació i controlar les emissions, i evitar així futurs 
problemes mediambientals.

• PRODUCCIÓ VEGETAL
Aquest perfil professional està expressament dedicat a la planificació, 
disseny i execució de projectes en explotacions agrícoles, així com a la 
gestió integral, ecològica i sostenible dels processos de producció de 
plantes. Permet conèixer el material vegetal i les interaccions entre ai-
gua-sòl-planta, preparar el medi per a la producció, seleccionar i aplicar 
les labors del cultiu i la metodologia de control més adequades. També 
els capacita per conèixer les tècniques de recol·lecció i postrecol·lecció 
dels principals grups de cultius.

• JARDINERIA I PAISATGISME
Aquest perfil inclou les competències necessàries per a la planificació, 
disseny i execució de projectes de jardins, parcs, espais recreatius ur-
bans i àrees esportives. Així mateix, inclou la producció de planta orna-
mental i el manteniment dels espais esmentats. Inclou a més la gestió 
del paisatge, entès com a conjunt d’ecosistemes.

• BIOTECNOLOGIA I MILLORA GENÈTICA
Perfil professional que incorpora la biotecnologia al desenvolupament 
de la producció i processat de productes agroalimentaris. Inclou les 
competències relacionades amb la conservació, selecció i millora d’es-
pècies d’interès agrari, així com el coneixement dels procediments 
bioquímics i genètics que permeten modificar la biologia de plantes i 
animals implicats en la producció agrícola i ramadera.

• ENGINYERIA RURAL
Aquest perfil està relacionat amb l’estudi, disseny, projecte i execució 
d’infraestructures rurals.
Inclou, a més de la construcció, l’electrificació i automatismes en l’àm-
bit rural, la maquinària agrícola i la mecanització rural. Incorpora el co-
neixement de les tècniques topogràfiques, sistemes d’informació geo-
gràfica i teledetecció.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Aprenentatge autònom.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Coneixement d’una llengua estrangera.

- Motivació per la qualitat.
- Resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Compromís ètic.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
- Presa de decisions.
- Raonament crític.
- Adaptació a noves situacions.
- Creativitat.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: 
àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i 
integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes nu-
mèrics;

 - algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals 
de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i 
l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgà-
nica i les aplicacions en l’enginyeria.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica 
i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny as-
sistit per ordinador.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i l’aplicació 
en problemes relacionats amb l’enginyeria. Climatologia.

 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l’àmbit vegetal i 
animal de l’enginyeria.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar les bases de la produc-
ció animal, instal·lacions ramaderes.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar les aplicacions de la 
biotecnologia en l’enginyeria agrícola i ramadera.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les ba-
ses de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció 
i d’explotació.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’identifi-
cació i caracterització d’espècies vegetals.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’ecolo-
gia; estudi d’impacte ambiental: avaluació i correcció, gestió i aprofita-
ment de subproductes agroindustrials.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’aixeca-
ments i replantejaments topogràfics; cartografia, fotogrametria, siste-
mes de informació geogràfica i teledetecció en agronomia.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginye-
ria del medi rural: motors i màquines, hidràulica, projectes tècnics.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginye-
ria del medi rural: càlcul d’estructures i construcció, projectes tècnics.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginye-
ria del medi rural: electrotècnia, projectes tècnics.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de valora-
ció d’empreses agràries i comercialització.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de presa 
de decisions mitjançant l’ús dels recursos disponibles per al treball en 
grups multidisciplinaris.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de trans-
ferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els 
avanços en l’àmbit agrari.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de genè-
tica i millora vegetal.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de ma-
terial vegetal: producció, ús i manteniment; bases i tecnologia de la 
propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecno-
logia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes 
hortofructícoles, comercialització i maquinària per a hortofructicultura 
i jardineria.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’engi-
nyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofruc-
tícoles; projectes i plans de manteniment de zones verdes; obra civil, 
instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides; 
electrificació.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió i 
planificació de projectes i obres.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’engi-
nyeria del medi ambient i del paisatge; legislació i gestió mediambi-
ental; estratègies de mercat i de l’exercici professional; principis de 
paisatgisme; ecosistemes i biodiversitat; valoració d’actius ambien-
tals; desenvolupament pràctic d’estudis d’impacte ambiental; eines 
específiques de disseny i expressió gràfica; projectes de restauració 
ambiental i paisatgística.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’hidrolo-
gia; erosió, medi físic i canvi climàtic, anàlisi, gestió i plans d’ordena-
ció territorial; projectes de desenvolupament sostenible; instruments 
per a l’ordenació del territori i del paisatge.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de regs i 
drenatges, obra civil i electrificació.

 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Co-
nèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de pro-
jectes.

 - Capacitat d’aplicar coneixements en un entorn professional de l’àmbit 
de l’Enginyeria Agroalimentària.

 - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar da-
vant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de 
les tecnologies específiques de l’Enginyeria Agrícola de caire professi-
onal en el que se sintetitzen i integren les competències adquirides en 
els ensenyaments.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip.
 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Compromís ètic.
 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’engi-
nyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofruc-
tícoles; projectes i plans de manteniment de zones verdes; obra civil, 
instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides; 
electrificació. 

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’engi-
nyeria del medi ambient i del paisatge; legislació i gestió mediambi-
ental; estratègies de mercat i de l’exercici professional; principis de 
paisatgisme; ecosistemes i biodiversitat; valoració d’actius ambien-
tals; desenvolupament pràctic d’estudis d’impacte ambiental; eines 
específiques de disseny i expressió gràfica; projectes de restauració 
ambiental i paisatgística.

 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’hidrolo-
gia; erosió, medi físic i canvi climàtic, anàlisi, gestió i plans d’ordena-
ció territorial; projectes de desenvolupament sostenible; instruments 
per a l’ordenació del territori i del paisatge.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes 
que tinguen per objecte la construcció, reforma, reparació, conser-
vació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de 
béns mobles o immobles que per la naturalesa i característiques 
pròpies queden compresos en la tècnica de la producció agríco-
la i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraes-
tructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries 
extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, 
càrniques, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra de-
dicada a l’elaboració i/o transformació, conservació, manipulació i 
distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme 
(espais verds urbans i/o rurals-parcs, jardins, vivers, arbrat urbà, 
etc.; instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotme-
sos a recuperació paisatgística).

• Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, ma-
quinària i sistemes de subministrament hídric i energètic, els lí-
mits imposats per factors pressupostaris i normativa constructiva, 
i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions 
agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats 
amb la jardineria i el paisatgisme amb l’entorn social i ambiental, 
així com la necessitat de relacionar aqueixos i aquest entorn amb 
les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.

• Direcció de l’execució de les obres objecte dels projectes relatius 
a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds 
i les edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de 
riscos associats a aquesta execució i la direcció d’equips multidis-
ciplinaris i gestió de recursos humans, de conformitat amb criteris 
deontològics.

• Redacció i signatura de mesuraments, segregacions, parcel-
lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica prò-
pia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la 
jardineria i el paisatgisme, tinguen o no caràcter d’informes peri-
cials per òrgans judicials o administratius, i amb independència 
de l’ús a què està destinat el bé moble o immoble objecte de les 
mateixes.

• Redacció i signatura d’estudis de desenvolupament rural, d’im-
pacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroali-
mentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats 
amb la jardineria i el paisatgisme.

• Direcció i gestió de tota classe d’indústries agroalimentàries, ex-
plotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans i/o rurals, 
i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les 
noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certifica-
ció i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes 
alimentaris i plantes cultivades.

• Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques 
que permeten un aprenentatge continu, així com una capacitat 
d’adaptació a noves situacions o entorns canviants.
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GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, em-
presarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives profes-
sions. Els objectius més específics són el desenvolupament de compe-
tències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de 
la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o 
estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora 
de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incor-
pora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

tipus d’entitats i empreses receptores
Les àrees de treball en les quals  pots realitzar pràctiques corresponen:
 - Promotor/a
 - Projectista
 - Constructor/a
 - Direcció de l’obra
 - Direcció de l’execució de l’obra
 - Entitats i laboratoris de control de qualitat
 - Fabricants i subministradors de productes de la construcció
 - Institucions d’àmbit local, provincial, nacional... (ajuntaments, dipu-
tacions, etc.).

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb 
el programa Erasmus Pràctiques. Aquesta nova acció Erasmus Pràcti-
ques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres 
de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. 
Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat 
de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme 
Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació 
espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/ocie/
acil/prog/erasmusp/

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
 
Els graduats i graduades en Arquitectura Tècnica de la Universitat Jau-
me I adquiriran competències (saber fer) que els permetran la direcció 
de l’execució d’obres d’edificació, la redacció i coordinació d’estudis en 
matèria de seguretat i salut laboral, l’elaboració de projectes tècnics, la 
gestió de noves tecnologies edificatòries, la gestió de residus de demo-
lició i de la construcció, així com l’assessorament en tots els processos 
d’edificació des de la fabricació de materials fins a la posada en obra i 
l’ús i manteniment; en definitiva, la gestió del procés immobiliari en con-
junt. Per tant, els graduats i graduades en Arquitectura Tècnica adqui-
riran competències professionals per a exercir la professió d’arquitecte 
tècnic o arquitecta tècnica.

COMPETÈNCIES QUE ADQUIRIRÀ L›ESTUDIANTAT 
 
GENÈRIQUES
 - Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixe-
ments en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació se-
cundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza sobre 
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen 
coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu 
treball o vocació d’una forma professional i posseïsquen les compe-
tències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa 
d’arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d’estudi.

 - Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades 
rellevants (normalment dins la seua àrea d’estudi) per emetre judicis 
que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, ci-
entífica o ètica.

 - Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i 
solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 - Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats  d’apre-
nentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt 
grau d’autonomia.

ESPECÍFIQUES
 - Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seues instal-
lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu del 

que s’ha construït mitjançant l’establiment i gestió dels plans de 
control de materials, sistemes i execució d’obra i elaborar els corres-
ponents registres per la seua incorporació al llibre d’edifici. Portar el 
control econòmic de l’obra amb l’elaboració de les certificacions i la 
liquidació de l’obra executada.

 - Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’acti-
vitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres 
de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.

 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, 
taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, ins-
peccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, 
dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments 
de plànols en solars i edificis.

 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d’obres d’edificació 
en l’àmbit de la seua habilitació legal.

 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els pro-
cessos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, ava-
luacions i certificacions d’eficiència energètica així com estudis de 
sostenibilitat en els edificis.

 - Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis i redac-
tar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de 
vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el 
tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 - Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i 
elements utilitzats en la construcció d’edificis.

 - Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la represen-
tació tècnica de les empreses constructores en les obres d’edificació.

 - Aproximació a la realitat i les necessitats dels països en vies de des-
envolupament i coneixement dels mecanismes de cooperació per al 
desenvolupament, tant per a la gestió d’aquesta cooperació com a 
les tecnologies apropiades per a projectes en països en desenvolupa-
ment, camps de refugiats, emergències humanitàries...

 - Capacitat comunicativa en anglès, per a entendre i realitzar conver-
ses, presentacions i discursos, localitzar informació rellevant en textos 
específics, i redacció d’informes o projectes amb vocabulari específic 
d’Arquitectura Tècnica.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Aproximació a la realitat i les necessitats dels països en vies de des-
envolupament i coneixement dels mecanismes de cooperació per al 
desenvolupament, tant per a la gestió d’aquesta cooperació com a 
les tecnologies apropiades per a projectes en països en desenvolupa-
ment, camps de refugiats, emergències humanitàries...

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Planificar, dirigir i controlar la gestió de projectes, l’execució mate-
rial de l’obra, l’economia, els materials i els sistemes i tècniques 
de l’edificació.

• Planificar, redactar, dirigir i coordinar estudis i plans de seguretat 
i salut laboral.

• Desenvolupar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, medi 
ambient i prevenció de riscos laborals.

• Elaborar projectes tècnics d’edificació.
• Realitzar actuacions pericials relatives a càlcul, mesuraments, va-

loracions, taxacions, i inspeccions, patologies i altres d’anàlegs, 
mitjançant l’elaboració dels documents tècnics corresponents.

• Desenvolupar funcions en l’administració pública en l’àmbit de 
l’edificació i de la planificació, gestió i control urbanístic.

•  Planificar, dirigir i gestionar l’ús, la conservació, la seguretat i el 
manteniment de l’edifici i redactar els documents tècnics corres-
ponents.

• Realitzar estudis del cicle de vida útil, evolució energètica i soste-
nibilitat dels edificis. Estudis i plans de gestió de residus.

• Gestionar la producció de l’obra en empreses constructores i al-
tres relacionades amb el sector.

GRAU EN DISSENY INDUSTRIAL I 
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Realització de tasques pròpies de l’enginyer o enginyera en Disseny In-
dustrial i Desenvolupament de Productes en organitzacions adminis-
tratives, econòmiques o professionals dels sectors públics o privats.

 - Conèixer el concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’em-
presa. Conèixer l’organització i gestió d’empreses. 

 - Fomentar el treball en equips multidisciplinaris.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquest grau capacita per a exercir activitats en el sector de la indústria 
i derivats; disseny, composició i anàlisi de formes, modelatge, simulació 
i desenvolupament de prototips, ergonomia i estètica industrial tant de 
productes com de processos industrials, plans de seguretat i prevenció 
de riscos laborals. Pot desenvolupar les seues activitats tant en l’admi-
nistració i organismes públics com en empreses privades, així com en 
la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Coneixement d’una llengua estrangera.
- Treball en equip.
- Raonament crític.
- Aprenentatge autònom.
- Motivació per la qualitat.

ESPECÍFIQUES
 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càl-
cul numèric i infinitesimal, l’àlgebra lineal, la geometria analítica i di-
ferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics d’anàlisi estadística.

 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de 
la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i l’aplica-
ció per a la resolució de problemes.

 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el 
desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les 
tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques 
de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria 
mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de dis-
seny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les 
tècniques d’enginyeria gràfica.

 - Conèixer els llenguatges del disseny gràfic.
 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.
 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a 
l’àmbit del disseny.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de 
materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi 
o processat i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats 
per a l’aplicació de l’enginyeria de materials.

 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sos-
tenibilitat en l’àmbit del producte.

 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia 
i control de qualitat en l’àmbit del producte.

 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d’aplicació al 
producte.

 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.
 - Aplicar metodologies i tècniques per a l’anàlisi, síntesi i avaluació de 
problemes de disseny en la fase conceptual.

 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes.
 - Avaluar els costos d’un producte en les diferents fases de disseny i 
desenvolupament i l’adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

 - Capacitat d’aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, inte-
racció amb l’usuari i de seguretat.

 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicatiu i es-
tètic del producte.

 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i 
desenvolupament de nous productes.

 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.
 - Presa de decisions en el procés de disseny.
 - Creativitat i innovació en l’àmbit del disseny.
 - Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, redactar infor-
mes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per 
a transmetre les idees i projectes realitzats.

 - Capacitat per a obtindre, analitzar, interpretar i sintetitzar informació 
procedent de diferents fonts.

 - Conèixer la normativa de protecció de la innovació i del disseny i sobre 
certificació i homologació de productes.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - El potencial del disseny per a crear i comunica valors, entès com a 
potencial per a influenciar en valors, fer comprensible el món i confi-
gurar el futur.

 - El paper del disseny per a protegir la imatge d’un producte que aju-
de  a enfortir la imatge d’una regió i amb aquesta les qualitats i la 
identitat.

 - La necessitat de formar els i les professionals del disseny perquè ad-
quirisquen nocions de responsabilitat social corporativa com les de 
sostenibilitat.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Crear nous productes que combinen la tecnologia amb l’estètica 
i la funcionalitat.

• Estudiar les presentacions dels productes davant els consumi-
dors.

• Realitzar la planificació, el seguiment i el control del desenvolupa-
ment d’un producte.

• Realitzar estudis de viabilitat.
• Preparar documents: memòria, plànols, pressupost, plecs de con-

dicions tècniques, etc.
• Elaborar aspectes contractuals (encàrrec, contractació, patents, 

marques...).
• Aplicar les normes de qualitat a la realització dels projectes i ana-

litzar l’habilitat d’un producte.
• Calcular la resistència de materials.
• Seleccionar materials tenint en compte els diferents aspectes de 

processos i propietats.
• Utilitzar el llenguatge gràfic com a mitjà fonamental per facilitar la 

concepció i l’estudi de formes.
• Definir el producte i participar en la promoció dels atributs 

d’aquest.
• Dissenyar elements que intervenen en la presentació del produc-

te: envasos i embalatges.
• Analitzar i estudiar els problemes mediambientals relacionats amb 

el producte, que inclou la fase de producció, la fase de vida útil i 
la fase en què ha estat rebutjat una vegada ha acabat la vida útil.

• Estudiar els sistemes i processos de fabricació-acoblament, els 
aspectes generals de fabricació i recomanacions específiques que 
cal tindre en compte en l’etapa de disseny perquè el producte con-
cebut finalment tinga un cost competitiu i la qualitat esperada.

• Aplicar l’ergonomia al disseny de productes industrials, és a dir, 
dissenyar productes adaptats als usuaris. En aquest sentit, s’estu-
dien les característiques dels usuaris que poden influir en aquesta 
adaptació: característiques físiques (mida corporal, capacitats de 
força, postures, etc.), capacitats psíquiques i comportament so-
cial.

• Assessorar tècnicament els projectes de nous dissenys.
• Interpretar plànols d’enginyeria aliens i elaborar plànols propis.
• Formular i redactar propostes tècniques.
• Dirigir tallers, obres i instal·lacions.

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/


·41··40·

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Oferir als estudiants un primer contacte amb l’àmbit laboral mitjançant 
un marc de col·laboració establert a través de convenis entre la universi-
tat i les empreses i institucions. Amb aquesta matèria es pretén ampliar 
el coneixement de l’empresa industrial per part de l’alumne així com 
facilitar la seua incorporació al mercat laboral.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

El sector elèctric, en les seues diferents vessants, suposa un dels sec-
tors industrials que més eixides professionals ofereix als enginyers de 
l’àmbit industrial.

L’enginyeria elèctrica engloba un gran nombre d’activitats professionals 
que resulten fonamentals per al desenvolupament de la societat ac-
tual. Poden citar-se com exemple la generació d’energia elèctrica, el 
projecte d’instal·lacions elèctriques en totes les seues dimensions, el 
desenvolupament i aplicació de màquines i accionaments elèctrics, el 
desenvolupament de fonts d’energia renovables, l’aplicació de siste-
mes electrònics de potència, el disseny i desenvolupament d’elements 
i sistemes de enllumenat, etc.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 - Aprenentatge autònom
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
 - Coneixement d’una llengua estrangera
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi
 - Resolució de problemes
 - Treball en equip 

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements so-
bre:  àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial 
i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes nu-
mèrics; algorísmica numèrica, estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals 
de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i 
seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements 
bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues 
aplicacions en l’enginyeria.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica 
i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny as-
sistit per ordinador.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa, Organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Prin-
cipis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua 
aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canona-
des, canals i sistemes de fluids.

 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de 
materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o 
processat i les propietats dels materials.

 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines 
elèctriques.

 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.
 - Coneixements sobre els fonaments d’automatismes i mètodes de 
control.

 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sos-
tenibilitat.

 - Coneixements aplicats d’organització d’empreses.
 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Co-
nèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de pro-
jectes.

 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i 
la tecnologia.

