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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas profesionais
Materia
Prácticas
profesionais
Código
P04M176V01205
Titulacion
Máster
Universitario en
Comunicación en
Medios Sociais e
Creación de
Contidos Dixitais
Descriptores Creditos ECTS
12
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento
Coordinador/a Corbacho Valencia, Juan Manuel
Profesorado
Corbacho Valencia, Juan Manuel
Correo-e
jmcorbacho@uvigo.es
Web
Descrición
Prácticas en empresas e institucións
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código
CG1
Capacidade para integrarse en equipos de traballo multidisciplinares
CG2
Capacidade de liderado
CG3
Capacidade para a organización do traballo
CE19 Coñecemento dos contextos e procesos do emprendemento empresarial.
CT4
Habilidade para a xestión da marca persoal e a propia reputación dixital.
CT5
Habilidade para a integración e aplicación de coñecementos nun proxecto de comunicación dixital.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Identiﬁcar os contextos e procesos do emprendemento empresarial.
Integrarse en equipos de traballo multidisciplinares.
Organizar o traballo.
Xestionar a marca persoal e a propia reputación dixital.
Integrar e aplicar coñecementos nun proxecto de comunicación dixital.

Tipoloxía

Competencias
CE19
CT5
CG1
CG3
CT4
CG2
CT5

Contidos
Tema
Realización de prácticas nunha contorna laboral e As prácticas levaranse a cabo baixo a supervisión dun titor da Facultade
profesional ligada a algunha das disciplinas do
de Ciencias Sociais e da Comunicación e outro na empresa de destino.
plan de estudos
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas externas
240
240
0
Informe de prácticas externas
60
60
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
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Metodoloxía docente
Prácticas externas

Descrición
O/A estudante desenvolve as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha profesión,
durante un período determinado, realizando as funcións asignadas e previstas na proposta de
prácticas. Ao ﬁnalizar, elabora unha memoria ﬁnal sobre as tarefas realizadas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas Atención personalizada por parte do titor asignado dentro da Universidade e do titor asignado na
empresa ou institución
Avaliación
Descrición
Prácticas
externas

O titor na empresa emitirá un informe sobre a actividade do estudante
durante o período de prácticas.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

50

CG1
CG2
CG3
CE19
CT4
CT5

Informe de
prácticas
externas

Rematado o período de prácticas, os estudantes elaborarán un informe
onde se resuma a súa experiencia. Este informe, que deberá estar
avaliado polo seu responsable na empresa, será tido en conta polo titor
da Universidade para emitir a súa cualiﬁcación

50

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Traballo Fin de Máster/P04M176V01206
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise de métricas e avaliación da eﬁcacia en medios dixitais/P04M176V01105
Comunicación de crise e reputación dixital/P04M176V01104
Dixital Media Planning/P04M176V01106
Dirección estratéxica de comunicación dixital/P04M176V01102
Ecosistema de medios sociais e ferramentas dixitais/P04M176V01101
Emprendemento en social media/P04M176V01110
Estratexia de contidos/P04M176V01103
Fotografía para web e redes sociais/P04M176V01109
Xestión, edición e publicacións de contidos con CMS/P04M176V01107
Redación para medios dixitais e redes sociais/P04M176V01108
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