Opinions d’estudiants de grau sobre l’assignatura optativa “Pràctiques externes”
“Per a l’alumne és una experiència molt enriquidora sobretot perquè l’ajudarà a conèixer el món laboral
al qual s’haurà d’enfrontar quan acabi els estudis i, a vegades, a partir d’aquestes pràctiques [...], bé
sigui a la pròpia empresa, o bé per contactes que podrà fer durant les pràctiques, li podran sortir
oportunitats laborals que qualsevol altre alumne que no hagi fet pràctiques no podrà obtenir.”
Mar
“[...] Probablemente, lo más positivo del proceso ha sido la experiencia curricular que he ido
adquiriendo paulatinamente a lo largo del período de prácticas. Vale la pena mencionar que no se trata
de una mera etapa laboral, sino que ha constituido un aprendizaje tutelado. [...] No puede obviarse el
hecho de que realizar las prácticas en período lectivo fuerza al estudiante a convertirse en un gestor más
eficaz y disciplinado de su tiempo y de sus aptitudes. […] Resulta satisfactorio y gratificante ser capaz de
concluir el período de prácticas habiendo logrado combinarlo con los estudios de grado.”
Gerard
“Pel que fa a l’alumne, les pràctiques externes són un benefici en el sentit que representen una possible
professió que podria exercir en un futur, […]. A més, són un complement pràctic a les assignatures
teòriques, fet que val la pena de considerar perquè acosten l’estudiant a una manera de funcionar
diferent de la que està acostumat a fer-ho en el grau.”
Lídia
“Entré en las prácticas porque quería tantear el terreno de todas las posibilidades que me permitía esta
carrera y porque quería aprender. Es cierto que […] estoy aprendiendo mucho y me gustan las tareas
que voy haciendo. Por tanto, me alegro mucho de haber tomado la decisión de hacer las prácticas.”
Marta
“La realització d’aquest període de pràctiques porta beneficis tant a l’alumne com a l’empresa. Si bé [el
tutor de l’entitat] pot comptar amb l’ajuda d’estudiants de filologia que estan acabant el grau
universitari i que, per tant, tenen uns bons coneixements de la llengua útils per a les feines [de l’entitat],
els estudiants que decideixen fer aquesta assignatura externa tenen la possibilitat de veure com
funciona el món laboral i com a més poden aprendre nous coneixements específics d’aquest àmbit. És
molt profitós obrir-se a noves experiències, que sempre amplien el que un sap.”
Judit