 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament 
científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos his-
tòrics, socials, culturals, polítics i econòmics.

 - Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per desenvolupar-hi una tasca professio-
nal del àmbit de l’enginyeria elèctrica.

 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la reso-
lució de problemes en el camp de l’enginyeria.

 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i 
les seues aplicacions.

 - Capacitat per al càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa i 
mitjana tensió.

 - Capacitat per al càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques d’alta ten-
sió.

 - Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d’ener-
gia elèctrica.

 - Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seues aplica-
cions.

 - Coneixements aplicats d’electrònica de potència.
 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplica-
ció a l’automatització industrial.

 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Resolució de problemes
 - Treball en equip
 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Col·laboració en el desenvolupament de projectes d’instal·lacions 
elèctriques (generació, transport, distribució i utilització de l’ener-
gia elèctrica) incloent-hi projectes d’energies renovables.

• Col·laboració en el disseny de productes i sistemes que integren 
elements elèctrics, electrònics i de control.

• Col·laboració en l’elaboració de plans i sistemes de fabricació, pro-
ducció i manteniment de plantes industrials.

• Col·laboració en el desenvolupament d’aplicacions d’automatitza-
ció de plantes industrials.

• Col·laboració en l’elaboració d’estudis de viabilitat d’instal·lacions 
de generació convencional, cogeneració i energies renovables.

• Col·laboració en l’elaboració d’estudis d’estalvi energètic, audito-
ries energètiques, desenvolupament de sistemes de gestió ener-
gètica, etc.

GRAU EN ENGINYERIA EN 
TECNOLOGIES INDUSTRIALS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per desenvolupar-hi una tasca professional 
de l’àmbit de l’enginyeria industrial.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
 
Les atribucions professionals estan regulades per llei. L’exercici lliure 
de la professió està supervisat pels col·legis oficials d’enginyers indus-
trials. Aquesta titulació capacita per a exercir múltiples activitats en el 
sector industrial i empresarial; enginyeria en els camps mecànic, elèc-
tric, electrònic, químic, tèxtil, energètic, mediambiental, de materials i 
d’arquitectura industrial; en l’àmbit de la indústria i les seues transfor-
macions es poden realitzar activitats i estudis de viabilitat, avaluació, 
organització, direcció i gestió en relació amb projectes, sistemes i mèto-
des de producció i empreses industrials i de serveis. Pot desenvolupar 
les seues activitats tant en l’administració i organismes públics com en 
empreses privades, així com en la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 - Aprenentatge autònom
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
 - Coneixement d’una llengua estrangera
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi
 - Resolució de problemes
 - Treball en equip

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements so-
bre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial 
i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes nu-
mèrics, algorítmica numèrica;  estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de 
la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la 
seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements 
bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues 
aplicacions a l’enginyeria.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica 
i geometria  descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny 
assistit per ordinador.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa, Organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Prin-
cipis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginye-
ria.

 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua 
aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canona-
des, canals i sistemes de fluids.

 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de 
materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o 
processament dels materials.

 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines 
elèctriques.

 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.
 - Coneixements sobre els fonaments d’automatismes i mètodes de 
control.

 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sos-
tenibilitat.

 - Coneixements aplicats d’organització d’empreses.
 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Co-
nèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de pro-
jectes.

 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i 
les seues aplicacions.

 - Capacitat per al càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa i 
mitjana tensió.

 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplica-
ció a l’automatització industrial.

 - Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.
 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.
 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l’elasticitat i 
resistència de materials al comportament de sòlids reals.

 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i cons-
truccions industrials. Coneixement aplicat dels fonaments dels siste-
mes i màquines fluidomecàniques. 

 - Coneixements i capacitats per a l’aplicació de l’enginyeria de materials.
 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia 
i control de qualitat.

 - Coneixement aplicat d’informàtica industrial i comunicacions.
 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
 - Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per a desenvolupar-hi una tasca professi-
onal de l’àmbit de l’enginyeria industrial.

 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament 
científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos his-
tòrics, socials,  culturals, polítics i econòmics.

 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i 
la tecnologia.

 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la reso-
lució de problemes en el camp de l’enginyeria.

 - Ser capaç de realitzar individualment, presentar i defensar davant un 
tribunal universitari, un projecte en l’àmbit de les tecnologies espe-
cífiques de l’enginyeria industrial de naturalesa professional en què 
se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenya-
ments

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Entendre com interactua un projecte amb el medi ambient, per a po-
der valorar i evitar impactes potencials.

 - Prendre consciència de la necessitat d’acceptar la responsabilitat que 
es deriva de l’execució dels projectes que redacta i/o dirigeix.

 - Prendre consciència de la necessitat de realitzar projectes que com-
plisquen la legislació.

 - Prendre consciència de la necessitat de realitzar projectes que creen 
alguna cosa positivament segura per a les persones, instal·lacions, 
medi ambient, etc.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Col·laboració en la redacció i direcció de projectes d’instal·lacions 
dels distints àmbits de l’enginyeria industrial.

• Disseny de productes, màquines i processos productius.
• Modelització matemàtica i computació en enginyeries i en centres 

tecnològics.
• Gestió de producció.
• Gestió de manteniment.
• Direcció i participació en equips de treball multidisciplinari.
• Comercial: realització de tasques relacionades amb la venda de 

béns d’equip i instal·lacions i maquinàries.
• Recerca i desenvolupament tecnològic.
• Docència en centres d’ensenyament.
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GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Desenvolupar un exercici original individualment i presentar i defensar 
davant un tribunal universitari. L’exercici consisteix en un projecte en 
l’àmbit de les tecnologies específiques de l’Enginyeria en Informàtica 
escollida per l’estudiant o estudianta d’entre les quatre ofertes (Engi-
nyeria del Programari, Sistemes d’Informació, Tecnologia de la Informa-
ció i Enginyeria de Computadors) de caire professional en el qual se 
sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

 - Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolu-
par i signar projectes en l’àmbit de l’Enginyeria en Informàtica que 
tinguen per objecte, d’acord amb els coneixements adquirits, la con-
cepció, el desenvolupament o l’explotació de sistemes, serveis i apli-
cacions informàtiques.

 - Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit 
de la informàtica d’acord amb els coneixements adquirits.

 - Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari 
i de programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, ser-
veis i aplicacions informàtiques.

 - Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantindre sistemes, serveis 
i aplicacions informàtiques que empren els mètodes de l’enginyeria 
del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.

 - Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures in-
formàtiques centralitzades o distribuïdes que integren maquinari.

 - Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, 
autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre 
els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer o 
enginyera tècnic en informàtica.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Capacitat de comunicar-se de manera oral i escrita en anglès en l’àm-
bit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Resolució de problemes.
 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la 
igualtat de gènere.

 - Aprenentatge autònom.
 - Motivació per la qualitat.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements 
sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics; 
algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electro-
magnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi 
físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics 
i fotònics, i l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’en-
ginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de ma-
temàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i 
l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i intercon-
nexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la programació, i 
l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar apli-
cacions i sistemes informàtics, i assegurar-ne la fiabilitat, seguretat 
i qualitat, d’acord amb principis ètics i la legislació i normativa vigent.

 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, ser-
veis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la posada en 
marxa i la millora contínua i valorant-ne l’impacte economicosocial.

 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hà-
bits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en 
tots els entorns de desenvolupament de programari.

 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d’una instal-
lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.

 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i apli-
cacions informàtiques.

 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les 
tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, i 
analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

 - Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i es-
tructures de dades més adequats a la resolució d’un problema.

 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantindre aplicacions 
de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguat-
ges de programació més adequats.

 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura 
dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels 
sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en 
els serveis que ofereixen.

 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estruc-
tura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i 
dissenyar i implementar aplicacions basades en aquests.

 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estruc-
tura de les bases de dades, que permeten l’ús adequat, i el disseny i 
l’anàlisi i implementació d’aplicacions basades en aquests.

 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l’emmagat-
zematge, processament i accés als sistemes d’informació, també els 
basats en web.

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques 
de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real. 

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsi-
ques dels sistemes intel·ligents i l’aplicació pràctica.

 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de 
l’enginyeria de programari.

 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona-computador 
que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat en els sistemes, serveis 
i aplicacions informàtiques.

 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els 
àmbits nacional, europeu i internacional.

 - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar da-
vant un tribunal universitari, consistent en un projecte de l’àmbit de 
la tecnologia específica de l’Enginyeria en Informàtica escollida per 
l’estudiantat d’entre les tres ofertes (Enginyeria del Programari, Siste-
mes d’Informació i Tecnologies de la Informació) de caire professional 
en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els 
ensenyaments.

 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la inici-
ativa empresarial en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la 
igualtat de gènere.

 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicaci-
ons i sistemes informàtics, assegurant la fiabilitat, seguretat i qualitat, 
d’acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigents.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Programació.
• Anàlisi, disseny i desenvolupament de sistemes d’informació.
• Disseny i gestió de bases de dades.
• Programació web.
• Gestió de xarxes.
• Gestió de servidors d’Internet.
• Suport i col·laboració en projectes informàtics.
• Manteniment i actualització de programari.

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Enriquir la formació dels estudiants i les estudiantes, en un entorn que 
els proporcionarà, tant a ells i elles com als responsables de la forma-
ció, un coneixement més profund sobre les competències que necessi-
taran en el futur. En aquesta mateixa línia, s’ha considerat convenient 
introduir la competència específica de capacitat per a integrar-se en un 
context professional on es desenvolupen tasques de l’àmbit de l’Engi-
nyeria Mecànica.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Les atribucions professionals estan regulades per llei. L’exercici lliure 
de la professió està supervisat pels col·legis oficials d’enginyers tècnics 
industrials. Aquesta titulació capacita per a exercir múltiples activitats 
en l’àmbit de la indústria mecànica i tèrmica; disseny, càlcul i produc-
ció de béns de consum i d’equip, així com les relacionades amb tas-
ques d’avaluació tecnicoeconòmica de recursos; plans de seguretat i 
prevenció de riscos laborals. Pot desenvolupar les seues activitats tant 
en l’administració i organismes públics com en empreses privades, així 
com en la docència. 

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Aprenentatge autònom.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
 - Resolució de problemes.
 - Treball en equip.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar-hi els coneixements 
sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferen-
cial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes 
numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals 
de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i 
l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bà-
sics de la química general, química orgànica i inorgànica i aplicacions 
en l’enginyeria.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per a mètodes tradicionals de geometria mètri-
ca i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny 
assistit per ordinador.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa, organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Prin-
cipis bàsics i l’aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i l’apli-
cació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canonades, 
canals i sistemes de fluids.

 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de 
materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o 
processat i les propietats dels materials.

 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines 
elèctriques.

 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.
 - Coneixements sobre els fonaments d’automatismes i mètodes de 
control.

 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

 - Coneixements aplicats d’organització d’empreses.
 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Co-
nèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de pro-
jectes.

 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria 
gràfica.

 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.
 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l’elasticitat i 
resistència de materials al comportament de sòlids reals.

 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i cons-
truccions industrials.

 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluido-
mecàniques.

 - Coneixements i capacitats per a l’aplicació de l’enginyeria de materials.
 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia 
i control de qualitat.

 - Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un 
tribunal universitari, un projecte en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica, 
de caire professional, en què se sintetitzen i integren les competènci-
es adquirides en els ensenyaments.

 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament 
científic i tecnològic i la necessària vinculació amb contextos històrics, 
socials, culturals, polítics i econòmics.

 - Capacitat per a integrar-se en un context professional desenvolupant 
tasques de l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica.

 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i 
la tecnologia.

 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i l’aplicació a la resolució de 
problemes en l’àmbit de l’enginyeria.

 - Capacitat per al càlcul, disseny i selecció de màquines i instal·lacions 
elèctriques.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Capacitat per a integrar-se en un context professional i desenvolu-
par-hi tasques de l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica.

 - Aprenentatge autònom.
 - Treball en equip.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Disseny i manteniment mecànic de màquines. 
• Disseny, instal·lació, programació, control i direcció de sistemes i 

equipaments relacionats amb la construcció de màquines. 
• Definició del procés de fabricació de productes mecànics. 
• Estructures i construccions industrials. 
• Manteniment de màquines i instal·lacions elèctriques. 
• Disseny i manteniment d’instal·lacions tèrmiques industrials. 
• Disseny de peces i elements que componen les màquines. 
• Manteniment d’instal·lacions de climatització. 
• Manteniment de sistemes informatitzats. 
• Manteniment de sistemes de control d’edificis. 
• Anàlisi i prevenció de fallades de materials. 
• Disseny assistit per ordinador. 
• Sistemes d’inspecció i control de la qualitat. 
• Logística i gestió d’operacions. Revisió i certificació d’instal·lacions. 
• Seguretat i salut en el lloc de treball. 
• Oficina tècnica (projectes d’instal·lació de gas, aigua calenta, cale-

facció, aire condicionat, etc.).
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GRAU EN ENGINYERIA QUIMICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les estades en pràctiques tenen per objecte l’assimilació, per part dels 
i les alumnes, de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu 
entorn social en l’àmbit de la seua futura professió com a enginyers i 
enginyeres químics, mitjançant la consecució dels fins següents:

 - Completar, des d’un punt de vista aplicat al món industrial, els conei-
xements tècnics i pràctics que l’estudiantat ha adquirit en les assig-
natures de la titulació.

 - Adquisició de les metodologies de treball habituals en l’àmbit laboral.
 - Desenvolupament de la capacitat de decisió i d’esperit crític de l’es-
tudiantat.

 - Obtenció d’una experiència que facilite la inserció de l’estudiantat en 
l’àmbit laboral.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta titulació capacita per a exercir múltiples activitats relacionades 
amb la indústria química i totes aqueixes que fabriquen o manipulen 
productes químics, amb el desenvolupament de nous productes i pro-
cessos, reciclatge i tractament de residus industrials i estudis medi-
ambientals, de gestió i control de la qualitat i de seguretat i salut. Pot 
desenvolupar aquestes activitats, tant en l’administració i organismes 
públics, com en l’empresa privada, així com en la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat
 
GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Resolució de problemes.
 - Treball en equip.
 - Raonament crític.
 - Aprenentatge autònom.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen 
plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements so-
bre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial 
i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes nu-
mèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals 
de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i 
l’aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, siste-
mes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació 
en enginyeria.

 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements 
bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les apli-
cacions en l’enginyeria.

 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de repre-
sentació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica 
i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny as-
sistit per ordinador.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Prin-
cipis bàsics i l’aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i l’apli-
cació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canonades, 
canals i sistemes de fluids.

 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de 
materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o 
processat i les propietats dels materials.

 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines 
elèctriques.

 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.
 - Coneixements sobre els fonaments d’automatismes i mètodes de 
control.

 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sos-
tenibilitat.

 - Coneixements aplicats d’organització d’empreses.
 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Co-
nèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de pro-
jectes.

 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, 
transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la 
reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de 
matèries primeres i recursos energètics.

 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de proces-
sos i productes.

 - Capacitat per al disseny i gestió de procediments d’experimentació 
aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinà-
miques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l’àmbit 
de l’enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de 
calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reacci-
ons química i reactors.

 - Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simula-
ció, control i instrumentació de processos químics.

 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant 
un tribunal universitari un projecte en l’àmbit de la química industrial 
en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els 
ensenyaments.

 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i 
la tecnologia.

 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament 
científic i tecnològic i la necessària vinculació amb contextos històrics, 
socials, culturals, polítics i econòmics.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Resolució de problemes.
 - Treball en equip.
 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sos-
tenibilitat.

 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament 
científic i tecnològic i la necessària vinculació amb contextos històrics, 
socials, culturals, polítics i econòmics.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Les tasques a desenvolupar per l’alumnat durant les pràctiques en 
empresa són les que corresponen a un titulat o titulada en Enginyeria 
Química, i abasten des de treballs en laboratori de control, de desenvo-
lupament de productes i processos, de gestió i tractament de residus, 
de seguretat i higiene laboral , fins a determinades labors en producció 
i gestió, col·laborant amb els responsables tècnics de l’empresa.

GRAU EN MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques d’aplicació 
de les matemàtiques a situacions reals. Conèixer les aplicacions de les 
matemàtiques i la informàtica en l’àmbit professional d’una empresa o 
centre de recerca. Desenvolupar de manera pràctica les competències 
adquirides en les altres matèries del pla d’estudis. Organitzar i planifi-
car el treball que es desenvolupe durant una estada en pràctiques de 
caire professional i relacionada amb la titulació. Ser capaç de redactar 
una memòria que sintetitze el treball realitzat durant l’estada.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

 - Capacitat d’anàlisi i d’abstracció, cosa que els permet adaptar-se molt 
fàcilment a qualsevol canvi i innovació.

 - Intuïció i pensament lògic i rigorós.
 - Capacitats numèriques i enfocament analític aplicat a la resolució de-
problemes.

 - Versatilitat, és a dir, capacitat per a poder realitzar diferents tipus de tasques.
 - Coneixement de la naturalesa, mètodes i fins de la matemàtica.
 - Capacitat per al desenvolupament de manera efectiva i eficient dels 
algorismes i programes apropiats per a resoldre problemes complexos 
de computació.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització i planificació.
 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 - Coneixement d’una llengua estrangera.
 - Capacitat de gestió de la informació.
 - Resolució de problemes.
 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l’equitat i la 
igualtat de gènere.

 - Aprenentatge autònom.
 - Adaptació a noves situacions.
 - Raonament crític.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fona-
mentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa 
i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamen-
tals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamen-
tals d’estructures algebraiques i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fona-
mentals de topologia i geometria diferencial i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals 
de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamen-
tals d’equacions diferencials i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamen-
tals de mètodes numèrics i aptitud per a aplicar-los.

 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de ma-
temàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i 
aptitud per a aplicar-los.

 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de 
camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i l’apli-
cació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i 
jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemà-
tic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en 
termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en 
diferents contextos.

 - Capacitat d’abstreure propietats estructurals d’objectes matemàtics, 
de la realitat observada, i d’altres àmbits distingint-les d’aqueixes pu-
rament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjan-
çant mètodes computacionals o refutar amb contraexemples.

 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat 
dels sistemes informàtics.

 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les 
tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i 

aptitud per aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica compu-
tacional, així com analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes 
proposats.

 - Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estruc-
tures de dades més adequats a la resolució d’un problema i aptitud 
per a aplicar-los a procediments típics de la matemàtica computacional.

 - Capacitat per a participar en l’anàlisi, disseny, construcció i manteni-
ment d’aplicacions informàtiques de manera robusta, segura i eficient, 
i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura 
dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels 
sistemes operatius.

 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les 
xarxes de computadors i Internet.

 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les 
bases de dades, que permeten l’adequat ús, i el disseny i l’anàlisi i 
implementació d’aplicacions.

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques 
de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i apti-
tud per aplicar-los a procediments típics de la matemàtica computacional.

 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsi-
ques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a aplicar-los a procedi-
ments típics de la matemàtica computacional.

 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, 
càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres 
per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit 
de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul 
bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d’optimit-
zació. Capacitat de planificar la resolució en funció de les eines de què 
es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 - Raonament lògic i identificació d’errors en els procediments matemàtics i informàtics. 
 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models 
de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàti-
ques més adequades a les finalitats que es persegueixen.

 - Capacitat per a utilitzar els coneixements sobre programació, algo-
rísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes nu-
mèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de manera 
analítica o de proposar conjectures que apunten a la solució.

