Referència: 18-4404-001

ANNEX 1 al conveni de cooperació educa va entre la FUPF i RICEUP SCCL per a la realització de
pràc ques acadèmiques externes
1. Dades de l'estudiant
Nom i cognoms: CLARA AMORÓS I ORDAS
Estudis als quals està matriculat: Grau en Publicitat i Relacions Públiques (UPF)
DNI: 23818488X

NIA:

Adreça: C/ PROVIDÈNCIA 137 BIS - 08024 - BARCELONA
Telèfon : 672864267

Correu electrònic : clara.amoros01@estudiant.upf.edu

2. Dades de les pràc ques
Modalitat de pràc ques: curriculars
Nom i codi de l'assignatura: 20542 Pràc ques externes
Nombre de crèdits: 10 ECTS

3. Projecte forma u
Competències que s'han d'assolir:
Competències genèriques:
Capacitat tècnica, capacitat d'aprenentatge, administració de la feina, habilitats de comunicació oral i escrita, sen t
de la responsabilitat, facilitat d'adaptació, crea vitat i inicia va, implicació personal, mo vació, puntualitat,
relacions amb el seu entorn laboral, capacitat de treball en equip, recep vitat a les crí ques.
Competències especíﬁques:
Capacitat per desenvolupar adequadament les tasques pròpies dels diferents perﬁls professionals del sector de la
publicitat i les relacions públiques. Capacitat per entendre les variables dels contextos socials, polí cs, econòmics i
comunica us que incideixen en la pràc ca de la publicitat i les relacions públiques. Capacitat crí ca i analí ca per
interpretar les dades que s'han de considerar per elaborar estratègies de comunicació. Capacitat per detectar els
canvis i les noves tendències, i orientar adequadament les pràc ques professionals assignades. Capacitat per
organitzar i dirigir grups mul disciplinaris i extreure'n el màxim proﬁt per resoldre els problemes de comunicació
plantejats. Capacitat per treballar en grup, per exposar de manera clara les pròpies idees i per establir sinergies
amb la resta de components del grup de treball. Capacitat per idear estratègies i missatges de publicitat i de
relacions públiques.
Ac vitats que s'han de desenvolupar:
- Actualitzar xarxes socials de la coopera va. - Proposar noves inicia ves pel pla de comunicació de la coopera va Revisió de textos del web i actualització del mateix tenint en compte el deﬁnit al pla de comunicació. - Col·laborar
amb l'estratègia comunica va de diferents projectes segons necessitats.

4. Durada, horari i període de realització
Horari: 12 hores setmanals. L'estudiant no realitzarà pràc ques durant el mes de desembre.
Nombre total d'hores: 260
Data d'inici i de ﬁnalització: 24/10/2018 - 18/04/2019

5. Lloc de realització de les pràc ques
Centre de treball: RICEUP SCCL
Adreça: Carrer d'armengol, 1 - 08003 - Barcelona

6. Tutors
Per la UPF
Nom: Jamina Felip Sebas a

Càrrec: Coordinadora Pràc ques

Telèfon: 93 542 24 41

Correu electrònic : prac cumpublcitat@upf.edu

Per l'en tat col·laboradora
Nom: carlos@riceupstudio.com

Càrrec: Director

Telèfon: 658 08 63 70

Correu electrònic : carlos@riceupstudio.com

7. Pla de seguiment
Informe ﬁnal del tutor de l'en tat: model de l'annex 2.

Entrega: 18/04/2019

Memòria ﬁnal de l'estudiant: és un requisit necessari per avaluar l'estada de pràc ques.

Entrega: 18/04/2019

8. Criteris d'avaluació
Avaluació ﬁnal del tutor acadèmic
Curriculars: l'avaluació serà seguint el criteri numèric de 0 a 10.

9. Ajuts a l'estudi, si escau
Quan a: 6,00 euros/hora
Forma de pagament: -

10. Compromisos de l'estudiant
L'estudiant declara:
- Que coneix i accepta que la relació de pràc ques no implica la cons tució de cap vincle laboral amb l’en tat.
- Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràc ques que dimanen del conveni subscrit entre
la FUPF i l’en tat RICEUP SCCL en data 23/10/2018, així com les relacionades en aquest annex.
- Que es compromet a complir totes les obligacions que, d’acord amb les condicions descrites i la norma va
aplicable, li són exigibles.
- Que es compromet a mantenir la conﬁdencialitat de tota la informació a què ngui accés en mèrits de la seva
col·laboració amb l’en tat RICEUP SCCL , així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres
persones, i a complir amb la resta d’obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades.
- Que es compromet a subscriure una assegurança privada que cobreixi eventuals accidents o malal es (només en
cas d’estudiants majors de 28 anys).
- Que, en cas de voler abandonar les pràc ques abans de la data prevista de ﬁnalització (resolució an cipada), es
compromet a comunicar la seva intenció a l’en tat col·laboradora amb un temps de preavís de mínim de 15 dies.
- Que coneix i accepta que l'abandonament sense mo u suﬁcientment jus cat de les pràc ques comportarà la
prohibició de realitzar una altra estada de pràc ques durant el mateix curs acadèmic.
- Que coneix i accepta que l'ex nció de la seva relació acadèmica amb la UPF comportarà l'ex nció de les
pràc ques.

En prova de conformitat, signen aquest annex, per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, en data 23/10/2018.
Per la UPF

Per l'en tat col·laboradora

JORDI BALLÓ FANTOVA, degà de la NORA SOLER PASTOR
Facultat de Comunicació
Directora de comunicació

L'estudiant en pràc ques

CLARA AMORÓS I ORDAS

