
Nom de la matèria: Pràctiques externes 

ECTS: 6 Caràcter: OB 

Organització temporal: S2 

Contingut (assignatures i descripció temàtica): 
 

Pràctiques externes • Realització de pràctiques en empreses o administracions 
que treballen en aspectes relacionats amb la planificació 
dels territoris de muntanya o la seva dinamització 
econòmica 

6 ECTS 

 

Competències: 
Bàsiques  

B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi (*) 

 
 
Generals 

CG1 Valorar els mecanismes d'interacció de la societat amb el medi ambient en la perspectiva 
de la presa de decisions 

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisis i interpretació de les variables i  fonts 
estadístiques socioeconòmiques i mediambientals. 

CG3 Treballar en equip en un context multidisciplinari amb l'habilitat d'incorporar  les 
aportacions fetes donis de diferents àmbits conceptuals i metodològics a través d'una reflexió i 
treball compartits. 

CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar 
estratègies alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores. 

CG5 Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de 
desenvolupament entre els agents locals, privats i administració. 

 
 
Específiques  

CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la  singularitat física i humana de la muntanya i 
explicar la diversitat dels territoris de muntanya. 

CE2 Analitza,  interpretar i avaluar els processos de canvi i conflictes mediambientals en 
atenció a la preservació de la biodiversitat i equilibris ambientals en àrees de muntanya.  

CE3 Dissenyar,  redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de 
recursos i planificació física. 

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat 
demogràfica. 

CE6 Dissenyar projectes de desenvolupament local en el context dels plans i ajudes públiques 
per al desenvolupament i promoció de les àrees rurals i de muntanya. 



 
 

Resultats d'aprenentatge: 

• Adquirir capacitat de treball, individual i en equip, en entorns professionals. 

• Aplicar els coneixements adquirits en les diferents matèries i posar en pràctica les habilitats 
apreses en l'entorn real d'una empresa o administració.  

• Planejar propostes innovadores adaptades a les necessitats de la institució o empresa. 

• Desenvolupar de manera eficient i pràctica tasques de planificació, direcció i gestió de 
projectes i activitats. 

 

 
Metodologies docents: 

7 Pràctiques 
 

 
 
Metodologies docents i activitats formatives (en hores): 
 

Metod. docents Activitats formatives 
Total 
hores 

% 
presencialitat 

4.Pràctiques externes 
 

4.1.Tutoria/sessió d'orientació 3 100 

4.2.Tutories de seguiment 7 100 

4.3.Redacció de memòria de 
pràctiques 20 0 

4.4.Estada de pràctiques en empresa 
o institució 120 100 

  150  
 

 
Sistemes d'avaluació: 
 

  Sistemes d'avaluació 
Ponderació 
mínima 

Ponderació 
màxima 

6 Informes d'acte i co-avaluació 40 60 

11 
Informe d'avaluació del tutor 
de pràctiques 40 60 

 

 
Idioma: 
Castellà / català 

 
 