 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructu-
res matemàtiques amb les aplicacions informàtiques.

 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dis-
senyar programes i sistemes informàtics.

 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge 
necessàries per a emprendre estudis posteriors en matemàtiques, in-
formàtica o per a obtindre el Màster en Professor de Secundària amb 
un alt grau d’autonomia.

 - Capacitat de tindre esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa 
empresarial en l’àmbit de la matemàtica computacional.

 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant 
un tribunal universitari un projecte en l’àmbit de les matemàtiques i 
la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències 
adquirides en els ensenyaments.

 - Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’es-
tructura d’aquesta empresa per a desenvolupar-hi una tasca professi-
onal de l’àmbit de les matemàtiques i la computació.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la 
igualtat de gènere.

 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessi-
bilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplica-
cions informàtiques, així com de la informació que gestionen.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat
 - Participació en la consultoria i assessoria financera.
 - Participació en la planificació logística i optimització de recursos ma-
terials i humans.

 - Participació en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informa-
ció i eines de gestió.

 - Participació en equips de desenvolupament de programari.
 - Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimització 
de processos industrials.

- Participació en gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic 
(optimització de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, crip-
tografia, etc.).
- Participació en grups de R + D + i.
- Tècnic o tècnica superior en empreses o instituts d’estadística.
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GRAU EN QUIMICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, em-
presarial i laboral del seu entorn dins de les professions respectives. Els 
objectius més específics són el desenvolupament de competències (co-
neixements, habilitats i destreses, i actituds) i la facilitació de la transi-
ció al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta 
disposa d’una doble tutoria: d’una banda un professor o professora de 
la universitat i d’altra un professional de l’organització a la qual s’incor-
pora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis. 

Tipus d’entitats i empreses receptores:
- Indústries ceràmiques
- Indústries químiques
- Centres d’investigació, instituts tecnològics
- Plantes de tractament de residus sòlids o d’aigües
- Institucions relacionades amb la indústria química
- Empreses de serveis, especialment laboratoris d’anàlisis

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Els graduats i graduades en Química adquiriran competències que els 
permetran demostrar i entendre els coneixement bàsics propis de la 
química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories 
científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de proble-
mes i situacions reals en l’àmbit de la química de forma professional 
i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades relle-
vants en l’àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions 
i solucions a problemes de caire social, científic o tècnics a un públic 
tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l’autonomia necessària 
per a desenvolupar les habilitats d’aprenentatge que els permetran em-
prendre estudis posteriors amb garanties d’èxit.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Aprenentatge autònom.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Raonament crític.
- Treball en equip.
- Resolució de problemes.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat de gestió de la informació.

ESPECÍFIQUES
 - Conèixer i saber usar els aspectes principals de la terminologia quími-
ca, la nomenclatura, els convenis i les unitats.

 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques 
dels elements químics segons la taula periòdica.

 - Conèixer les característiques dels estats de la matèria i les teories 
emprades per a descriure’ls.

 - Conèixer els tipus principals de reacció química i les principals carac-
terístiques associades a aquesta.

 - Descriure i saber aplicar els principis i els procediments utilitzats en 
l’anàlisi químic per a la determinació, identificació i caracterització de 
compostos químics.

 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les aplicacions d’aquests en 
química.

 - Utilitzar els coneixements necessaris per a jutjar els fenòmens de 
cinètica del canvi químic, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de 
reacció.

 - Conèixer i saber descriure els elements químics i els compostos 
d’aquests. Obtenció, estructura i reactivitat.

 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i el comportament dels grups 
funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesi en qu-
ímica orgànica.

 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, in-
orgànics i òrgans metàl·lics.

 - Conèixer els principis de la mecànica quàntica i l’aplicació d’aquesta 
en la descripció de l’estructura i les propietats d’àtoms i molècules.

 - Conèixer i saber utilitzar el fenomen de la interacció radiació-matèria. 
Principis d’espectroscòpia. Principals tècniques d’investigació estruc-
tural.

 - Conèixer i saber aplicar els fonaments de l’electroquímica.
 - Conèixer els fonaments de les principals tècniques analítiques (elec-
troquímiques, òptiques...) i les aplicacions d’aquestes.

 - Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d’enginye-
ria química i reactors químics industrials.

 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i les propietats 
d’àtoms i molècules individuals: incloent-hi macromolècules (naturals 
i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

 - Descriure l’estructura i la reactivitat de les principals classes de bio-
molècules i la química dels principals processos biològics.

 - Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos quí-
mics incloent-hi la gestió de la qualitat.

 - Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets 
essencials, de conceptes i de principis i teories relacionades amb les 
àrees de la química.

 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes 
químics.

 - Demostrar habilitats per al treball al laboratori: realització de proce-
diments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de pro-
pietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el 
treball realitzat i gestió de riscos.

 - Maneig d’instrumentació química estàndard com la que s’utilitza per 
a les investigacions estructurals i les separacions.

 - Demostració inicial d’habilitats per a planificar, dissenyar i executar 
experiments en l’àmbit científic.

 - Interpretació de dades procedents d’observacions i mesures en el 
laboratori d’acord amb la seua significació i les teories que les sus-
tenten.

 - Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a 
tractar, d’una manera rigorosa, els aspectes teòrics i pràctics de la 
química que ho necessiten.

 - Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d’al-
tres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar-los en els diferents contextos 
de la química.

 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la compren-
sió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que la necessiten.

 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacio-
nats amb aspectes bàsics de la física.

 - Coneixement dels fonaments teòrics i pràctics que permeten la com-
prensió de l’organització dels éssers vius, de la genètica i la biologia 
molecular.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
- Sensibilitat cap a temes mediambientals.
- Treball en equip.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Aplicació pràctica i industrial de tots els aspectes de la química. Parti-
cipació en els treballs de rutina dels laboratoris d’empreses de l’àmbit 
de la química: 
• Control de matèries primeres i producte acabat.
• Control de qualitat.
• Anàlisi de compostos orgànics i inorgànics.
• Participació en processos químics a escala industrial.
• Participar activament en el desenvolupament de projectes d’inves-

tigació sota la supervisió de personal qualificat.

GRAU EN INFERMERIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Durant les pràctiques, l’estudiantat observa la realitat institucional, em-
presarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. 
Els objectius més específics són el desenvolupament de competències 
(coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la trans-
ició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta 
comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la Uni-
versitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La 
durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Infermer o infermera responsable de cures generals. Directiva comuni-
tària incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per professions regu-
lades (BOE 20/11/2008).

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Coneixement d’una llengua estrangera.

ESPECÍFIQUES
 - Conèixer i identificar l’estructura i funció del cos humà. Comprendre 
les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.

 - Conèixer l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures 
d’infermeria i seleccionar les accions adequades per a proporcionar 
ajuda en les mateixes.

 - Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de l’autorització, 
ús i indicació, i els mecanismes d’acció d’aquests.

 - Utilització dels medicaments, avaluació dels beneficis esperats i els 
riscos associats i/o efectes derivats de l’administració i consum.

 - Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i 
amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i refor-
çar pautes de conducta alimentària saludable.

 - Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
 - Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccio-
nar les recomanacions dietètiques adequades.

 - Aplicar les tecnologies i sistemes d’informació i comunicació de les 
cures de salut.

 - Conèixer els processos fisiopatològics i les manifestacions i els factors 
de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents 
etapes del cicle vital.

 - Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les dife-
rents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), se-
leccionar les accions adequades per a proporcionar ajuda en aques-
tes.

 - Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, 
d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de 
desenvolupament.

 - Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efec-
tiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l’expressió de les 
seues preocupacions i interessos.

 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de 
suport vital bàsic i avançat.

 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de 
la violència de gènere per a capacitar l’estudiantat en la prevenció, 
la detecció precoç, la assistència, i la rehabilitació de les víctimes 
d’aquesta forma de violència.

 - Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des 
d’una perspectiva històrica, per a comprendre l’evolució de la cura 
d’infermeria.

 - Comprendre des d’una perspectiva ontològica i epistemològica, l’evo-
lució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d’infermeria, 
així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia 
científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures 
corresponents.

 - Aplicar el procés d’infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, 
la qualitat i seguretat a les persones ateses.

 - Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d’in-
fermeria.

 - Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d’infermeria, l’individu, la 
família i la comunitat.

 - Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les 
activitats a desenvolupar per a proporcionar una cura integral d’infer-
meria a individu, la família i la comunitat.

 - Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el profes-
sional ha de desenvolupar en un equip d’atenció primària de salut.

 - Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu 
procés de salut-malaltia.

 - Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’en-
torn, per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com 
a integrants de una comunitat.

 - Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el 
nivell de salut d’individus i grups.

 - Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a 
identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.

 - Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, i 
identificar les possibles causes de problemes de salut.

 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de 
la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, 
sofriment, malaltia, incapacitat o mort.

 - Conèixer les alteracions de salut de l’adult, i identificar les manifesta-
cions que apareixen en les diferents fases.

 - Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 - Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes 
del pacient adult, establir i executar el pla de cures i avaluar.

 - Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria, establir 
una relació terapèutica amb els malalts i familiars.

 - Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els proble-
mes derivats de les desviacions de salut.

 - Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l’equip.
 - Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes 
del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden 
presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa.

 - Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar 
l’adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir 
complicacions.

 - Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
 - Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i 
adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixe-
ment i desenvolupament.

 - Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identi-
ficar les manifestacions.

 - Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificar els problemes 
d’infermeria i les complicacions que poden presentar.

 - Aplicar les tècniques que integren la cura d’infermeria, i establir una 
relació terapèutica amb els xiquets i els seus cuidadors.

 - Seleccionar les intervencions adreçades als nens i al malalt, així com 
les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.

 - Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuida-
dors primaris.

 - Comprendre els canvis associats al procés d’envellir i la repercussió 
en la salut.

 - Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i 
de formes de vida associades al procés d’envellir.

 - Conèixer els problemes de salut més freqüents en la gent gran.
 - Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o prevenir 
els problemes de salut i l’adaptació a la vida diària mitjançant recur-
sos de proximitat i suport a la persona gran.

 - Conèixer el sistema sanitari espanyol.
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GRAU EN MEDICINA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu genèric dels estudis de Medicina és preparar professionals 
de la medicina d’acord amb les necessitats essencials del que serà la 
pràctica general de la medicina al segle XXI, procurar i restaurar la salut 
a través de la formació de professionals mèdics capaços d’indicar i rea-
litzar activitats dirigides a la promoció, el manteniment i la recuperació 
de la salut. El Grau en Medicina s’orienta cap a la satisfacció de les 
necessitats socials de la salut (el metge o metgessa que necessita la 
societat). Es defineix una formació efectiva que ha de proporcionar els 
fonaments per a la posterior formació en qualsevol de les branques de 
la medicina, en concordança amb el rol dels metges en el sistema de 
salut pública, d’acord també amb les nostres lleis i demandes socials. 
Això suposa proporcionar una formació que tinga en compte la respon-
sabilitat social del metge o la metgessa, la formació en recerca, la seua 
implicació amb la comunitat en què treballarà i la relació amb la forma-
ció mèdica de postgrau.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

El perfil professional és el metge o metgessa excel·lent, competent en 
l’atenció dels problemes de salut, flexible i adaptable als canvis, col-
laborador, gestor i defensor de l’estat de salut de la comunitat i amb 
unes bases sòlides d’una formació clínica i en investigació.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que els estudiants i les estudiantes sàpiguen aplicar els coneixements 
adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns 
nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) 
relatius a la seua àrea d’estudi.

 - Que els estudiants i les estudiantes siguen capaços d’integrar conei-
xements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir 
d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexi-
ons sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació 
dels seus coneixements i judicis.

 - Que els estudiants i les estudiantes sàpiguen comunicar les seues 
conclusions ―i els coneixements i raons últimes que les sustenten― a 
públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense 
ambigüitats.

 - Que l’estudiantat domine les habilitats d’aprenentatge que li permeta 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Competències en habilitats clíniques. 
 - Competències en procediments pràctics.
 - Competències per a l’estudi del pacient.
 - Competències per al tractament del pacient.
 - Competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la 
malaltia.

 - Competències per a la comunicació i per a l’obtenció d’informació.
 - Competències en la investigació.
 - Coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, i dels prin-
cipis fonamentals.

 - Actituds, aspectes ètics i responsabilitats legals.
 - Competències per a prendre decisions, de raonament i judici clínic.
 - Competències per a assolir les funcions dins el sistema sanitari.
 - Competències de desenvolupament personal.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
La titulació de Medicina de l’UJI es basa en els següents valors transver-
sals, que seran subjacents a totes les matèries impartides orientades 
a les competències genèriques i específiques que l’estudiantat ha de 
desenvolupar:
 - Respecte als drets fonamentals i a la igualtat de gènere, respecte a 
la diversitat

 - Respecte als drets humans, compromís social, principi de solidaritat

 - Promoció de la cultura de la pau i dels valors democràtics i la millora i 
protecció del medi ambient.

Es poden consultar en la memòria del títol:
http://www.uji.es/bin/pwd/uji/organs/vices/veees/titula/mc/med.pdf

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Pràctiques de matèries. És evident que cada matèria del propi 
programa de pràctiques afavoreix el fet d’assumir les competèn-
cies necessàries per als estudiants. L’ús ha de ser coherent amb 
els objectius educatius al llarg de tots els estudis. Aquestes pràcti-
ques es caracteritzen per desenvolupar-se en l’aula o al laboratori 
docent: osteoteca, aula d’habilitats, laboratori de simulació, etc.

• Pràctiques assistencials i tutelades. Són les pràctiques clíniques 
on l’estudiantat realitza diversos rotatoris per diferents àmbits sa-
nitaris hospitalaris i extrahospitalaris. A més dels rotatoris, també 
s’ofereix la possibilitat de realitzar estades en unitats de recerca 
per a afavorir un coneixement precoç de la investigació científica. 
Avui dia es tendeix a posar menys èmfasi en programes basats 
en l’ensenyament en àmbits hospitalaris i més en els programes 
desenvolupats en la comunitat, s’utilitza aquesta com un context 
per a l’aprenentatge de l’estudiantat. El model de pràctiques en 
que l’alumne realitza fonamentalment activitats com comentaris 
d’històries clíniques o d’exploracions complementàries s’ha d’aca-
bar, per a donar pas a un model de major integració en l’activitat 
clínica diària, amb participació activa de l’alumnat en les activi-
tats, i amb la seua incorporació al moment i lloc on es prenen les 
decisions clíniques. En la pràctica, això requereix que l’alumnat 
haja d’incorporar-se als serveis clínics com si fos un resident «0» 
més que com si fos un alumne en pràctiques durant un horari limi-
tat, moltes vegades difícil de compatibilitzar amb l’activitat clínica 
diària del personal de l’hospital. Així mateix, les pràctiques comen-
cen en segon curs i continuen de manera ininterrompuda fins al 
final dels estudis.

• Pràctiques en altres centres universitaris. El pla d’estudis preveu 
la possibilitat que l’estudiantat puga realitzar un període de pràcti-
ques fora de la Universitat per a permetre el contacte amb entorns 
socials i lingüístics diferents (en el cas del programa Erasmus o 
convenis bilaterals amb països de fora d’Europa, el desenvolupa-
ment de les pràctiques tutelades en entorns internacionals, etc.). 
En qualsevol cas, cal que les pràctiques tinguen reconeixement 
explícit.

 - Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la in-
fermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d’ètica i deontologia 
d’infermeria.

 - Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’in-
fermeria i la gestió de cures.

 - Conèixer i ser capaç d’aplicar les tècniques de direcció de grups.
 - Prestar cures, garantir el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confi-
dencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

 - Individualitzar la cura considerant l’edat, el gènere, les diferències 
culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

 - Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les dife-
rents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, 
en l’àmbit de la infermeria.

 - Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures 
que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.

 - Capacitat per a afrontar pacients hospitalitzats en unitats de cures 
intensives.

 - Capacitat per a afrontar problemes en unitats de cures neonatals.
 - Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics de la compo-
sició dels aliments.

 - Conèixer les bases i fonaments de l’alimentació i la nutrició humana.
 - Conèixer i identificar les necessitats nutricionals en les diferents eta-
pes de la vida.

 - Conèixer i identificar diferents parts dels aparells i sistemes del cos.
 - Conèixer i utilitzar de manera adequada la terminologia relativa a l’es-
tructura i funció del cos humà.

 - Ser capaç de seleccionar, sintetitzar i relacionar els coneixements 
anatòmics segons l’aplicació clínica i necessitats pràctiques.

 - Identificar components anatòmics en simulació (activitat laboratori).
 - Associar estructures anatòmiques i identificar-ne les funcions.
 - Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els 
teixits.

 - Identificar microorganismes comuns i diferents vies de contagi i pro-
pagació.

 - Identificar les principals característiques microscòpiques de cèl·lules, 
teixits i òrgans humans.

 - Conèixer i identificar els diferents medis de cultiu utilitzats per a la 
reproducció de microorganismes.

 - Conèixer i aplicar els principis i mètodes de prevenció i control de la 
infecció nosocomial.

 - Identificar, distingir i aplicar les diferents vies d’administració de me-
dicaments.

 - Conèixer l’estadística aplicada a les ciències de la salut.
 - Coneixement rellevant i capacitat per a aplicar tecnologia i informàti-
ca a les cures de salut.

 - Capacitat per a identificar, interpretar i comunicar els resultats dels 
estudis en l’àmbit de les ciències de la salut (nivell bàsic).

 - Conèixer els sistemes d’informació sanitària.
 - Coneixement rellevant i capacitat per a utilitzar els recursos informà-
tics, per a l’anàlisi de dades i altres eines d’avaluació de l’estat de 
salut de una població.

 - Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació en idi-
oma modern amb pacients, famílies i grups socials, així com l’expres-
sió de les seues preocupacions i interessos. Capacitat per a afrontar 
situacions de risc vital.

 - Realitzar suport vital avançat.
 - Capacitat d’afrontar situacions de risc extrahospitalàries.
 - Capacitat de fer valer els judicis clínics per a assegurar que s’asso-
leixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en 
l’evidència.

 - Competència pràctica clínica/tutelada: incorporar en la pràctica clíni-
ca, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajus-
ten a la consecució de objectius d’aprenentatge) i en entorns comu-
nitaris, els valors professionals, competències de comunicació assis-
tencial, raonament clínic i judici crític, i integrar els coneixements, 
habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, 
associats a les els objectius generals del títol i en les competències 
específiques que conformen la matèria.

 - Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb 
saber ser infermer o infermera responsable de cures generals.

 - Capacitat per a qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar crítica-
ment un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplica-
ció de cures d’infermeria de qualitat, així com facilitar la decisió del 
pacient.

 - Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera 
en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor 
evidència disponible.

 - Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, malaltia i soci-
osanitari.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

• Ser capaç, en l’àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sa-
nitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut 
de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupa-
ment dels coneixements científics de cada moment i amb els ni-
vells de qualitat i seguretat que s’estableixen a les normes legals 
i deontològiques aplicables.

• Planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones, 
família o grups, orientades als resultats en salut i avaluar-ne l’im-
pacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, que des-
criuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida 
un problema de salut.

• Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics 
de la infermeria.

• Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció 
del gènere, grup o comunitat, dins del context social i multicul-
tural.

• Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o 
grups, i avaluar l’impacte i establir les modificacions oportunes.

• Basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i 
en els mitjans disponibles.

