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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup
Titulació
Crèdits
Període d'impartició
Idioma d'impartició

20248 - Pràctiques Externes d'Història / 1
Grau d'Història - Tercer curs
6
Segon semestre

Professors
Professor/a
Daniel José Albero Santacreu
d.albero@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

12:00

13:00

Dilluns

17/09/2018

11/02/2019

Despatx / Edifici

BF-05 /
Ramon Llull

Contextualització
En aquesta assignatura s'ofereix a l'alumnat la realització d'unperíode de pràctiques a una entitat, privada o
pública, per tal que pugui conèixer de primera mà la realitat laboral relacionada amb els estudis de Grau
d'Històriaque està realitzant. Els tipus de pràtiques estan en funció de l'espai que tria l'alumne, ja sigui un
museuo una institució relacionada amb la gestió cultural. En general el tipus d'activitats van des d'aquelles
relacionades amb la gestió de documentació històrica (arxius públics i privats)fins a la gestió que fan del
patrimoni els museus i altres institucions amb objectius de conservació, catalogació i difusió (inventari del fons
històric-artístic, ajuda en l'organització d'exposicions i difussió en premsa, etc.). Les pràctiques es realitzen
durant els mesos de febrer, maig, abril i maig. Posteriorment, l'alumne haurà de realitzar una memòria, que
anirà acompanyada per una valoració per part del centre d'acollida.

Requisits
S'han d'haver superat els crèdits de formació bàsica (60 crèdits) més 120 crèdits

Competències
Específiques
* CE-1: Llegir i interpretar documents de tota natura que siguin testimoni dels diferents períodes històrics
(Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània). .
* CE-9: Ser capaç d'exposar de forma coherent, a partir dels criteris de multicausalitat i inteligibilitat, a
persones no iniciades, la natura, el desenvolupament i les conseqüències dels fenòmens històrics. .
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* CE-10. Analitzar i valorar l'aportació cultural (material e immaterial) de les diverses societats (espanyoles,
europees i extraeuropees) de cada etapa històrica. .

Genèriques
* CG-2. Comprendre, utilitzar i ser capaç d'explicar el llenguatge propi de la Història, així com l'específic
de cada un dels grans períodes en que es divideix. .
* CG-5: Ser capaç d'accedir de forma autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (noves corrents
historiogràfiques, noves metodologies, nova bibliografia…) valorant-les com a fruit d'un enriquidor debat
científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i aprenentatge como un element propi de
tota la vida. .

Transversals
* CB-2. Saber aplicar els coneixements d'Història al seu terball d'una forma professional i tenir les
competències que es solen demostrat a partir de l'el·laboració i defensa d'arguments i la ressolució de
problemes dins l'àrea d'estudi. .
* CB-4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit de la
Història a un públic tant especialitzat como no especialitzat .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts
L'assignatura Pràctiques Externes del Grau en Història té l'objectiu de fomentar una formació integral de
l'estudiant mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al grau, facilitant un contacte directe i
laincorporació al món professional amb un mínim d'experiència. Representen una oportunitat decisiva per al
desenvolupament personal i el futur professional dels estudiants. Les pràctiques estan dissenyades perquè els
estudiants adquireixin experiència professional en situacions reals. Son activitats que es realitzen en empreses,
institucions i organitzacions amb l'objectiu d'enriquir i complementar la seva formació universitària, alhora
que li proporciona un coneixement més profund sobre les competències que necessitarà un cop s'hagi graduat.
L'estudiant realitza, per tant, una activitat tutelada en empreses o institucions relacionada amb els objectius
professionals de la titulació i els objectius de la institució/ empresa. L'estudiant s'introdueix en la dinàmica
empresarial o institucional, descobrint el funcionament intern dels museus, arxius, institucions de gestió
patrimonial o arqueològic.

