Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
2n semestre 2018–2019

(no omplir els espais ombrejats)

Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC), en
col·laboració amb el Grau de Comunicació
Audiovisual (UB)

CENTRE
OFERENT
NOM
ACTIVITAT
DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

Realització de reportatge audiovisual sobre els 250 anys d’existència de l’Escola
de Nàutica de Barcelona
18 de febrer–30 de
setembre de 2019

Nº HORES
ACTIVITAT

150

PREU
ACTIVITAT

Gratuït

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Projecte d’aprenentatge servei (ApS) que consisteix en la conceptualització i realització d’un
reportatge sobre els 250 anys de l’Escola de Nàutica de Barcelona, que formarà part dels actes
commemoratius de l’anniversari.
Durant un quart de mil·leni, la institució ha mantingut la seva activitat docent fins a esdevenir
l'actual Facultat de Nàutica. Aquesta institució ha format milers d'oficials de la marina mercant i
ha aportat a Espanya professionals de primera categoria a un sector econòmic vital per al món.
En paraules de la institució:
L'any 1769 el capità Sinibald Mas va proposar a la Junta de Comerç de Barcelona
la creació d'una escola nàutica que havia de preparar els professionals per donar
resposta a un creixent comerç amb les Amèriques. Entre aquell moment i el
present, hi ha una història digna de ser recordada, especialment perquè representa
i garanteix un present dinàmic i de prestigi, i augura un futur encara millor.
El projecte està tutoritzat pel professor Josep Rovira, del grau de Comunicació Audiovisual,
l’elaboració del qual implicarà la realització de les tasques següents:
1. Planificació i producció del projecte
1.1. Avantprojecte
1.2. Preproducció: projecte d’idees i projecte executiu
1.3. Producció
1.4. Postproducció
Josep Rovira i Quadrench (tutor)

TIPUS
3

D’AVALUACIÓ

2

PROFESSORAT

Aprofitament.

El tutor designat avaluarà el desenvolupament del projecte i la producció audiovisual resultant.

.
2
3

Aprofitament o només assistència
En cas que sigui Aprofitament, expliqueu en què consisteix

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 4
d’activitat
Cooperació
en el marc
d’un projecte
ApS.

4
5

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

Facultat de Nàutica de
Barcelona (UPC), a través
del Museu Marítim de
Barcelona.
Persona de contacte:
Àngels Farré Cuyàs
Àrea de gestió de
col·leccions i del
coneixement Consorci de
les Drassanes Reials i
Museu Marítim de
Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
08001 Barcelona
Tel. 933429920 (ext. 2176)
farreca@mmb.cat

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Adreçat a 5

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Degà de la Facultat de Grau de Comunicació
Nàutica de Barcelona Audiovisual
(UPC)

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc.
Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions
6 crèdits