• Comprendre, sense prejudicis, a les persones, considerar els 
seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autò-
noms i independents, i assegurar el respecte a les seues opini-
ons, creences i valors, així com garantir el dret a la intimitat, a 
través de la confidencialitat i el secret professional.

• Promoure i respectar el dret de participació, informació, autono-
mia i el consentiment informat en la presa de decisions de les 
persones ateses, d’acord amb la manera com viuen el seu procés 
de salut-malaltia.

• Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, i donar suport al 
manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

• Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups ate-
sos, i garantir la seua seguretat.

• Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups soci-
als i companys i fomentar l’educació per a la salut.

• Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola. 
Comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context 
mundial en transformació.

• Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i uti-
litzar adequadament els recursos disponibles.

• Establir mecanismes d’avaluació, i considerar els aspectes cienti-
ficotècnics i els de qualitat.

• Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en què 
s’estructuren de manera uni o multidisciplinària i interdisciplinà-
ria els professionals i la resta de personal de les organitzacions 
assistencials.

• Conèixer els sistemes d’informació sanitària.
• Realitzar les cures d’infermeria sobre la base de l’atenció integral 

de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integra-
ció dels processos i la continuïtat assistencial.

• Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i 
atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l’aplicació 
de cures pal·liatives que contribuisquen a alleujar la situació de 
malalts avançats i terminals.

http://www.uji.es/bin/pwd/uji/organs/vices/veees/titula/mc/med.pdf
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GRAU EN PSICOLOGIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Conèixer les funcions que es desenvolupen dins dels següents àmbits 
de la psicologia aplicada: 
 - Comportament escolar. 
 - Problemes d’aprenentatge, trastorns del llenguatge.
 - Presa de decisions vocacionals.
 - Trastorns sexuals.
 - Depressions, ansietats, trastorns psicòtics, trastorns alimentaris.
 -  Malalts terminals.
 - Discapacitats, drogodependents, minories socials, tercera edat.
 - Menors (adopcions).
 - Penitenciàries, cossos de seguretat, victimologia.
 - Selecció de personal, recursos humans, formació ocupacional. 
Neuropsicologia cognitiva.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta titulació capacita per a l’abordatge científic del comportament 
humà, l’anàlisi dels processos i relacions en els grups socials i el dis-
seny i realització d’activitats d’orientació, diagnòstic, prevenció i inter-
venció relacionades amb trastorns comportamentals i comportaments 
que influeixen en la salut. És requisit indispensable per a accedir a 
l’especialitat de Psicologia Clínica, la qual habilita per a exercir d’es-
pecialista en institucions sanitàries i centres privats. Pot desenvolupar 
les seues activitats tant en l’administració i organismes públics com en 
empreses privades, així com en la docència.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
- Capacitat de treball en equip.
- Raonament crític.
- Compromís ètic.
- Aprenentatge autònom.
- Capacitat d’organització i planificació.
- Resolució de problemes.
- Presa de decisions.
- Coneixement d’una llengua estrangera.
- Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Treball en un context interdisciplinari.
- Reconèixer la diversitat i multiculturalitat.
- Lideratge.

ESPECÍFIQUES
 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitaci-
ons dels diferents models teòrics de la psicologia.

 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels diferents proces-
sos psicològics.

 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del des-
envolupament psicològic al llarg del cicle vital en els aspectes de nor-
malitat i anormalitat.

 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta 
humana i de les funcions psicològiques.

 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funciona-
ment dels grups i de les organitzacions.

 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècni-
ques d’anàlisi de dades.

 - Coneixement i comprensió dels diferents mètodes d’avaluació, diagnòs-
tic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la psicologia.

 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comuni-
tats i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínic, treball i 
organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els 
diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació 
psicològica.

 - Elaboració d’informes psicològics en diferents àmbits d’actuació.
 - Domini instrumental de la llengua anglesa.
 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica 
escrita en la llengua anglesa.

 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà a la cli-
entela.

 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, 
les organitzacions i les situacions amb mètodes apropiats.

 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i 
mètodes psicològics per a ser utilitzats pels psicòlegs o la clientela.

 - Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per 
aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avalua-
ció i les activitats de desenvolupament.

 - Anàlisi de l’adequació de les intervencions en termes de compliment 
del pla d’intervenció i èxits del conjunt d’objectius.

 - Informació adequada a la clientela per a satisfer-ne les necessitats i 
les expectatives.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Compromís ètic.
 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat.
 - Informació adequada a la clientela per a satisfer-ne les necessitats i 
les expectatives.

POSSIBLES taSquES dEL EStudIantat a L’EntItat

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica si-
milar, a causa de la gran quantitat i diversitat d’àmbits en què poden 
desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant di-
ferents.
àmbit evolutiu/educatiu
En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’in-
tervenció, en situacions d’estimulació precoç, processos de construcció 
del subjecte o processos involutius en la tercera edat.
Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educa-
ció de l’individu.
Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.
També intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’as-
sessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, de-
senvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudian-
tat i d’assessorament a famílies.
àmbit del treball i de les organitzacions
En aquest àmbit, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió 
dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higie-
ne laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, 
de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, 
d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consul-
toria i de reinversió laboral.
àmbit de la intervenció social
Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels 
serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques 
van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de 
drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.
àmbit clínic i de la salut
Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’inter-
venció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut 
comunitària.
àmbit jurídic
En aquest àmbit, els i les professionals es dediquen a la psicologia fo-
rense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la cri-
minologia i la victimologia.
àmbit del trànsit i de la seguretat vial
Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als 
seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen in-
vestigacions sobre seguretat vial i aspectes psicològics de l’ús d’armes. 
A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la 
conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.
àmbit de l’activitat física i l’esport
Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esporti-
va fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tas-
ques de formació i d’investigació.
àmbit de la recerca i la docència
Aquest àmbit inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents 
àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis uni-
versitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

MÀSTER UNIVERSITARI EN 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Adquirir les competències transversals que permeten desenvolupar 
les actituds per al treball en el terreny.

 - -Conèixer i analitzar els actors de la cooperació per al desenvolupa-
ment.

 - Analitzar alguna acció o projecte de cooperació, educació o sensibi-
lització parells al desenvolupament que duu a terme l’entitat o orga-
nització.

 - Observar i reflexionar a partir dels coneixements adquirits en el curs, 
les accions o projectes que desenvolupa l’entitat.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 - Complir amb el pla estratègic de l’entitat.
 - Mantenir una actitud professional: compliment de l’horari, notificació 
prèvia de faltes...

 - Mantenir una actitud cooperant en el desenvolupament de la profes-
sió.

 - Complir el codi de conducta de les universitats en cooperació al des-
envolupament.

 - Complir l’estatut del cooperant.
 - Respectar el codi deontològic.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Desenvolupar les habilitats pròpies per al treball en grup com a pilar 
clau per a poder dur a terme les activitats laborals associades als pro-
fessionals del sector de la cooperació al desenvolupament.

 - Ser capaç de preparar una sortida al terreny tant en relació a les ne-
cessitats d’informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social 
i cultural del país, la preparació de la intervenció/investigació en ter-
reny i els procediments de seguretat que s’han de tenir en compte.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Desenvolupar les habilitats pròpies per al treball en grup com a pilar 
clau per a poder dur a terme les activitats laborals associades als pro-
fessionals del sector de la cooperació al desenvolupament.

 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que permeten a l’estudiantat 
continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en bona mesura 
autodirigida o autònoma

 - Ser capaç de preparar una sortida al terreny tant en relació a les ne-
cessitats d’informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social 
i cultural del país, la preparació de la intervenció/investigació en ter-
reny i els procediments de seguretat que s’han de tenir en compte.

 - Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de 
formular judicis a partir d’una informació que, encara que siga incom-
pleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i 
ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Complir els requisits acadèmics per a dur a terme l’estada.
• Posar-se en contacte amb el tutor o tutora abans d’iniciar les pràc-

tiques externes. 
• Col·laborar en l’elaboració del pla de pràctiques. 
• Complir amb el pla de pràctiques.
• Mantenir contacte regular amb el tutor o tutora i el supervisor o 

supervisora i informar de les possibles incidències.
• Mantenir una actitud professional: compliment de l’horari, inici de 

les pràctiques en el període concertat i notificació prèvia de faltes.
• Mantenir una actitud cooperant en el desenvolupament de les 

pràctiques.
• Complir el codi de conducta de les universitats en cooperació al 

desenvolupament.
• Respectar el codi deontològic.
• Lliurar la memòria final al tutor o tutora i al supervisor o supervi-

sora.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ 
FINANCERA I COMPTABILITAT 
AVANÇADA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Es tracta d’una assignatura voluntària per a l’aplicació en la pràctica 
d’una empresa dels coneixements adquirits durant els estudis de grau 
i postgrau.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Formació d’especialistes, directius i quadres mitjans, capaços d’enten-
dre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de 
la gestió d’empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d’operació 
com ara les finances i la comptabilitat.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Responsabilitats directives i tècniques en la gestió de departaments 
de comptabilitat i/o finances en empreses privades.

 - Adaptar les estratègies financeres a les necessitats d’inversió i finan-
çament de l‘empresa segons les condicions dels mercats financers.

 - Seleccionar i implantar sistemes d’informació comptable per a la ges-
tió en línia amb les necessitats de la direcció de l’empresa

 - Capacitat de negociació interna i externa en l’àmbit de la direcció i 
gestió empresarial.

 - Manejar fonts documentals necessàries per a l’anàlisi i presa de de-
cisions empresarials.

 - Establir un pla d’empresa.
 - Capacitat d’aplicar coneixements teòrics a un problema pràctic.
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Conèixer els costums i pràctiques empresarials a les àrees de gestió 
financera i comptable.

 - Conèixer alguns programes informàtics específics que desenvolupen 
íntegrament la gestió comptable, econòmica i financera.

 - Maneig d’Excel financer.

ESPECÍFIQUES
 - Coneixements per a l’anàlisi de productes financers.
 - Capacitació tècnica sobre el funcionament dels mercats financers, 
instruments d’inversió i finançament, així com d’operacions finance-
res de caràcter corporatiu. Anàlisi i presa de decisions de caràcter 
financer.

 - Comprendre la funció financera de l’empresa.
 - Conèixer els mètodes de valoració d’inversions.
 - Capacitat per realitzar un pla d’empresa i analitzar la viabilitat d’inver-
sions empresarials.

 - Saber realitzar projeccions financeres.
 - Comprendre l’efecte del palanquejament.
 - Saber gestionar la tresoreria d’una empresa.
 - Anàlisi dels riscos en la inversió empresarial.
 - Anàlisi del risc de crèdit.
 - Saber analitzar la fiscalitat de les operacions financeres.
 - Comprendre els fonaments i problemes als quals s’enfronta l’adopció 
d’una filosofia empresarial amb fonaments ètics i de responsabilitat 
social oberta a les necessitats dels diferents grups d’interès.

 - Capacitat per gestionar carteres de renda variable i renda fixa.
 - Analitzar els factors de risc dels actius financers.
 - Conèixer els mercats financers internacionals.
 - Conèixer la tipologia de productes derivats i la seua valoració.
 - Realitzar cobertures dels riscos, especialment de tipus de canvi i tipus 
d’interès.

 - Conèixer la valoració mitjançant opcions reals.
 - Gestió en finances corporatives.
 - Conèixer les característiques de la inversió en diferents sectors indus-
trials.

 - Capacitat per a interpretar el marc normatiu de la comptabilitat finan-
cera.

 - Capacitat d’anàlisi i interpretació dels estats comptables.
 - Capacitació tècnica per a l’anàlisi dels sistemes comptables, des del 
punt de vista de la generació d’informes interns de gestió o externs de 
caràcter financer.

 - La fiscalitat de l’empresa i, en particular, l’impost sobre el valor afegit 
i l’impost de societats.

 - Capacitat per a auditar i consolidar els estats financers.
 - Coneixement de la normativa comptable nacional i internacional, així 
com la seua aplicació pràctica i el seu ús com a suport de la presa de 
decisions. Instruments per al control de la gestió.

 - Capacitat d’anàlisi de la informació comptable i econòmica del sector 
de la construcció, immobiliari, entitats financeres, entitats esportives, 
entitats sense ànim de lucre i les administracions públiques.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Tasques relacionades amb la comptabilitat i gestió comptable i 
financera de les empreses, en cas que fóra una assessoria o una 
empresa auditoria, tasques d’aquesta naturalesa.

• La tipologia d’empreses en les quals es poden realitzar les pràc-
tiques és: petites, mitjanes i grans empreses, d’àmbit provincial, 
regional o nacional pertanyents tant al sector secundari (taulelle-
res, constructores, etc.) com al terciari (assessories comptables i 
fiscals, entitats bancàries, etc.).

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ  
DE LA QUALITAT

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

En l’assignatura Pràctiques en Empresa es pretén que l’estudiant co-
nega, a través de la seua participació activa en el desenvolupament de 
l’activitat d’una organització real, els primers passos que ha de seguir 
per a poder aplicar en la realitat alguna de les eines, models o meto-
dologies apreses al llarg del curs acadèmic. Així mateix, amb aquesta 
assignatura s’intenta que l’estudiant demostre la seua aptitud i la seua 
actitud per a treballar en l’entorn real d’una organització que aplique 
algun enfocament de gestió de la qualitat, de manera que la seua col-
laboració amb l’organització li reporte una experiència pràctica enri-
quidora i, al mateix temps, que l’estudiant transferisca el coneixement 
adquirit en el màster a aquesta empresa. D’aquesta manera, pretenem 
que l’estudiant puga ser considerat, si l’organització així ho estima 
convenient, com un candidat potencial a cobrir algun lloc de treball en 
aquesta organització en futurs processos de captació de personal.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquest màster té com a objectiu general formar professionals i tècnics 
en gestió de la qualitat aportant coneixements en implantació de sis-
temes de gestió de la qualitat, el maneig d’instruments i metodologies 
per a control i la millora de la qualitat i, en general, el desenvolupament 
d’habilitats per dur a terme de manera efectiva les funcions i tasques 
pròpies d’un tècnic responsable de l’àrea de qualitat de qualsevol orga-
nització ja siga de l’àmbit productiu o de serveis.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant 
aquella que resulte pertinent per a la presa de decisions.

 - Treballar en equip amb eficàcia i eficiència
 - Prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seua labor 
professional i/o investigadora.

 - Construir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es pro-
duïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.

 - Integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o inves-
tigadora.

 - Redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i 
defensar-les en públic.

 - Analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus com-
panys.

 
ESPECÍFIQUES:
 - Aplicar i utilitzar de manera eficaç i eficient el control estadístic dels 
processos

 - Implantar i millorar contínuament un sistema de gestió de la qualitat, 
ja siga en una empresa de producció com en una organització del 
sector serveis.

 - Integrar el sistema de gestió de qualitat amb la resta de sistemes de 
gestió de l’organització (medi ambient, coneixement, prevenció de ris-
cos laborals).

 - Desenvolupar una actitud de crítica constructiva i de millora contínua 
cap a les pràctiques i el funcionament de l’organització.

 - Aplicar el treball en equip com a mecanisme bàsic per a la millora 
contínua del sistema de gestió de la qualitat.

 - Identificar i traduir a especificacions de producte o servei, segons el 
cas, les necessitats i expectatives dels clients d’una organització.

 - Adaptar i integrar la política de qualitat amb l’estratègia de negocis 
de l’organització.

 - Adaptar a les característiques peculiars d’una organització els requi-
sits i recomanacions dels models de referència per a la implantació 
d’un sistema de gestió de qualitat.

 - Aplicar la gestió basada en processos usant el disseny d’indicadors, 
l’anàlisi de la informació, i eines per a la presa de decisions i millora 
contínua.

 - Comprendre el procés de desenvolupament d’auditories de qualitat 
tant internes com de tercera part.

 - Conèixer el Model EFQM d’Excel·lència i utilitzar diverses eines per a 
aplicar l’autoavaluació basada en aquest model.

 - Construir i interpretar eines per al mesurament de la satisfacció del 
client d’una organització.

 - Mesurar i estimar els costos de qualitat i no qualitat d’una organitza-
ció, així com proposar estratègies per a la seua millora.

 - Comprendre els mecanismes que faciliten la innovació i la gestió del 
coneixement en una organització.

 - Conèixer i comprendre l’aplicació d’algunes metodologies organitza-
tives com les 5S o el 6 Sigma i la seua vinculació amb la gestió de la 
qualitat.

 - Aplicar el disseny d’experiments a situacions concretes en l’àmbit pro-
ductiu.

 - Conèixer tècniques de calibratge i control d’equips de mesurament i 
ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada en cada context.

 - Identificar les polítiques de recursos humans que recolzen i faciliten 
el desenvolupament d’una cultura organitzativa basada en la gestió 
de la qualitat.

 - Ser capaces de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre 
problemes en gestió de la qualitat.

 - Redactar documents i informes sobre temes relatius a la gestió de la 
qualitat.

 - Presentar documents i informes sobre temes relatius a la gestió de 
la qualitat.

 - Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empre-
ses privades com en organismes públics.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 - Integrar el sistema de gestió de qualitat amb la resta de sistemes de 
gestió de l’organització (medi ambient, coneixement, prevenció de ris-
cos laborals).

 - Desenvolupar una actitud de crítica constructiva i de millora contínua 
cap a les pràctiques i el funcionament de l’organització.

 - Aplicar el treball en equip com a mecanisme bàsic per a la millora 
contínua del sistema de gestió de la qualitat.

 - Identificar i traduir a especificacions de producte o servei, segons el 
cas, les necessitats i expectatives dels clients d’una organització.

 - Comprendre el procés de desenvolupament d’auditories de qualitat 
tant internes com de tercera part.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Col·laboració en la implantació del sistema de gestió de la qualitat.
• Col·laboració en el manteniment del sistema de gestió de la qua-

litat.
• Aplicació dels models de gestió de la qualitat.
• Redactar informes i documents relatius a la gestió de la qualitat.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ  
I PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Identificar els factors que intervenen en els processos de desenvolu-
pament local.

 - Conèixer els actors del desenvolupament local.
 - Analitzar alguna acció o projecte que duga a terme l’entitat o organit-
zació on es fan les pràctiques. 

 - Col·laborar en alguna acció o projecte que duga a terme l’entitat o 
organització on es fan les pràctiques. 

 - Reflexionar, a partir dels coneixements adquirits en el curs, sobre les 
accions i el projectes que desenvolupa l’entitat.

 - Contrastar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs amb la 
pràctica diària dels actors del desenvolupament local.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 - Saber integrar-se i participar en l’equip de treball de l’entitat o orga-
nització assignada. 

 - Aprendre a formular en equip un pla de treball i a dur a terme el se-
guiment d’aquest. 

 - Realitzar, d’acord amb els coneixements teòrics adquirits al llarg del 
curs, una anàlisi crítica i constructiva de les accions i projectes que es 
realitzen a l’entitat o organització assignada.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Apreciar els aspectes ètics o qualsevol altre tipus de condicionament 
en l’aplicació de les metodologies d’anàlisi, tècniques de recollida 
d’informació, així com en la pròpia selecció i enfocament del tema 
en qüestió. 

 - Conèixer les principals tècniques d’anàlisi per a l’avaluació d’argu-
ments.

 - Saber dissenyar correctament una investigació i aplicar un conjunt 
d’eines per a la recollida d’informació, incloent-hi la recerca, la selec-
ció i l’anàlisi de la bibliografia rellevant.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Competència 1: Saber dissenyar correctament una investigació i apli-
car un conjunt d’eines per a la recollida d’informació, incloses la recer-
ca, la selecció i l’anàlisi de la bibliografia rellevant.

