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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas: Proxecto práctico profesional
Materia
Prácticas
externas:
Proxecto práctico
profesional
Código
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Titulacion
Grao en
Publicidade e
Relacións
Públicas
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
12
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Psicoloxía evolutiva e comunicación
Coordinador/a García González, Aurora
Profesorado
García González, Aurora
Correo-e
auroragg@uvigo.es
Web
http://csc.uvigo.es
Descrición
Incorporación dos estudiante a empresas de publicidade ou gabinetes de comunicación o de marketing
xeral
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CE3 Coñecemento da estrutura dos medios publicitarios: características, tipoloxías e problemáticas.
CE4 Coñecemento teórico e práctico das estructuras organizativas e dos procesos da publicidade e das relacións públicas.
CE5 Coñecemento teórico-práctico dos elementos, formas e linguaxes da publicidade e das relacións públicas no contexto
local/rexional, nacional e internacional.
CE6 Competencias imaxinativas e coñecemento dos métodos do pensamento creador e a súa aplicación no proceso de
comunicación.
CE9 Coñecemento das estratexias de comunicación e o seu desenvolvemento creativo, aplicables en todo tipo de
organizacións, así como das metodoloxías necesarias para a súa análise, auditoría e avaliación.
CE10 Coñecemento teórico e práctico das técnicas de xestión en empresas de comunicación.
CE11 Competencia ou alfabetización dixital: capacidade e habilidade para utilizar as tecnoloxías e técnicas de
comunicación en novos soportes, medios interactivos e multimedia.
CE12 Destrezas analítico-sintéticas: capacidade e habilidade para establecer a estratexia, planiﬁcación e procesos propios
da comunicación publicitaria e das relacións públicas.
CE13 Destrezas expresivas: capacidade e habilidade para dar forma creativa á mensaxe. Realización de pezas publicitarias
básicas e supervisión da súa produción deﬁnitiva.
CE14 Destrezas directivas e colaborativas: capacidade e habilidade para responsabilizarse da área de comunicación dunha
organización, afrontando a xestión estratéxica dos seus intanxibles, a responsabilidade social corporativa e as
relacións con diferentes públicos.
CE15 Capacidade para a xestión económica e orzamentaria no ámbito da actividade publicitaria e das relacións públicas.
CT1 Competencias interpretativas da comunicación: capacidade de recoñecer implicacións éticas en decisións
profesionais.
CT2 Competencias creativas: capacidade para a creatividade, a innovación e a adaptación ao cambio.
CT3 Competencias colaborativas: capacidade de adaptación aos obxectivos e valores organizativos e de traballo en
equipo.
CT4 Competencias directivas: capacidade para administrar o tempo, con habilidade para a organización de tarefas.
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CT5
CT6

Competencias directivas: capacidade de asumir o liderado en proxectos, xeríndoos eﬁcientemente e asumindo
compromisos de responsabilidade social.
Competencias directivas: preparación para asumir o risco na toma de decisións.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Demostrar coñecemento suﬁciente en relación coas tarefas asignadas

Competencias
CE3
CE4
CE5
CE6
CE9
CE10
CB2
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CB2
CB5
CT1
CB5

Aplicar correctamente estes coñecementos na execución das tarefas

Interpetar correctamente os datos e informacións recibidas no exercicio das prácticas
Mostrar interese pola aprendizaxe no transcurso das prácticas
Interpretar e asumir correctamente os referentes éticos da profesión no exercicio da práctica
profesional
Demostrar capacidade de creatividade, innovación e adaptación ao cambio
Demostrar capacidade de adaptación aos obxectivos e valores organizacionais e de traballo en
equipo
Administrar correctamente o tempo na organización e execución das tarefas asignadas
Executar as tarefas de forma eﬁciente e asumindo o liderado se é preciso
Asumir o risco na toma de decisións no exercicio das prácticas
Relatar adecuadamente as tarefas realizadas e a aprendizaxe adquirida no exercicio das prácticas,
demostrando unha correcta comunicación escrita

CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT5

Contidos
Tema
1. Realización de prácticas preprofesionais.
Os estudantes integraranse no plantel das empresas.
2. Realización dun informe por parte do alumno. Os estudantes cubrirán un formulario no que ﬁguren as tarefas
desenvolvidas e avalíen a súa experiencia
3. Avaliación por parte do titor do estudante.
Os informes deberán contar coa aprobación dos titores profesional e
académico dos estudantes.
4. Elaboración da memoria de prácticas que
A memoria entregarase xunto co resto da documentación
resuma a experiencia
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas externas
240
240
0
Informe de prácticas externas
15
45
60
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticas externas

Descrición
Incorporación dos/das estudantes ao plantel de empresas de comunicación ou ós gabinetes de
marketing e comunicación das empresas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas

Atención e seguemento por parte dun titor dentro da empresa

Probas

Descrición

Informe de prácticas externas

Asesoramento por parte do coordinador académico de prácticas no centro

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Prácticas externas

Realización das prácticas preprofesionais

Informe de prácticas Despois do período de prácticas, o alumno deberá presentar toda a
externas
documentación que acredite a realización das prácticas e un
informe que resuma a súa experiencia.

50

CB2
CB5

50

CB5

CE3
CE4
CE5
CE6
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6

Outros comentarios sobre a Avaliación
***Para a superación da materia, resulta obligatorio realizar un mínimo de 120 horas de prácticas nas empresas***

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria

Recomendacións
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