Continguts temàtics
Pràctiques tutelades. Empreses/institucions disponibles
Les empreses/institucions amb les que tenim conveni actualment són les següents:
- Arxiu del Regne de Mallorca
- Arxiu municipal de Campos
- Arxiu municipal de Manacor
- Arxiu municipal de Sóller
- Arxiu municipal de Son Servera
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- Àrea de Patrimoni, Ajuntament de Calvià
- Àrea de Patrimoni, Ajuntament de Manacor
- Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (UIB)
- Fundació Endesa
- Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera
- Museu de Mallorca
- Museu de Menorca
- Museu de Manacor
Continguts. Continguts generals
- Pràctiques a institucions i empreses (museus, arxius, fundacions, ajuntaments, etc.) que
permetin a l'alumne tenir un contacte amb l'activitat professional per posar en pràctica les
competències assenyalades, de manera que s'impulsi el coneixement i l'enriquiment social, i
que s'afavoreixi el lideratge i el lliure intercanvi d'idees i experiències.
-Aplicació pràctica en un entorn professional real dels coneixements adquirits.
-Contacte i coneixement del mercat professional.
Continguts. Continguts específics
A determinar per cada institució. Segons el tipus d'entitat on l'alumne faci les pràctiques, el
tipus de treball que haurà de realitzar pot consistir en:
-Inventariar, documentar i catalogar documentació històrica (documents, fotografies, etc.)
procedent de fundacions o institucions públiques.
-Participar en activitats didàctiques i de difusió de conèixement històric (exposicions a museus,
visites guiades, etc.).
-Catalogar i participar en els plans de gestió i divulgació del patrimoni històric-artístic en
col·laboració amb museus,fundacions o institucions públiques.

Metodologia docent
Activitats de treball presencial (5,2 crèdits, 130 hores)
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Hores

Pràctiques externes Pràctiques a una
empresa/institució

Grup petit (P)

L'alumne realitzarà pràctiques extermes a una empresa
vinculada mb el sector. A principi de curs s'ofertarà un llistat
de centres, privats i públics, i situats tant a Palma com a
diversos pobles, on l'alumne triarà fer les pràctiques.

120

Tutories ECTS

Grup petit (P)

Es realitzaran quatre reunions amb el grup d'alumnes, una a
l'inici del curs, una després d'un mes, l'altra després de dos
mesos, i una al final del curs, per fer el seguiment del treball
de l'alumne, i posar en comú les experiències dels alumnes
als diferents centres (privats, publics) on han realitzat les
pràctiques.

10

Seguiment de les
pràctiques
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Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Hores

A part es realitzaran sessions de tutoria individuals per a
aquells alumnes que ho solicitin.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (0,8 crèdits, 20 hores)
Modalitat

Nom

Estudi i treball
Elaboració memòria de
autònom individual pràctiques

Descripció

Hores

Al final del període de pràctiques, l'alumne haurà de lliurar una memòria,
on especificarà la feina que ha fet, les dificultats que s'ha trobat,
questions positives i negatives del lloc seleccionat, i unes conclusions sobre
l'aprenentatge de l'experiència.

20

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".
Pràctiques a una empresa/institució
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Pràctiques externes
Tècniques d'observació (no recuperable)
L'alumne realitzarà pràctiques extermes a una empresa vinculada mb el sector. A principi de curs s'ofertarà
un llistat de centres, privats i públics, i situats tant a Palma com a diversos pobles, on l'alumne triarà fer les
pràctiques.
L'alumne realitzarà pràctiques externes a una empresa vinculada amb el sector. A principi de curs s'ofertarà
un llistat de centres, privats i públics, i situats tant a Palma com a diversos pobles, on l'alumne triarà fer les
pràctiques.

4/5
Data de publicació: 23/07/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1010:34 de 12/12/2018

Any acadèmic
Assignatura
Grup

2018-19
20248 - Pràctiques Externes d'Història
Grup 1

Guia docent

Percentatge de la qualificació final: 80% amb qualificació mínima 5

Seguiment de les pràctiques
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Tutories ECTS
Tècniques d'observació (no recuperable)
Es realitzaran quatre reunions amb el grup d'alumnes, una a l'inici del curs, una després d'un mes, l'altra
després de dos mesos, i una al final del curs, per fer el seguiment del treball de l'alumne, i posar en comú
les experiències dels alumnes als diferents centres (privats, publics) on han realitzat les pràctiques. A part es
realitzaran sessions de tutoria individuals per a aquells alumnes que ho solicitin.
Assistència i participació a les tutories ECTS.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Elaboració memòria de pràctiques
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Al final del període de pràctiques, l'alumne haurà de lliurar una memòria, on especificarà la feina que ha fet,
les dificultats que s'ha trobat, questions positives i negatives del lloc seleccionat, i unes conclusions sobre
l'aprenentatge de l'experiència.
Al final del període de pràctiques, l'alumne haurà de lliurar una memòria, on especificarà la feina que ha fet,
les dificultats que s'ha trobat, questions positives i negatives del lloc seleccionat, i unes conclusions sobre
l'aprenentatge de l'experiència.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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