 - Competència 2: Conèixer les principals tècniques d’anàlisi per a l’ava-
luació d’arguments i construcció d’arguments per a justificar la inves-
tigació o la realització d’un informe sobre un tema específic relacionat 
amb el desenvolupament local.

 - Competència 3: Ser capaç d’entendre i de valorar de manera crítica 
les aportacions i els avenços que suposa el treball (aplicat o teòric) 
realitzat sobre el desenvolupament local respecte al corpus de conei-
xements ja existents.

 - Competència 4: Apreciar els aspectes ètics o d’altre tipus i els condi-
cionaments en l’aplicació de les metodologies d’anàlisi, les tècniques 
de recollida d’informació, així com en la pròpia selecció i tractament 
del tema en qüestió.

 - Competència 5: Ser capaç d’analitzar, ordenar, tabular i presentar de 
manera pràctica les troballes o resultats de forma clara, coherent i 
sistemàtica, incloent-hi referències, bibliografia i conclusions, per a la 
resolució de problemes de desenvolupament local concrets.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Tasques relacionades amb qualsevol àmbit d’actuació del desen-
volupament local.

MÀSTER UNIVERSITARI EN IGUALTAT I 
GÈnErE En L’àMBIt PÚBLIC I PrIVat 

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Formar integralment l’estudiantat del màster universitari, comple-
mentant la formació teòrica i pràctica. 

 - Proporcionar a l’estudiantat la metodologia de treball adequada a la 
realitat professional en la qual haurà d’operar. 

 - Obtindre experiència que propicie la inserció de l’estudiantat a l’àmbit 
laboral 

 - Desenvolupar competències, destreses i habilitats de decisió i actua-
ció en l’àmbit professional. 

 - Introduir l’estudiantat en àmbits de treball professional en grup.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 - El màster ofereix a l’estudiantat els següents resultats:
 - Capacitar-lo acadèmicament en la comprensió de la perspectiva de 
gènere i en l’aplicació d’aquesta com a metodologia per a l’anàlisi i la 
transformació de la realitat social discriminatòria.

 - Formar-lo adequadament en la normativa internacional, europea, es-
tatal i autonòmica en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes.

 - Formar professionals capaços de dur a terme auditories d’igualtat en 
entitats públiques i privades.

 - Formar professionals altament qualificats i qualificades en la interven-
ció davant situacions de violència de gènere.

 - Formar personal investigador capacitat per a dissenyar, finançar, de-
senvolupar i divulgar una investigació científica en el camp dels estu-
dis de les dones, feministes i de gènere.

 - Millorar les competències, habilitats i destreses informàtiques.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Domini integrat de coneixements teòrics i pràctics.

ESPECÍFIQUES
 - Adquisició d’habilitats, destreses i sabers per a poder aplicar els co-
neixements adquirits a la realitat professional.

 - Domini de destreses i habilitats de decisió i actuació a l’àmbit pro-
fessional. 

 - Coneixement de la cultura del treball i la capacitat d’aprenentatge i el 
coneixement bàsic de la professió (experiència) que faciliten la inser-
ció a l’àmbit laboral.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Domini de destreses i habilitats per a treballar de manera cooperativa 
i en grup. 

 - Adquisició de capacitats per a treballar de manera interdisciplinària.
 - Adquisició de les capacitats de raonament crític i compromís ètic.
 - Domini de les habilitats i sabers per a aplicar els continguts al disseny 
i la gestió de projectes, mesures i plans.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Línia d’especialitat en polítiques públiques d’igualtat 
 - Avaluació del grau d’aplicació de la legislació d’igualtat d’oportunitats 
de dones i homes en organitzacions públiques i privades. 

 - Assessorament jurídic a dones en l’àmbit laboral, social, etc. 
 - Redacció d’informes jurídics sobre igualtat d’oportunitats. 
 - Redacció d’informes d’impacte de gènere. 
 - Preparació, redacció i avaluació de plans locals d’igualtat. 
 - Preparació i avaluació de plans d’igualtat a les empreses. 
 - Anàlisi i avaluació de polítiques públiques d’igualtat. 
 - Preparació i avaluació de mesures de conciliació de la vida professio-
nal, familiar i personal. 

Línia d’especialitat en intervenció amb dones víctimes de violència 
de gènere 
 - Col·laboració amb equips d’assistència i tractament de víctimes de 
violència de gènere.

 - Aplicació de protocols de detecció de situacions de violència de gè-
nere. 

 - Preparació, execució i avaluació de projectes d’intervenció amb vícti-
mes de violència de gènere. 

 - Disseny de mesures de prevenció de violència de gènere. 
 - Preparació, implantació i avaluació de protocols de prevenció de l’as-
setjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. 

 - Assessorament jurídic a dones víctimes de violència de gènere. 
 - Elaboració de projectes de sensibilització sobre la violència de gènere, 
també a l’àmbit educatiu. 

 - Col·laboracions en la detecció de la publicitat sexista. 
Línia d’especialitat investigadora en estudis de les dones, feministes 
i de gènere
 - Col·laboració amb equips d’investigació en estudis de les dones, femi-
nistes i de gènere. 

 - Revisió i examen de literatura científica. 
 - Disseny, execució i justificació de projectes d’investigació científica. 
 - Confecció de fitxes bibliogràfiques. 
 - Revisió de bases de dades bibliogràfiques i documentals. 
 - Redacció de memòries cientificotècniques i d’investigació. 
 - Redacció de textos de divulgació científica. 
 - Participació en processos de revisió de textos científics (revistes, con-
gressos, etc.).
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MÀSTER UNIVERSITARI EN 
INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Posar en funcionament els coneixements, procediments i actituds tre-
ballats durant la resta d’assignatures del màster.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El màster capacita per a exercir activitats relacionades amb la promo-
ció de processos de desenvolupament al llarg de la vida en contextos 
familiars diversos, així com per a la utilització d’estratègies preventives 
i d’intervenció-mediació familiar en situacions convencionals, no-con-
vencionals, de discapacitat i/o de risc psicosocial, que conduïsquen a 
situacions de desprotecció dels menors i/o d’altres membres del nucli 
familiar.

És un àmbit professional de marcat caràcter multidisciplinari al qual 
s’accedeix des de diferents titulacions (Psicologia, Psicopedagogia, Pe-
dagogia, Magisteri, Treball Social, Educació Social, Antropologia, Socio-
logia, Dret, Medicina i Infermeria), i incorpora nombroses eixides profes-
sionals (serveis socials especialitzats, serveis de protecció de menors, 
serveis de mesures judicials, serveis d’atenció a la dona objecte de vio-
lència domèstica, perit judicial, mediador o mediadora familiar, educa-
dor o educadora de centres de menors, educador o educadora familiar, 
educador o educadora en prevenció, orientador o orientadora familiar, 
psicòleg o psicòloga escolar, tècnic d’atenció primària, tècnic en dis-
capacitat, psicogerontòleg o psicogerontòloga, advocat o advocada de 
família, jutge o jutgessa de família, metge o metgessa de família, etc.).

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Adquirir un compromís deontològic pel que fa a la intervenció familiar.
 - Capacitat per a aplicar els principals conceptes i models teòrics utilit-
zats en la intervenció familiar. 

 - Capacitat per a diagnosticar els factors del context familiar relacionats 
amb l’ajust de l’individu en les diferents etapes evolutives. 

 - Capacitat per a analitzar i avaluar les necessitats familiars d’una ma-
nera crítica i reflexiva. 

 - Capacitat per a analitzar les dificultats i els imprevistos sorgits en els 
programes d’intervenció. 

ESPECÍFIQUES
 - Ser capaç de diagnosticar contextos familiars mitjançant un enfoca-
ment ecològic d’avaluació. 

 - Ser capaç de promoure canvis socials que tendisquen a millorar la 
qualitat de vida i el benestar social a partir dels resultats dels progra-
mes d’intervenció familiar.

 - Ser capaç de sistematitzar la pràctica professional i identificar bones 
pràctiques d’intervenció.

 - Ser capaç d’identificar els principals recursos personals i socials dels 
quals disposa la comunitat i saber utilitzar-los en el marc d’un pla 
d’intervenció familiar. 

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Adquirir un compromís deontològic en relació amb la intervenció fa-
miliar.

 - Ser capaç de promoure canvis socials que tendisquen a millorar la 
qualitat de vida i el benestar social a partir dels resultats dels progra-
mes d’intervenció familiar.

 - Ser capaç de sistematitzar la pràctica professional i identificar bones 
pràctiques d’intervenció. 

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Anàlisi i valoració de demandes, conflictes i riscos familiars.
• Realització d’entrevistes i protocols d’observació a nuclis famili-

ars.
• Administració de qüestionaris, instruments i programes.
• Proposta de programes d’intervenció i mediació en famílies.
• Implementació de programes d’intervenció i mediació familiar.
• Confecció d’inventaris de recursos professionals.
• Participació en projectes que porte a terme l’entitat.

MÀSTER UNIVERSITARI EN NOVES 
TENDÈNCIES I PROCESSOS 
d’InnOVaCIó En COMunICaCIó 

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les pràctiques externes estan concebudes com un mitjà necessari per 
a facilitar l’acostament de l’estudiantat a la realitat de l’entorn produc-
tiu i, d’aquesta manera, facilitar una completa formació que permeta in-
tegrar els coneixements adquirits amb les pràctiques laborals en l’àmbit 
en el qual es desenvoluparà la feina en un futur pròxim.

Els objectius principals que es persegueixen són els següents:
 - Aplicació dels coneixements teoricopràctics apresos en el procés for-
matiu durant el període de postgrau.

 - Aproximació a la realitat empresarial i a les pràctiques productives 
pròpies del sector de la comunicació.

 - Apropament entre l’estudiantat i les empreses per a facilitar la inser-
ció laboral de l’alumnat i promoure la incorporació eficient de recursos 
humans en les empreses audiovisuals, periodístiques i, en general, 
especialitzades en el camp de la comunicació.

 - En definitiva, aquesta activitat està destinada a promoure l’assimi-
lació per part de l’alumnat de la cultura empresarial i a reforçar els 
vincles entre la indústria i la Universitat per a facilitar la coordinació 
entre les pràctiques i el coneixement acadèmic i el sempre canviant 
entorn productiu.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Depenent de l’especialitat cursada (direcció estratègica de la comuni-
cació; creativitat i producció de nous discursos audiovisuals; periodis-
me digital i multimèdia), capacitarà de forma general per a l’exercici de 
les activitats següents, entre d’altres:

 - Planificació i execució d’accions de comunicació.
 - Distribució i comercialització de productes.
 - Disseny de campanyes publicitàries.
 - Gestió i organització d’esdeveniments.
 - Direcció i gestió d’empreses de comunicació, audiovisuals i periodís-
tiques.

 - Direcció i realització de programes de ràdio i televisió.
 - Producció de peces audiovisuals, periodístiques i de comunicació 
(amb especial atenció a les de caràcter multimèdia).

 - Disseny de productes i programes audiovisuals.
 - Redacció i disseny de peces periodístiques i informatives.
 - Ideació i elaboració d’animacions infogràfiques.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la 
seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no fami-
liars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea 
d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
Especialitat de direcció estratègica de la comunicació:
 - - Adquirir una formació actualitzada de primer nivell en el camp de la 
direcció estratègica de la comunicació d’empreses i institucions, tant 
en la naturalesa intangible d’aquesta -identitat visual, comunicació 

i cultura corporativacom en les interrelacions funcionals -financera, 
comercial, de producció, etc.-.

 - Capacitat per a desenvolupar nous enfocaments creatius en l’aplica-
ció de tasques de direcció de comunicació.

 - Capacitat per a resoldre casos pràctics plantejats des de diferents fi-
losofies de treball.

 - Capacitat per a presentar projectes desenvolupats per l’estudiantat 
amb els mitjans disponibles en un entorn de màxim rigor i professi-
onalitat.

 - Capacitat de concepció i desenvolupament de manuals de gestió 
d’imatge i comunicació corporativa i de disseny de plans estratègics 
de comunicació per a empreses i institucions.

 - Capacitat per analitzar críticament informes professionals sobre cor-
porate i les principals variables que cal tenir en compte.

 - Capacitat per a l’ús dels comptes anuals i l’informe anual de les grans 
empreses com a eina de comunicació corporativa.

 - Capacitat per a detectar i analitzar l’aparició de formes creatives de 
comunicació publicitària en mitjans convencionals i no convencionals.

Especialitat de creativitat i producció de nous discursos audiovisuals:
 - Capacitat per a la ideació i posada en marxa de projectes de produc-
ció de nous productes audiovisuals, i de forma més específica, d’ani-
mació infogràfica (sèries i curtmetratges d’animació, videojocs, etc.).

 - Conèixer els processos de direcció i producció en cinema, televisió, 
publicitat, ràdio, doblatge, producció musical, fotografia i multimèdia 
per al desenvolupament de funcions directives en les empreses de 
comunicació i els departaments de comunicació de qualsevol tipus 
d’empresa.

 - Capacitat per a definir i presentar projectes de producció en el camp 
de l’animació infogràfica.

 - Capacitat per a plantejar la vinculació i la integració del videojoc en 
l’entorn multimèdia, tant en la teoria com en la pràctica.

 - Capacitat per a analitzar críticament els discursos audiovisuals con-
temporanis, per a identificar aquelles aportacions noves davant les 
que no ho són.

 - Capacitat per a introduir dinàmiques innovadores en els processos 
de comunicació audiovisual, per a dur a terme nous enfocaments cre-
atius en les tasques assignades, i en els diferents suports i formes 
digitals de producció audiovisual.

 - Capacitat per a produir i realitzar un producte audiovisual indistinta-
ment del format en el qual es filme (cinema, vídeo o televisió).

 - Capacitat per a desenvolupar processos de construcció i anàlisi de 
relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

Especialitat de periodisme digital i multimèdia:
 - Capacitat per a la producció de continguts periodístics en els actuals 
entorns digitals i multimèdia.

 - Capacitat en el maneig de les diferents tècniques i eines del periodis-
me per a elaborar continguts innovadors i creatius.

 - Capacitat d’afrontar, des d’un pla eminentment pràctic, les diferents 
fases d’elaboració de productes i continguts periodístics en els mit-
jans radiofònic, televisiu i multimèdia.

 - Capacitat per a treballar en equip i organitzar una redacció periodís-
tica a petita escala.
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MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA 

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Posar en pràctica les competències professionals i investigadores de-
senvolupades al màster.

 - Desenvolupar una actitud d’aprenentatge i iniciativa professional als 
contextos educatius on es realitzen les pràctiques.

 - Relacionar els coneixements teòrics i pràctics per a un aprenentatge 
integral de les competències professionals.

 - Reflexionar de forma crítica i ètica sobre els aspectes implicats en la pràc-
tica professional als diferents contextos d’intervenció psicopedagògica.

 - Aprendre a treballar en equip amb altres professionals i agents socials i co-
munitaris, a les diferents entitats i serveis on es desenvolupen les pràctiques.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

A les pràctiques externes, l’estudiantat ha de demostrar:
 - Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements adquirits i resoldre, 
de forma reflexiva i crítica problemes complexos en diferents contex-
tos relacionats amb la inclusió educativa.

 - Capacitat per a diagnosticar, assessorar, previndre i intervindre a fi 
d’afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge en persones amb ne-
cessitats educatives especials, trastorns de l’aprenentatge i amb risc 
d’exclusió educativa i/o social.

 - Capacitat per a aplicar els principis i els fonaments de l’orientació edu-
cativa i l’assessorament dels professionals de l’educació i agents soci-
oeducatius, per al desenvolupament personal i/o professional de les 
persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius.

 - Capacitat per a assessorar els professionals de l’educació implicats 
en processos de millora educativa per a promoure la qualitat amb 
equitat, des de la innovació i la investigació psicopedagògica.

 - Capacitat per a desenvolupar la creativitat en la pràctica professional 
i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica 
professional i la investigació.

 - Capacitat per a buscar i analitzar informació i documentació en di-
ferents formats, elaborar-la i saber prendre decisions professionals i 
comunicar-les adequadament, de manera clara i sense ambigüitats.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÉRICAS
- Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
- Creativitat.
- Lideratge.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Presa de decisions.

ESPECÍFICAS
 - Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements adquirits i resoldre, 
de forma reflexiva i crítica, problemes complexos en diferents contex-
tos relacionats amb la inclusió educativa.

 - - Diagnosticar, assessorar, prevenir i intervenir a fi d’afavorir el desen-
volupament i l’aprenentatge en persones amb necessitats educatives 
especials, trastorns de l’aprenentatge i amb risc d’exclusió educativa 
i/o social.

 - Aplicar els principis i fonaments de l’orientació educativa i l’assesso-
rament dels professionals de l’educació i els agents socioeducatius 
per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en 
actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius.

 - Capacitat per a l’avaluació psicopedagògica de persones, centres i 
programes.

 - Capacitat per a dissenyar, aplicar i avaluar programes, recursos i es-
tratègies educatives inclusives que garantisquen la igualtat d’oportu-
nitats i l’accessibilitat universal en diferents contextos socioeducatius.

 - Capacitat per a desenvolupar la innovació i la creativitat en la pràctica 
professional i per a aplicar els coneixements teòrics i els avanços ci-
entífics a la pràctica professional i a la investigació.

 - Capacitat per a la planificació, la gestió i la innovació cooperativa i 
eficaç d’equips i serveis multiprofessionals i per a la creació de xarxes 
de suport entre diferents agents i institucions socioeducatives.

 - Capacitat per a cercar i analitzar informació i documentació en dife-
rents formats, elaborar-la i saber prendre decisions professionals i 

comunicar-les adequadament, de manera clara i sense ambigüitats.
 - Capacitat per a l’autocrítica, especialment en els àmbits de l’estereotí-
pia, el prejudici i la discriminació; i actitud oberta i constructiva davant 
la crítica dels altres en la reflexió sobre la pròpia pràctica professional.

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 - Capacitat per a eliminar barreres per a l’aprenentatge i la participació 
a partir del diagnòstic i l’anàlisi situacional dels contextos socioedu-
catius.

 - Assessorar els professionals de l’educació implicats en processos de 
millora educativa per a promoure la qualitat amb equitat des de la 
innovació i la investigació psicopedagògica.

 - Capacitat per a dissenyar, aplicar i avaluar programes, recursos i es-
tratègies educatives inclusives que garanteixen la igualtat d’oportuni-
tats i l’accessibilitat universal en diferents contextos socioeducatius.

 - Treballar amb la comunitat per a desenvolupar, implementar i avaluar 
plans d’acció amb objectius de millora econòmica, social, educativa 
i de l’ocupació i projectes, serveis, polítiques i pràctiques psicoedu-
catives, per tal de donar resposta a les necessitats de les persones, 
organitzacions i/o col·lectius específics en col·laboració amb altres 
professionals i agents socials.

 - Capacitat per a l’autocrítica, especialment en els àmbits de l’estereotí-
pia, el prejudici i la discriminació, i actitud oberta i constructiva davant 
la crítica dels altres en la reflexió sobre la pròpia pràctica professional.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Els continguts del pràcticum són els propis del màster en la ves-
sant professionalitzadora. A més de les pràctiques i el seu segui-
ment, l’estudiantat completarà la formació amb seminaris temà-
tics específics sobre tècniques, recursos o estratègies psicope-
dagògiques que atenguen a competències i contextos educatius 
molt específics. L’estudiantat completarà la formació amb semi-
naris per a la posada en comú, discussió i/o anàlisi dels casos 
tractats durant l’estada en l’entitat de pràctiques, de manera que 
es revisen i es reflexione sobre els processos, les estratègies i les 
tècniques desenvolupades al llarg del pràcticum en els diferents 
contextos educatius.

• Les pràctiques tenen un caràcter comprensiu dels coneixements i 
competències adquirides en el màster. Per tant, la realització de les 
pràctiques implicarà el desenvolupament i l’aplicació de les com-
petències dels distints mòduls. Aquesta aplicació consisteix en un 
treball monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha 
de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa un pro-
blema o projecte d’innovació sobre alguna de les temàtiques que 
ha cursat en el títol de màster i requereix l’aplicació del bagatge de 
coneixements i destreses dels altres mòduls del màster.

• Les tasques bàsiques que s’han de desenvolupar a les pràctiques 
externes s’organitzen al voltat dels resultats d’aprenentatge exi-
gits en aquesta assignatura:

• Fer el seguiment de casos pràctics per a la intervenció psicope-
dagògica.

• Elaboració d’un projecte d’innovació en qualsevol dels àmbits te-
màtics desenvolupats al màster.

• Integració dels aprenentatges teoricopràctics del màster i aplica-
ció d’aquests en el projecte d’innovació.

• Promoure accions de treball en xarxa dels professionals implicats 
en els casos i el projecte, necessàries per a l’assoliment dels ob-
jectius previstos.

• Presentació oral i escrita del projecte d’innovació i reflexió sobre 
aquest d’acord amb els requisits de la comunicació científica.

 - Capacitat per a la presa de decisions i la direcció d’equips periodístics.
 - Capacitat per a la recerca, gestió i documentació a través de les fonts 
en línia amb la finalitat de construir continguts propis.

 - Capacitat per a detectar les oportunitats de negoci i els àmbits del 
mercat comunicatiu en línia més apropiats per a posar en marxa pro-
jectes periodístics originals i innovadors.

 - Capacitat per a detectar les diferents dificultats i obstacles que impli-
ca la posada en pràctica d’un projecte periodístic en els nous mitjans 
digitals i multimèdia.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• direcció estratègica de la comunicació i gestió d’intangibles: 
col·laborar en tasques relacionades amb la direcció de la comuni-
cació, redacció de plans de comunicació, gestió de la comunicació 
interna d’empreses i institucions, gestió de comptes, processos de 
creativitat publicitària, direcció d’art, disseny de campanyes pu-
blicitàries, comunicació financera, planificació de mitjans, disseny 
d’estratègies de comunicació, etc.

• direcció de producció i creativitat en animació iconogràfica: 
integració en processos de producció i realització audiovisual, 
especialment relacionats amb les noves tecnologies i l’animació 
infogràfica en tasques com ara l’elaboració de guions literaris i 
tècnics en àmbits com ara la producció de ficció, animacions, vi-
deojocs, vídeos corporatius, desglossaments de guions, plans de 
producció, elaboració de pressupostos, direcció d’art de producci-
ons audiovisuals, direcció de fotografia, construcció de personat-
ges, disseny d’animacions per a Internet, direcció d’il·luminació, 
modelatge de figures, disseny de layout, postproducció videogrà-
fica i sonora, etc.

• Periodisme integral: integració en els processos de producció de 
notícies en àmbits com la premsa, el periodisme radiofònic i tele-
visiu i el periodisme digital en diferents aspectes: recerca de fonts 
documentals, adequació de la producció d’informació a directrius 
editorials, redacció de notícies per als diferents mitjans, elabora-
ció d’escaletes de programes per a ràdio i TV, integració en equips 
de treball en mitjans diferents, elaboració de muntatges de notíci-
es en mitjans de comunicació diversos, etc.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN 
COMUNICACIÓ INTERCULTURAL  
I d’EnSEnYaMEnt dE LLEnGÜES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les pràctiques del màster CIEL permeten a l’alumnat:
 - Dur a terme pràctiques de recerca, avaluació i programació en matè-
ria educativa relacionades amb l’ensenyament de llengües.

 - Entrar en contacte directe amb situacions de comunicació intercultu-
ral en les quals caldrà posar en pràctica estratègies de mediació per 
a la millora de la comunicació i la resolució de conflictes de caràcter 
intercultural.

 - Coordinar i assessorar en matèria lingüística a empreses, institucions 
i centres educatius.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El perfil de l’estudiantat de les pràctiques externes del màster CIEL és el 
d’una persona capaç de desenvolupar destreses de mediació lingüísti-
ca i intercultural així com d’assumir tasques docents i d’assessorament 
relacionades amb les llengües.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i 
no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Actualitzar els coneixements sobre la didàctica de les diferents com-
petències lingüístiques i socioculturals.

 - Contextualitzar l’enfocament autònom des de les tendències actuals 
de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge de llengües.

 - Analitzar les dimensions de l’aprenentatge de l’autonomia com a pro-
cés: aspectes psicopedagògics i culturals.

 - Aprofundir en el paper que exerceixen les representacions dels apre-
nents sobre el funcionament de la llengua i els discursos en els pro-
cessos de comprensió i de producció de textos.

 - Proposar estratègies d’ensenyament-aprenentatge que afavorisquen 
una relació interactiva amb els textos i els discursos, amb la finalitat 
de desenvolupar una capacitat d’aprenentatge autònom.

 - Elaborar plans d’acció pedagògica integrant-hi les TIC, que afavo-
risquen la competència plurilingüe tal com ve definida pel Consell 
d´Europa.

 - Conèixer els fonaments de la mediació social intercultural, amb vista 
a desenvolupar les capacitats i les habilitats necessàries per a la po-
sada en pràctica d’aquestes en contextos educatius.

 - Practicar les principals tècniques usades en mediació.
 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en 
situació interactiva.

 - Conèixer el paper dels gèneres discursius en l’explicació i en l’argu-
mentació. Convèncer i persuadir. Conèixer les estratègies de l’explica-
ció en diferents situacions comunicatives i en els discursos de divul-
gació del coneixement.

 - Plantejar els principis ètics de la mediació i incorporar-los al patrimoni 
personal i professional, especialment en l’àmbit lingüístic i cultural.

 - Contribuir des del punt de vista del funcionament dels textos i dels 
discursos a la convivència intercultural i en contra del racisme i la 
xenofòbia.

 - Capacitar l’estudiantat per a fomentar, en contextos acadèmics i pro-
fessionals, l’avanç tecnològic, social o cultural dins d’una societat ba-
sada en el coneixement.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Practicar les principals tècniques usades en mediació.
 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en 
situació interactiva.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Coneixement i contextualització del centre (educatiu, social, em-
presa) on es realitzen les pràctiques: òrgans, estructura, funcions, 
etc.

• Observació de classes de diferents llengües.
• Elaboració de plans d’acció pedagògica.
• Planificació, docència i avaluació d’alguna matèria de llengua es-

trangera.
• Avaluació i anàlisi dels plans d’actuació.
• Propostes de millora en els àmbits en els quals es participe des 

d’una perspectiva de formació en autonomia i en competència 
plurilingüe.

• Elaboració de mòduls de formació per a l’aprenentatge autònom 
de llengües adreçats als membres de l’empresa.

• Estudi de les característiques de la comunicació a l’empresa, l’es-
cola o els llocs socials, atenent els fluxos de circulació de la infor-
mació i els suports utilitzats.

• Diagnòstic de problemes i punts febles de la comunicació. Conflic-
tes interculturals. Propostes de millora mitjançant estratègies de 
mediació i millora de la comunicació. Implementació d’estratègies 
de mediació entre iguals.

MÀSTER UNIVERSITARI EN 
ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ  
DE LA LLENGUA ANGLESA  
En COntEXtOS MuLtILInGÜES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu principal del pràcticum és familiaritzar l’alumnat amb l’entorn 
professional en el qual es mourà en un futur pròxim i, alhora, permetre 
posar en pràctica els continguts tractats en els diversos cursos del pro-
grama de màster i que permeten abordar les necessitats concretes de 
l’alumnat.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Tasques relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Adquirir coneixements sobre les teories d’adquisició de la llengua an-
glesa.

 - Aprofundir en la formació sobre investigació en l’aprenentatge de llen-
gües.

 - Adquirir coneixements sobre metodologia de la investigació.
 - Analitzar el paper del discurs en l’aprenentatge de llengües.
 - Adquirir coneixements sobre els fenòmens del bilingüisme i del mul-
tilingüisme.

 - Desenvolupar la competència intercultural per a possibilitar i millorar 
la competència comunicativa global.

 - Adquirir coneixements d’aproximació a la investigació, procediments 
estadístics i d’elaboració d’un treball de recerca.

 - Aprofundir en la formació metodològica d’investigació de l’alumnat.
 - Analitzar el context d’aprenentatge i ús d’una llengua estrangera.

ESPECÍFIQUES
 - Analitzar les característiques bàsiques de les teories d’adquisició de 
segones llengües.

 - Conèixer la importància dels aspectes discursius en un context d’apre-
nentatge de llengües estrangeres.

 - Conèixer el procés mitjançant el qual s’aprèn una tercera llengua i 
distingir-lo del d’una segona llengua.

 - Analitzar les diferents perspectives d’investigació de segones llengües 
per a poder dissenyar un estudi de la manera més adequada possible.

 - Conèixer conceptes i anàlisis estadístiques bàsiques.
 - Elaborar un treball de recerca rigorós.
 - Conèixer els factors afectius que influeixen en el procés d’aprenentat-
ge de segones llengües.

 - Investigar possibilitats pràctiques per a tenir en compte aquests fac-
tors afectius en l’aula de llengua estrangera.

 - Analitzar les diferents perspectives en el disseny curricular de sego-
nes llengües.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Desenvolupar la competència intercultural per a possibilitar i millorar 
la competència comunicativa global.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Les tasques possibles que es poden realitzar són bàsicament de su-
port i col·laboració en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua anglesa 
en contextos multilingües. Així, l’alumnat podrà elaborar materials, im-
plementar tasques, dissenyar lesson plannings, etc. En definitiva, dur a 
terme qualsevol activitat relacionada amb l’ensenyament de la llengua 
anglesa.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN LLENGUA 
ANGLESA PER AL COMERÇ 
IntErnaCIOnaL/EnGLISH LanGuaGE 
FOr IntErnatIOnaL tradE (ELIt)

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les pràctiques estan dirigides a l’estudiantat amb la intenció que assi-
mile la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social. 
Posem especial atenció en les activitats professionals i tractem d’acon-
seguir una sèrie d’objectius al llarg d’aquests períodes de pràctiques 
supervisades i avaluades.

Els objectius d’aquest període són:
 - La formació integral de personal qualificat mitjançant el desenvolupa-
ment de l’aprenentatge rebut, tant teòric com a pràctic. 

 - Adquisició de la metodologia de treball adequada, que se centra en la 
realitat a la qual s’ha d’enfrontar l’estudiantat, mitjançant el desenvo-
lupament de les habilitats lingüístiques. 

 - Assoliment d’un nivell adequat d’experiència que podria permetre el 
nostre estudiantat trobar un treball adequat en el futur. 

 - Desenvolupament de presa de decisions i de pensament crític. 
 - Desenvolupament d’activitats de grup. 

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El perfil assumeix els coneixements rebuts durant els mòduls teòrics del 
màster, que són els següents:
- Documentació comercial.
- Comunicació intercultural.
- Reunions de negocis.
- Negociacions comercials.
- Correspondència comercial.
- Trucades telefòniques.
- Tecnologies de la comunicació aplicades a l’empresa.
- El llenguatge del màrqueting.
- La promoció de productes.
- El llenguatge persuasiu.
- Presentacions comercials.
- Els viatges de negocis.
- Activitats de socialització.
- Estudi de casos.
- Màrqueting internacional.
- Direcció d’empresa internacional.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a adaptar-se a noves situacions professionals en un en-
torn educatiu-laboral en llengua anglesa.

 - Capacitat per a gestionar el coneixement derivat de les experiències 
desenvolupades dins de l’empresa relatives al comerç internacional.

 - Comunicació oral i escrita a nivell avançat, dins dels àmbits de l’an-

glès dels negocis i l’anglès acadèmic, així com en situacions socials 
vinculades al món de l’empresa i la investigació.

 - Capacitat per a comunicar-se mitjançant aplicacions tecnològiques 
en contextos empresarials i de recerca acadèmica internacionals, així 
com crear i posar en marxa sistemes bàsics de comunicació basats en 
les noves tecnologies emergents.

 - Capacitat per a analitzar i sintetitzar les últimes teories, models i in-
vestigacions en àmbits lingüístics i pedagògics del llenguatge especi-
alitzat economicoempresarial.

 - Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i per a resoldre pro-
blemes en l’àmbit de la investigació lingüística i pedagògica de l’an-
glès especialitzat i en entorns empresarials.

 - Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar 
operacions internacionals a partir de casos pràctics basats en el tre-
ball d’empresa.

 - Capacitat per a desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permeten 
l’ús de la competència lèxica relacionada amb l’anglès comercial/em-
presarial en àmbits específics a partir de situacions concretes i regis-
tres adequats, tant en el món empresarial com en el món acadèmic.

 - Capacitat d’organització, anàlisi i síntesi oral i escrita en l’àmbit de la 
recerca i l’empresa.

 - Coneixement d’aspectes interculturals (incloent-hi cortesia i etiqueta) 
que puguen contribuir a resoldre situacions vinculades a entorns em-
presarials i acadèmics (negociacions, reunions de treball, resolució de 
problemes, viatges, dinars de treball).

 - Capacitat per a dissenyar i elaborar plans i projectes en àmbits profes-
sionals (empresarials i acadèmics) en llengua anglesa a partir de la 
col·laboració amb altres membres d’equips de treball.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Coneixement d’aspectes interculturals (incloent-hi cortesia i etiqueta) 
que puguen contribuir a resoldre situacions vinculades a entorns em-
presarials i acadèmics (negociacions, reunions de treball, resolució de 
problemes, viatges, dinars de treball).

 - Capacitat per a dissenyar i elaborar plans i projectes en àmbits profes-
sionals (empresarials i acadèmics) en llengua anglesa a partir de la 
col·laboració amb altres membres d’equips de treball.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Desenvolupar i redactar documentació comercial de tot tipus.
• Comunicar-se amb persones/clients d’altres països.
• Prendre part en diverses reunions de negocis.
• Desenvolupar negociacions comercials.
• Redactar i contestar correspondència comercial.
• Fer i rebre trucades telefòniques.
• Fer ús de diverses tecnologies de la comunicació aplicades a l’em-

presa.
• Ajudar a promocionar productes i serveis.
• Fer presentacions comercials.
• Actuar correctament en cas de prendre part en activitats de so-

cialització.

MÀSTER UNIVERSITARI EN 
TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu general d’aquesta assignatura és l’assimilació, per part de 
l’estudiantat, de la realitat institucional, empresarial i laboral en l’àmbit 
de la traducció mèdica. Consisteix en que els alumnes adquirisquen 
una visió concreta del que comporta dedicar-se professionalment a la 
traducció medicosanitària i facilitar, d’aquesta manera, la transició al 
mercat laboral.

Els objectius específics de l’assignatura són:
 - La consecució d’encàrrecs de treball reals per a organitzacions de di-
ferent índole, des d’empreses del sector editorial fins a hospitals del 
sistema públic.

 - El desenvolupament del procés de comunicació amb el client: recep-
ció de l’encàrrec, consideracions prèvies, requisits de qualitat, presa 
de decisions, terminis i formats de lliurament, etc.

 - La integració de les competències i els coneixements desenvolupats 
prèviament al màster, que van des de l’adquisició de nocions mèdi-
ques fins a la redacció de textos meta amb la qualitat requerida pel 
client.

 - La reflexió tant sobre el procés (metodologia, problemes, recursos, 
estratègies, tècniques, etc.), com sobre el resultat (qualitat del text 
meta, solucions adoptades, etc.) de la traducció.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Aquest màster capacita per a l’exercici de la traducció medicosanitària, 
dins del camp de la traducció cientificotècnica, en editorials, laboratoris 
farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament me-
dicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, 
organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de 
comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosa-
nitari que s’enfronten a un ampli ventall de necessitats de comunicació 
interlingüística i intercultural de qualitat.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Dominar els registres d’especialitat així com les estratègies retorico-
pragmàtiques en les llengües de treball.

 - Familiaritzar-se amb la terminologia i els conceptes traductològics, 
ser capaç d’explicitar els mecanismes intuïtius que esdevenen en el 
procés de traducció i aprendre a justificar les solucions de traducció 
adoptades.

 - Dominar els entorns informàtics per a la traducció així com les tècni-
ques d’edició, de correcció i de documentació avançades.

 - Conèixer el mercat de la traducció en general i de la traducció medi-
cosanitària en particular, i fomentar el compromís i la defensa dels 
principis ètics de la comunitat professional.

 - Adquirir una metodologia de treball eficaç i desenvolupar una actitud 
crítica.

 - Aprendre a documentar-se sobre el tema en qüestió mitjançant fonts 
fiables així com a utilitzar recursos terminològics i textos paral·lels 
ajustats a l’encàrrec professional.

 - Adquirir coneixements mèdics bàsics per comprendre i traduir textos 
especialitzats de l’àmbit medicosanitari.

 - Ser capaç de detectar i solucionar problemes semàntics, terminolò-
gics, lingüístics i estilístics propis dels gèneres mèdics objecte de tre-
ball, tant en el procés de transferència com en el de revisió i correcció.

 - Ser capaç de reconèixer els diferents gèneres mèdics, les convenci-
ons i les característiques comunicatives d’aquests.

 - Ser capaç de reconèixer els focus retòrics dominants dels textos i, per 
tant, les diferents tipologies textuals.

 - Aprendre i practicar la metodologia de l’aprenentatge col·laboratiu i 
del treball en equips de caràcter interdisciplinari.

 - Prendre consciència de la importància que té per a la traducció espe-
cialitzada la col·laboració i la cooperació amb els experts en la matèria 
i amb altres traductors.

 - Familiaritzar-se amb les característiques i les exigències del mercat 
laboral de la traducció mèdica.

 - Ser capaç d’ajustar les traduccions pròpies a les exigències de cada 
encàrrec de treball.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Aprendre i practicar la metodologia de l’aprenentatge col·laboratiu i 
del treball en equips de caràcter interdisciplinari.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

L’estudiantat de pràctiques realitzarà tasques de traducció, adaptació, 
revisió, correcció, redacció, documentació multilingüe, elaboració de 
recursos, elaboració de glossaris i altres productes terminològics, in-
terpretació i mediació en hospitals, i altres tasques afins que puguen 
sol·licitar les persones encarregades de la supervisió i la tutorització. 
Totes les tasques pràctiques estaran relacionades amb la informació i 
la comunicació medicosanitària, en coherència amb l’àmbit d’especia-
lització del màster. Una part important de l’oferta d’estades consistirà 
en pràctiques a distància, també en coherència amb la metodologia del 
màster. Les pràctiques d’interpretació i mediació en hospitals es realit-
zaran de manera presencial.
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MÀSTER UNIVERSITARI 
INTERNACIONAL EN ESTUDIS  
dE La Pau, COnFLICtES  
I DESENVOLUPAMENT

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Conèixer i analitzar els autors de la pau, de la cooperació internacio-
nal i del codesenvolupament.

 - Observar i reflexionar a partir dels coneixements adquirits en el pro-
grama, les accions i/o projectes que desenvolupa l’entitat o institució 
d’estada en pràctiques.

 - Formar-se en els possibles processos de pau de països en conflicte: 
peacekeeping (manteniment de la pau), peacebuilding (construcció 
de la pau) i peacemaking (cultura de pau).

 - Analitzar, planificar i complementar accions que es duen a terme en 
qualsevol de les temàtiques del programa: pau i cultura, pau i trans-
formació de conflictes, pau i codesenvolupament.

 - Realització de projectes de cooperació internacional, codesenvolupa-
ment, educació, sensibilització i/o denúncia.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El Màster Universitari Internacional d’Estudis de Pau, Conflictes i Desen-
volupament proporciona una formació avançada en les àrees de teories 
de pau, conflictes, cooperació al desenvolupament, ajuda humanitària, 
cultures de pau, democràcia, drets humans, comunicació per mitjans 
pacífics , gènere i estudis postcolonials. També s’incideix en instru-
ments per a la prevenció i transformació pacífica de conflictes. El seu 
objectiu és difondre les nocions de pau, conflictes, ajuda humanitària i 
cooperació al desenvolupament proposades per la UNESCO, per tal que 
els futurs professionals i investigadors o investigadores les incorporen 
de manera integral als seus àmbits de treball, a més de desenvolupar 
habilitats personals, socials i professionals per a fer la pau (les paus) i 
transformar els conflictes per mitjans pacífics.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 - Capacitat d’organització, previsió i planificació.
 - Resolució de problemes.
 - Presa de decisions.
 - Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 - Habilitats per a relacionar-se amb els altres.
 - Pensament crític.
 - Compromís ètic.
 - Adaptació a noves situacions.
 - Coneixement d’altres llengües.
 - Creativitat.
 - Lideratge.
 - Iniciativa i esperit emprenedor.
 - Treball en un context internacional.

ESPECÍFIQUES
 - Capacitat per a elaborar una memòria de LES PRÀCTIQUES EXTERNES 
o projecte professional i defensar-lo públicament davant d’un tribunal 
universitari.

 - Coneixement d’una organització real i capacitat per a integrar-se en 
l’estructura d’aquesta institució per a desenvolupar-hi una tasca pro-
fessional de l’àmbit dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

 - Coneixement d’altres cultures i costums.

 - Reconeixement a la diversitat i a la interculturalitat.
 - Conscienciació amb la perspectiva de gènere.
 - Estratègia de transformació de conflictes.
 - Sensibilitat sobre temes de pau, conflictes, cooperació i medi ambient.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Coneixement d’una organització real i capacitat per a integrar-se en 
l’estructura d’aquesta institució per a desenvolupar-hi una tasca pro-
fessional de l’àmbit dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

 - Estratègia de transformació de conflictes.
 - Reconeixement a la diversitat i a la interculturalitat.
 - Coneixement d’altres cultures i costums.
 - Sensibilitat sobre temes de pau, conflictes, cooperació i medi ambient.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Presentació de projectes de cooperació internacional, codesenvo-
lupament, educació, sensibilització i/o denúncia.

• Suport en la creació d’ONG per a compensar els països empobrits.
• Observació i supervisió de procediments electorals democràtics 

en situacions després d’un conflicte bèl·lic.
• Participació en l’ajuda humanitària en situacions de desastres na-

turals i/o en situacions de conflicte armat i després d’un conflicte 
bèl·lic.

• Participació en la planificació i la presentació de projectes d’ajuda 
humanitària i codesenvolupament en camps de refugiats i des-
plaçats.

• Observació i mediació en conflictes armats latents o efectius.
• Formació i participació en els possibles processos de pau de pa-

ïsos en conflicte: peacekeeping (manteniment de la pau), peace-
building (construcció de la pau) i peacemaking (cultura de pau).

• Participació en processos de mediació en conflictes de violència 
escolar, domèstica o producte de les desigualtats socials.

• Participació com a facilitador o facilitadora i/o mediador o medi-
adora en les relacions interculturals en zones de fort moviment 
migratori.

• Tasques d’assessorament a les ONG i diferents institucions d’aco-
llida en temes de pau, conflictes i desenvolupament.

• Assistència als diferents organismes i entitats en el procés de 
transformació del desenvolupament a escala social, econòmica i 
política.

• Investigació en temàtiques del programa per a poder aportar 
propostes mitjançant el projecte professional: pau i cultura, pau i 
transformació de conflictes, pau i desenvolupament.

MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY  
I FABRICACIÓ

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

La realització d’un projecte de disseny d’un producte de consum o de 
disseny d’una màquina és l’objectiu final del màster que es compleix en 
el marc de l’assignatura del projecte de final de màster.
El màster contempla la possibilitat de realitzar una estada en pràcti-
ques vinculada al projecte quan siga possible i de forma voluntària.
D’aquesta manera es culmina la formació pràctica del màster.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

 - Capacitat per a considerar adequadament, en el disseny de productes 
i/o màquines, aspectes innovadors, econòmics, mediambientals, er-
gonòmics i de seguretat.

 - Capacitat per al treball en grup, l’organització del treball i la gestió de 
projectes.

 - Capacitat per a interpretar, presentar i defensar eficientment docu-
ments tècnics i projectes de forma oral i escrita.

 - Actitud positiva cap a la innovació, la creativitat, la recerca i el conei-
xement tècnic.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
COMPETÈNCIES GENERALS COMUNS
 - Coneixement de les etapes i les metodologies pròpies del procés de 
disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de forma 
eficient.

 - Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, l’anàlisi 
i la gestió en el procés de disseny i fabricació.

 - Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de 
fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maqui-
nària.

 - Tenir en compte, per al disseny, consideracions econòmiques, medi-
ambientals, ergonòmiques i de seguretat.

 - Capacitat per al treball en grup, l’organització del treball i la gestió de 
projectes.

 - Capacitat per a interpretar, presentar i defensar eficientment docu-
ments tècnics i projectes de forma oral i escrita.

 - Actitud positiva cap a la innovació, la creativitat, la investigació i el 
coneixement tècnic.

COMPETÈNCIES GENERALS.  
ESPECIALITAT EN DISSENY DE PRODUCTE

 - Capacitat per a considerar aspectes d’acabat, envasat i qüestions 
mediambientals en el disseny i la selecció de materials en productes 
industrials.

 - Coneixements bàsics d’electricitat per a la utilització òptima en el dis-
seny de productes de consum.

 - Capacitat per a l’ús de les noves tecnologies en el disseny formal i 
artístic i en el prototipatge de productes industrials.

 - Coneixement de les aplicacions de les noves tecnologies per a la ges-
tió del disseny industrial, el desenvolupament col·laboratiu i la promo-
ció i difusió del producte.

COMPETÈNCIES GENERALS. 
ESPECIALITAT EN DISSENY DE MAQUINÀRIA

 - Coneixement de l’estructura general de les màquines: el seu funciona-
ment i el disseny complet d’aquestes.

 - Capacitat per al disseny d’elements mecànics, mecanismes i siste-
mes de transmissió i la combinació eficient d’aquests per a complir 
les funcions necessàries en les màquines i equips industrials.

 - Capacitat per a seleccionar accionaments adequats per a les màqui-
nes i dissenyar el sistema de control associat a aquests.

 - Capacitat per a dissenyar i programar sistemes automàtics per a ma-
quinària.

 - Coneixements bàsics de manteniment de maquinària industrial i ca-
pacitat per a realitzar operacions de correcció per a mantenir la mà-
quina en correcte funcionament. 

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

- Treball en equips multidisciplinaris per al desenvolupament local.
- Disseny ecològic i fabricació sostenible.
- Maquinària eficient des del punt de vista sostenible.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Participar en el disseny de nous productes de consum o de màquines.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN 
tECnOLOGIa GEOESPaCIaL / 
MaStEr’S dEGrEE In GEOSPatIaL 
TECHNOLOGIES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Formació integral del personal titulat, equilibrant la formació teòrica 
i pràctica.

 - Adquisició, per part de l’estudiantat, de la metodologia de treball ade-
quada a la realitat en la qual haurà d’operar.

 - Obtenció d’experiència que facilite la inserció de l’estudiantat en l’àm-
bit laboral.

 - Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l’esperit crític de l’es-
tudiantat.

 - Preparació de l’estudiantat per al desenvolupament d’activitats gru-
pals.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Són essencials els coneixements en informàtica i matemàtiques per a 
la formació en tecnologies geoespacials.
L’alumnat ha de desenvolupar un treball independent en temes relacio-
nats amb els sistemes d’informació geogràfica mitjançant l’ús de mèto-
des científics i la presentació dels resultats.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
- Treball en equip.
- Gestió de projectes.
- Experiències pràctiques.

ESPECÍFIQUES
 - Aprenentatge dels processos d’adquisició, emmagatzematge i tracta-
ment de la informació mitjançant sistemes d’informació geogràfica.

 - Coneixement dels àmbits d’utilització dels sistemes d’informació geo-
gràfica (gestió de recursos, planificació, investigació, etc.)

 - Adquisició de la capacitat per a realitzar anàlisi geoespacials mitjan-
çant l’ús de sistemes d’informació geogràfica.

 - Ús d’eines de programari de sistemes d’informació geogràfica.
 - Disseny i implementació d’eines de sistemes d’informació geogràfica.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Els sistemes d’informació geogràfica són una eina essencial per a fer 
front als reptes de la societat. L’alumnat ha de contribuir als estudis 
de cas mundials, de casos reals i de projectes en àrees d’alta relle-
vància social (medi ambient, ecologia, salut, transport, energia, etc.).

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Participació en projectes de desenvolupament d’aplicacions de 
programari per al processament de dades geoespacials.

• Participació en projectes d’ús d’aplicacions de sistemes d’infor-
mació geogràfica per a la resolució de problemes reals en les di-
verses àrees d’aquests sistemes: medi ambient, ecologia, salut, 
transport, energia, etc.

MÀSTER UNIVERSITARI EN 
MATEMÀTICA COMPUTACIONAL 

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Les estades en pràctiques tenen per objecte el coneixement, per part 
de l’estudiantat, de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu 
entorn social en l’àmbit de les futures i respectives professions, i l’es-
pecialització professional per mitjà de la consecució, en particular, de 
les finalitats següents:

 - Formació integral del personal titulat, equilibrant la formació teòrica 
i pràctica.

 - Adquisició, per part de l’estudiantat, de la metodologia de treball ade-
quada a la realitat en la qual haurà d’operar.

 - Obtenció d’experiència que propicie la inserció de l’estudiantat a l’àm-
bit laboral.

 - Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l’esperit crític de l’es-
tudiantat.

 - Preparació de l’estudiantat per al desenvolupament d’activitats en 
grup.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El títol de màster en Matemàtica Computacional capacita per a dirigir 
consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, 
equips d’R+D+I, etc. A més, segons l’optativitat elegida, pot capacitar 
per a investigar en matemàtiques pures, aplicades i en ciències de la 
computació.

Entre altres eixides professionals per a les quals capacita aquest títol 
estan les següents:

 - Direcció d’equips de desenvolupament de programari.
 - Direcció i gestió de projectes informàtics i industrials.
 - Direcció dels departaments informàtics de les empreses.
 - Consultores i assessories financeres.
 - Centres de càlcul en empreses industrials.
 - Empreses o instituts estadístics.

Les tasques empresarials més comunes per a les quals capacita són:
 - Elaboració de pronòstics a curt, mitjà i llarg termini mitjançant l’ús de 
tècniques estadístiques de predicció.

 - Planificació de la producció partint de pronòstics.
 - Programació de la producció en entorns de fabricació tant simples 
com complexos a capacitat finita, des de regles de despatx fins a tèc-
niques avançades de producció.

 - Tasques generals de planificació i programació de la producció.
 - Tasques de desenvolupament, validació i implantació de programari 
dins de l’àmbit productiu.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se 
a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, 
encara que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests 
coneixements i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Conèixer i comprendre l’ampli panorama de la matemàtica actual, 
tant en les línies d’investigació, com en les metodologies, els recursos 
i els problemes que aborda en diversos àmbits cientificotècnics.

 - Capacitat d’estudiar i investigar les teories matemàtiques en desen-
volupament, així com l’aplicació d’aquestes a les tècniques compu-
tacionals.

 - Aplicació dels coneixements matemàtics en entorns nous o poc cone-
guts en el camp de la ciència, la tecnologia, l’empresa i/o les ciències 
socials.

 - Capacitat d’utilitzar críticament eines matemàtiques de nivell avançat 
en l’àmbit del càlcul científic, la simulació, les tècniques estadístiques 
i el programari industrial.

 - Capacitat per al treball en entorns cooperatius i multidisciplinaris en 
l’àmbit de les matemàtiques avançades.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Capacitat per al treball en entorns cooperatius i multidisciplinaris en 
l’àmbit de les matemàtiques avançades.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

 - Relacionar i aplicar de forma efectiva en l’activitat laboral els diferents 
coneixements adquirits en el màster.

 - Resolució de problemes reals en l’activitat laboral.
 - Presa de decisions.
 - Capacitat d’organització i planificació.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Amb l’estada en pràctiques es pretén posar el futur tècnic  superior en 
Prevenció de Riscos Laborals en contacte amb la realitat de la preven-
ció en l’empresa. Així, amb la realització d’aquestes pràctiques el futur 
titulat o titulada pot aplicar d’una manera pràctica els conceptes teòrics 
adquirits en el Màster i formar-se un criteri sobre la dificultat d’aplicar 
algunes de les previsions legals. A més, es pretén que l’alumnat, durant 
les pràctiques, adquirisca l’hàbit de compliment d’horaris, treball en 
equip, recollida de dades i redacció d’informes i que es forme un criteri 
sobre la importància dels mètodes de treball estudiats a l’aula.

PERFIL  O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Aquesta titulació confereix les següents atribucions professionals als 
seus titulats i titulades (Reial decret 39/1997, de 17 de gener):

a) Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l’empresa.
b) Realitzar avaluacions de riscos el desenvolupament de les quals exi-

gisca: primer, l’establiment d’una estratègia de mesurament per a 
assegurar que els resultats obtinguts caracteritzen efectivament la 
situació que es valora; o segon, una interpretació o aplicació no me-
cànica dels criteris d’avaluació.

c) Proposar mesures per al control i reducció dels riscos o plantejar la 
necessitat de recórrer al nivell superior, a la vista dels resultats de 
l’avaluació.

d) Realitzar activitats d’informació i formació bàsica de treballadors i 
treballadores i la formació i informació de caràcter general, a tots els 
nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d’especialització.

e) Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i 
efectuar personalment activitats de control de les condicions de tre-
ball.

f) Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir les actu-
acions que s’han de desenvolupar en casos d’emergència i primers 
auxilis.

g) La planificació de l’acció preventiva que s’ha de desenvolupar en les 
situacions en què el control o reducció dels riscos suposa la realit-
zació d’activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints 
especialistes.

A més, i amb caràcter exclusiu per a aquests titulats i titulades, les atri-
bucions professionals previstes en els reials decrets 681/2003, de 12 
de juny, i 1311/2005, de 4 de novembre.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Capacitat d’organització i planificació.
 -  Capacitat de gestió d’informació.
 -  Presa de decisions.
 -  Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 -  Habilitats en les relacions interpersonals.
 -  Raonament crític.
 -  Treball en equips.
 -  Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 -  Motivació per la qualitat.

 -  Adaptació a noves situacions.
 -  Iniciativa i esperit emprenedor.
 -  Lideratge.

ESPECÍFIQUES
 - Salut laboral i prevenció de riscos laborals.
 - Marc normatiu regulador de les relacions laborals.
 - Marc normatiu regulador de la Seguretat Social i de la protecció social 
complementària.

 - Direcció i gestió de recursos humans.
 - Organització i direcció d’empreses.
 - Capacitat de planificació i disseny, assessorament i gestió dels siste-
mes de prevenció de riscos laborals.

 - Capacitat d’aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació 
en diferents àmbits d’actuació.

 - Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la 
terminologia i les tècniques adequades.

 - Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació la-
boral.

 - Assessorament a les organitzacions sindicals i empresarials i als seus 
afiliats i aplicar els coneixements a la pràctica.

 - Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la di-
nàmica de les relacions laborals

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL  DESENVOLUPAMENT
 -  Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 - Assessorament a les organitzacions sindicals i empresarials i als seus 
afiliats i aplicar els coneixements a la pràctica.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Treballs propis d’un tècnic o tècnica superior en prevenció de riscos 
laborals: identificació i avaluació de riscos, avaluació de llocs de tre-
ball, realització de planificació preventiva, realització de mesuraments 
de contaminants químics i físics. Obtenció de resultats i elaboració de 
conclusions. Realització de plans d’emergència.

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA 
APLICADA I FARMACOLÒGICA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES 

El màster té un vessant professional amb l’objectiu de facilitar a l’estu-
diant el seu apropament al camp de la indústria química.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació indus-
trial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d’interès industrial.

 - Capacitat d’organització i lideratge.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de pro-
blemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis 
(o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 - Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de 
formular judicis a partir d’una informació que potser siga incompleta o 
limitada; incloure reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques 
vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

 - Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les 
sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera 
clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Aplicar les metodologies de síntesi a l’obtenció de compostos d’interès 
en la indústria química, en els nous materials i en la química mèdica.

 - Capacitat per a aplicar la cinètica formal, molecular i mèdica en l’àm-
bit de la investigació i la indústria química.

 - Aplicar les tècniques instrumentals i computacionals de caracteritza-
ció i disseny de compostos químics d’aplicació en la indústria química, 
en els nous materials i en la química mèdica.

 - Capacitat per a aplicar l’electroquímica i la termodinàmica de dissolu-
cions i canvis de fase als processos industrials.

 - Aplicació dels fonaments i les tècniques de la química de l’estat sòlid 
per al desenvolupament de nous materials.

 - Aplicació dels processos i normatives per a la gestió responsable d’un 
laboratori químic.

 - Aplicació responsable dels processos químics en la indústria química 
respectant el medi ambient.

 - Capacitat d’organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en 
l’àmbit de la química aplicada i farmacològica en la investigació i els 
processos industrials.

 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació indus-
trial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d’interès industrial.

 - Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar pro-
cessos químics per a la indústria i el laboratori en els àmbits de la 
química mèdica, nous materials i altres indústries químiques.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Aplicar responsablement els processos químics en la indústria quími-
ca respectant el medi ambient.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Participar en els departaments d’R+D d’empreses relacionades amb 
l’especialitat cursada. Les tasques específiques varien en funció de 
l’empresa seleccionada.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA 
SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

Realitzar un treball pràctic on s’utilitzen les eines de la química soste-
nible.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El desenvolupament d’habilitats pràctiques per part de l’estudiantat és 
fonamental en un màster de ciències, i concretament en el de química 
sostenible. L’assignatura guarda una estreta relació amb la resta de les 
assignatures teòriques impartides al màster. L’estudiantat ha de poder 
implementar a la pràctica els conceptes generals de química sostenible 
que s’han impartit a les classes teòriques.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
Conèixer les tècniques pròpies d’un laboratori de recerca, de manera 
que l’alumnat siga capaç de dur a terme les corresponents transforma-
cions químiques.
Capacitat analítica i sintètica per a la combinació de dades provinents 
d’estudis i camps diversos.
Capacitat per a presentar i defensar les alternatives més adequades 
per a una determinada aplicació.
Capacitat per a l’elaboració d’informes. 

Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris.

ESPECÍFIQUES
Capacitat per a presentar alternatives pràctiques adequades utilitzant 
les eines de la química sostenible.
DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Desenvolupar un treball relacionat amb la química sostenible, on s’uti-
litzen les eines de la química sostenible.

MÀSTER UNIVERSITARI EN TÈCNIQUES 
CROMATOGRÀFIQUES APLICADES

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu general del treball de final de màster és la realització d’un 
projecte relacionat amb la temàtica del màster (tècniques cromatogràfi-
ques). Per a assolir aquest objectiu cal assenyalar els següents objectius 
més específics: 
 - Donar resposta a problemes analítics mitjançant les tècniques croma-
togràfiques. 

 - Resoldre problemes de forma efectiva. 
 - Treballar en equip i gestionar equips. 
 - Actuar amb esperit crític i responsable. 
 - Tindre autoestima professional, és a dir, comprendre el valor propi del 
coneixement i del seu impacte en la societat/comunitat. 

 - Gestionar el temps per al desenvolupament acadèmic i professional. 
 - Desenvolupar processos d’incorporació al món del treball (per compte 
d’altri i/o emprenedoria).

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Aquest màster capacita per a exercir professionalment en empreses que 
porten a terme tasques dins de l’àmbit de la química analítica, tant en 
indústries com en laboratoris d’anàlisi (públics i privats), en el camp de 
l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Iniciar projectes de recerca. 
 - Dissenyar, dirigir i realitzar informes sobre projectes. 
 - Gestionar el temps per a aconseguir la màxima qualitat. 
 - Analitzar dades i resultats de recerca en un ambient canviant de la 
disciplina.

 - Dominar l’expressió i la comprensió d’almenys un idioma estranger.
 - Analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i professional de la 
disciplina. 

ESPECÍFIQUES
 - Aplicar la cromatografia de gasos.
 - Aplicar la cromatografia de líquids.

 - Aplicar les tècniques acoblades a espectrometria de masses.
 - Aplicar les tècniques de tractament de mostres en cada cas.
 - Aplicar els sistemes d’assegurament i control de la qualitat als labo-
ratoris.

 - Resoldre problemes analítics mitjançant tècniques cromatogràfiques.
 - Resoldre problemes instrumentals de les tècniques cromatogràfiques.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - - Aplicar els sistemes d’assegurament i control de la qualitat als labo-
ratoris.

 - Donar respostes a situacions en el mateix context en el qual es pro-
dueixen.

 - Comprendre el valor del coneixement d’aquesta àrea per a la comu-
nitat.

 - Involucrar-se, quan calga, en aspectes de la societat.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

La tasca que s’ha de realitzar consisteix en la participació en el treball 
del laboratori (o empresa) al qual s’incorpore l’estudiantat dins de la 
rutina diària d’aquest. Els treballs estaran dirigits al treball en croma-
tografia de gasos i líquids i tots els aspectes experimentals i científics 
relacionats, així com en aspectes de la qualitat als laboratoris i la prepa-
ració de mostres.
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MÀSTER UNIVERSITARI  
En PSICOLOGIa dEL trEBaLL,  
DE LES ORGANITZACIONS  
I EN RECURSOS HUMANS

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objecte de les estades en pràctiques és el coneixement, per part de 
l’estudiantat, de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu en-
torn en l’àmbit de les futures professions, i l’especialització professional 
(article 1 de la normativa reguladora de les estades en pràctiques dels 
estudis de postgrau de la Universitat Jaume I). 

L’objectiu específic de l’assignatura és proporcionar a l’estudiantat 
l’oportunitat de practicar, en una etapa inicial i sota la supervisió pro-
fessional, algunes de les competències i rols requerits per a l’exercici 
professional en el context de la POTRH, bé en l’àmbit de la psicologia de 
la salut ocupacional o bé en l’àmbit del desenvolupament dels recursos.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Aquesta titulació capacita, segons l’itinerari seleccionat, per a realitzar 
tasques relacionades amb la salut ocupacional o amb el desenvolupa-
ment de recursos humans a l’empresa, sempre tenint en compte els 
últims avanços en el tema. En els dos casos l’estudiantat serà capaç 
de definir objectius, fer diagnosis, intervindre, avaluar la seua interven-
ció i finalment comunicar (de manera oral i escrita) aquests resultats. 
Concretament, en el cas de l’itinerari de salut ocupacional, l’estudiantat 
podrà fer l’avaluació de riscos psicosocials (obligatòria segons la llei de 
prevenció) i proposar, dur a terme i avaluar estratègies de millora o op-
timització de la salut psicosocial dels treballadors i treballadores. En el 
cas de l’itinerari de desenvolupament de recursos humans, l’estudiantat 
podrà posar en marxa estratègies de recursos humans des de les més 
clàssiques (com ara anàlisi de llocs de treball, selecció de personal, for-
mació...) fins a les més noves (com ara entrenament, desenvolupament 
directiu, la responsabilitat social de l’empresa (RSE), o la intervenció re-
lacionada amb la Llei d’igualtat).

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Autogestió.
 - Maneig d’informació.
 - Comunicació.
 - Treball en equip.
 - Acadèmiques.

ESPECÍFIQUES
 - Definició d’objectius.
 - Anàlisi dels problemes donats en el context organitzacional (diagnòstic).

 - Aplicació de la tècnica d’intervenció que considere més adequada en 
un context tutelat. Intervenir (intervenció).

 - Avaluació de la intervenció (avaluació).
 - Anàlisi i síntesi de la informació recollida.
 - Comunicació dels resultats de manera oral i escrita.
 - Reflexió sobre els continguts exposats en els tallers de formació espe-
cífica i les taules rodones de les especialitats.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
En acabar l’assignatura es pretén que l’estudiantat:
 - Definisca objectius. 
 - Analitze els problemes donats en el context organitzacional (diagnòs-
tic). 

 - Aplique la tècnica d’intervenció que considere més adequada en un 
context tutelat. Intervinga (intervenció). 

 - Avalue la seua intervenció (avaluació). 
 - Analitze i sintetitze la informació recollida. 
 - Comunique els seus resultats de manera oral i escrita. 
 - Reflexione sobre els continguts exposats en els tallers de formació es-
pecífica i les taules redones de les especialitats.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Depenent de l’itinerari seleccionat (salut ocupacional o desenvolupa-
ment de recursos humans), l’estudiantat podrà realitzar activitats relaci-
onades amb l’avaluació, la prevenció i la intervenció en riscos psicosoci-
als al treball (especialitat de salut ocupacional) o activitats relacionades 
amb l’avaluació i la intervenció en els recursos humans de l’empresa de 
manera saludable (plans de formació, intervenció en igualtat d’oportu-
nitats i la relació d’aquesta amb la responsabilitat social de l’empresa 
(RSE) i la llei d’igualtat, desenvolupament directiu, i aplicació de les tèc-
niques fonamentals d’avaluació de RRHH, assessorament i orientació 
laboral i professional (especialitat de desenvolupament dels recursos 
humans).

MÀSTER UNIVERSITARI  
En PSICOPatOLOGIa, SaLut  
I NEUROPSICOLOGIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

L’objectiu fonamental de les pràctiques externes és que l’alumnat ad-
quirisca l’experiència, sota la supervisió d’un especialista, en diferents 
tècniques d’anàlisi, avaluació, diagnòstic, orientació i tractaments psico-
lògics i de rehabilitació o estimulació cognitiva en qualsevol dels àmbits 
de la psicologia i la neuropsicologia.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

El títol que proporciona aquest màster capacita per a exercir la professió 
de psicòleg general sanitari, d’acord amb l’esmena 43 a la Llei 5/2011, 
d’economia social, aprovada pel Congrés dels Diputats en la sessió del 
16 de març de 2011 i publicada al BOE de 5 d’octubre de 2011.

Aquesta normativa, en la disposició addicional setena estableix que: 
tenen la consideració de professió sanitària titulada i regulada amb 
la denominació de psicòleg general sanitari llicenciat/graduat, en els 
termes que preveu l’article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d’ordenació de les professions sanitàries, les persones llicenciades/gra-
duades en Psicologia quan desenvolupen la seua activitat professional 
per compte propi o aliè en el sector sanitari, sempre que, a més de l’es-
mentat títol universitari tinguen el títol oficial de màster en Psicologia 
General Sanitària, els plans d’estudi del qual s’han d’ajustar, siga quina 
siga la universitat que els imparteix, a les condicions generals que esta-
bleix el govern a l’empara del que preveu l’article 15.4 del Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments universitaris oficials.

De conformitat amb el que preveu l’article 6.4 de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, correspon al psicòleg general sanitari la realització d’in-
vestigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells 
aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen 
en la promoció i millora de l’estat general de la seua salut, sempre que 
aquestes activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part 
d’altres professionals sanitaris.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a 
la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara 
que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabi-
litats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements 
i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Dominar diferents estratègies i instruments de recollida d’informació 
per al procés de diagnòstic de les malalties físiques, neurològiques i 
els trastorns mentals.

 - Tenir habilitats per a la realització d’informes clínics, certificats i peri-
tatges psicològics.

 - Ser capaç d’establir hipòtesis ajustades a la casuística individual.
 - Seleccionar els instruments adequats de recollida d’informació per a 
l’estudi de les malalties físiques, neurològiques i els trastorns mentals.

 - Dominar les tècniques d’avaluació i l’ús de les noves tecnologies en 
psicopatologia, tractaments, psicologia de la salut i neuropsicologia.

 - Ser capaç d’aplicar correctament els criteris de diagnòstic establits in-
ternacionalment per a la identificació de les malalties neurològiques i 
els trastorns mentals.

 - Aplicar instruments d’exploració adequats des del punt de vista psico-
lògic en malalties físiques, neurològiques i trastorns mentals.

 - Analitzar i interpretar els resultats d’una avaluació psicològica (i.e. neu-
ropsicològica, cognitiva i conductual).

 - Poder desenvolupar i implementar un programa de promoció de la sa-
lut i de prevenció de la malaltia de caràcter individual, grupal i comu-
nitari.

 - Poder elaborar i aplicar programes de rehabilitació i atenció prolon-
gats.

 - Ser capaç d’elaborar, aplicar i avaluar programes d’intervenció i tracta-
ment psicològic de caràcter individual, grupal i comunitari.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Ser capaç d’elaborar, aplicar i avaluar programes d’intervenció i tracta-
ment psicològic de caràcter individual, grupal i comunitari.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

Pràctiques, avaluació, diagnòstic, intervenció, psicologia clínica, psicolo-
gia de la salut, neuropsicologia.

ESTRUCTURA DEL PRÀCTICUM:

En general, es considera desitjable que l’alumnat realitze les pràctiques 
en un sol centre. S’intentarà que el centre s’adapte als interessos de 
l’alumnat per tal que l’experiència resulte el més enriquidora possible. 
En els centres caldrà realitzar les següents tasques:

1. Observació inicial de les activitats que duga a terme el psicòleg i, pro-
gressivament, exercici directe de les activitats per part de l’estudiantat 
en pràctiques, la supervisió de les quals serà paulatinament menor. Ini-
cialment, l’alumnat haurà d’observar totes aquelles activitats que li en-
comane el supervisor o supervisora i/o totes aquelles en les qual el su-
pervisor o supervisora permeta que hi siga present. S’entén que aquesta 
observació no és una mera presència física de l’alumnat, sinó que caldrà 
parar atenció i prendre notes activament de tot el que s’observe per 
a després poder comentar les observacions, tant amb el supervisor o 
supervisora com amb el tutor o tutora. L’alumnat haurà de dur a terme 
una sèrie d’activitats que reflectisquen el seu grau d’aprofitament en el 
punt anterior. Per exemple: la persona en pràctiques participa com a ob-
servador o observadora en l’assistència que rep un determinat pacient i 
(depenent del cas) el seu supervisor o supervisora li demana que:
 - Faça el buidat de la història clínica del pacient.
 - Faça l’entrevista inicial a familiars i al pacient, sota supervisió.
 - Planifique l’avaluació clínica/neuropsicològica amb la selecció de les 
proves i les tècniques més adequades.

 - Administre les proves i interprete els resultats d’aquestes d’acord amb 
la informació obtinguda en la història clínica i l’entrevista inicial.

 - Establisca un diagnòstic i justifique la seua decisió.
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MÀSTER UNIVERSITARI  
EN REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL  
EN SALUT MENTAL COMUNITARIA

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES ExTERNES

 - Que l’alumnat desenvolupe una visió integrada i participativa de l’aten-
ció al procés de recuperació personal.

 - Que l’alumnat aprenga i sàpiga accedir a les bases científiques multi-
disciplinàries que fonamenten les intervencions comunitàries per a la 
recuperació de les persones amb trastorn mental greu.

 - Que l’alumnat assumisca els valors ètics formulats de manera rigoro-
sa que permeten una pràctica clínica plenament respectuosa amb els 
drets humans.

 - Que l’alumnat entre en contacte, aprenga i practique els procediments 
eficaços d’avaluació i intervenció que afavoreixen la recuperació de les 
persones amb malaltia mental greu i els porte a la pràctica en situaci-
ons reals en els diferents dispositius que existeixen.

 - Que l’alumnat tinga contacte i es familiaritze amb tota la varietat de 
dispositius implicats en el procés de rehabilitació psicosocial, així com 
amb els diferents perfils professionals.

 - Que l’alumnat dispose de les eines per a un aprenentatge continuat i 
crític en rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental 
greu.

 - Que l’alumnat siga capaç de desenvolupar una recerca en l’àmbit de 
la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.

PERFIL O QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 - Professionals que ja estiguen treballant en els dispositius de rehabili-
tació i que desitgen aprofundir els seus coneixements i, a més, obtenir 
un reconeixement acadèmic.

 - Professionals de l’àmbit de les ciències de la salut amb un interès es-
pecífic en l’àmbit de la rehabilitació psicosocial i amb aspiracions a ac-
cedir a les diferents oportunitats professionals que s’obren en aquest 
camp professional que encara té una gran necessitat d’ampliar-se i 
completar-se per a poder donar resposta a les necessitats assisten-
cials.

 - Professionals de l’àmbit de la rehabilitació amb motivació i interès 
per consolidar, desenvolupar i ampliar els seus coneixements teòrics 
i pràctics i dotar-se de les destreses necessàries que amplien la seua 
possibilitat d’investigar.

COMPEtÈnCIES quE adquIrIrà L’EStudIantat 

GENÈRIQUES
 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capa-
citat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a l’àrea d’estudi.

 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a 
la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara 
que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabi-
litats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements 
i judicis.

 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions -i els conei-
xements i raons últimes que les sustentena públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

ESPECÍFIQUES
 - Ser capaç d’incorporar al cas individual de la persona afectada d’una 
malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en 
un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d’intervenció.

 - Ser capaç d’elaborar guies d’acció rehabilitadora basant-se en l’actual 
estat del coneixement.

 - Ser capaç de donar suport a les intervencions integrades de rehabilita-
ció psicosocial en valors i en principis ètics.

 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial 
i saber aplicar-la a supòsits concrets.

 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisci-
plinari d’atenció a la salut mental i d’assumir en el seu si rols específics 
i genèrics.

 - Ser capaç d’interaccionar amb les persones usuàries i afins d’una ma-
nera mútuament enriquidora.

 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis 
assistencials i ser capaç d’oferir a les persones usuàries un itinerari 
segur.

 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i as-
sumpció progressiva de responsabilitats.

 - Ser capaç de practicar en l’entorn de treball habitual dels serveis les 
tècniques concretes d’avaluació i intervenció amb persones afectades 
per una malaltia mental greu.

 - Ser capaç d’atendre el rol com a terapeuta en el vessant personal.
 - Ser capaç d’emmarcar les intervencions de rehabilitació en els contex-
tos ecosistèmics.

 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut 
mental a diferents nivells.

 - Conèixer i ser capaç d’aplicar en un context real els conceptes, els 
principis i les tècniques de l’avaluació de serveis.

 - Ser capaç de desenvolupar projectes d’investigació en rehabilitació 
psicosocial de les persones amb malaltia mental greu.

DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a 
la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara 
que siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabi-
litats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements 
i judicis.

 - Que l’estudiantat tinga les habilitats d’aprenentatge que li permeten 
continuar estudiant d’una manera que ha de ser en gran mesura au-
todirigida o autònoma.

 - Ser capaç de donar suport a les intervencions integrades de rehabilita-
ció psicosocial en valors i en principis ètics.

 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut 
mental a diferents nivells.

 - Ser capaç de desenvolupar projectes d’investigació en rehabilitació 
psicosocial de les persones amb malaltia mental greu.

POSSIBLES taSquES dE L’EStudIantat a L’EntItat

• Tasques de familiarització i observació mitjançant les visites als 
dispositius, l’observació dels altres professionals i la incorporació a 
les activitats grupals com a observadors.

• Tasques de documentació de les activitats en forma de registres 
i portafolis.

• Tasques de tutoria amb el supervisor o supervisora de pràctiques 
incloent-hi la preparació dels casos que cal presentar.

• Tasques d’implementació supervisada dels tractaments i les inter-
vencions apreses.

 - Decidisca quins criteris de valoració s’han d’utilitzar.
 - Decidisca quines tècniques de tractament/intervenció s’haurien d’uti-
litzar i en quina seqüència.

 - Planifique el seguiment o seguiments.
 - Al llarg de tot el procés, passe i corregisca determinades proves psi-
cològiques.

 - Col·labore en la teràpia com a pre-professional (per exemple, acompa-
nyant el pacient en una exposició in vivo).

 - Emeta informe clínic escrit supervisat.

2. Participació en aquelles activitats del centre per a les quals es tinga 
permís. Aquesta participació en activitats dependrà del tipus de centre 
i de l’equip amb el qual treballe el psicòleg:
 - Observar sessions clíniques.
 - Assistir a cursos de formació.
 - Realitzar tallers ocupacionals.
 - Participar en sessions d’estimulació/rehabilitació cognitiva.
 - Dur a terme activitats amb pacients ingressats.
 - Donar xarrades (elaborar el guió, assistir, impartir...)
 - Seguir casos atesos en primeres consultes.
 - Realitzar primeres consultes d’avaluació i diagnòstic.
 - Tractar casos clínics supervisats.

3. Realització dels treballs que determine el supervisor o supervisora. 
Cada alumne o alumna realitzarà un treball el contingut del qual depen-
drà del que decidisca el supervisor o supervisora i del tipus de centre. 
Poden ser treballs diagnòstics, plantejaments d’estratègies terapèuti-
ques, epidemiològics, revisions teòriques, etc. L’alumnat haurà de lliu-
rar un exemplar de cada un dels treballs al supervisor o supervisora i 
un altre al tutor o tutora.

4. Sessions a la Universitat. En aquestes sessions s’explicarà a l’alum-
nat els aspectes fonamentals de les pràctiques. Es posarà en contacte 
l’alumnat amb els supervisors o supervisores que puguen assistir-hi 
i es clarificaran els dubtes que puguen sorgir. L’objectiu fonamental 
d’aquestes sessions és preparar l’alumnat per la realització del pràc-
ticum.

5. Tasques acadèmiques formatives: els tutors i tutores portaran a ter-
me un seguiment de les activitats de tot l’alumnat i procuraran que ex-
posen i analitzen les experiències que tinguen als centres.
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