Reporter per a la documentació
audiovisual del procés de
transformació de la Universitat
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma
les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que
duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del
món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera
en societat del coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en
l’estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva
competitivitat i contribuir al progrés de la societat.
Oferim pràctiques durant els mesos de setembre de 2018 a maig de 2019, amb una
dedicació de 20 hores setmanals en horari de matí. Es tracta de pràctiques presencials de
dilluns a divendres.
Es farà un conveni de cooperació educativa i la retribució econòmica en el cas d’estudiants
de la UOC serà de 5€ bruts per hora efectiva de conveni. Per a la resta el que ens indiquin
a la seva universitat d’origen.
El centre de pràctiques serà a la Seu del 22@, a La Rambla del Poblenou, 156, de
Barcelona.

Funcions:








L’estudiant entendrà quins projectes de l’Elearn Center estan transformant
l’educació superior i quins outputs tenen.
Identificarà moments clau d’aquests projectes i farà guions pel relat de la gestació
i desenvolupament d’aquests.
Generarà material audiovisual (gravació d’entrevistes amb persones clau,
ambients de reunions, peces textuals, propostes gràfiques...) per poder explicar
aquests relats.
Farà el seguiment, càmera en mà, de l’activitat de l’Elearn Center i muntarà el
material audiovisual per obtenir productes (documentals, making-off...) que
expliquin el procés seguit en aquests projectes transformadors.
Participarà a la gravació i edició d’entrevistes remotes amb responsables
d’universitats singulars d’arreu del món.

Demanem:



Coneixements de gravació amb mòbil, edició i muntatge de continguts
audiovisuals.
Nocions d’Adobe Premiere i After Effects, storytelling i guionització.
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Bon nivell de català i castellà.
Competències tècniques quant a la gravació i edició audiovisual.

Les persones interessades a participar-hi han d’enviar el CV a l’adreça
coopedu@uoc.edu, en què especifiqui en el missatge que estan interessats per la vacant
de Reporter per la documentació audiovisual del procés de transformació de la
Universitat.
Es poden presentar a aquesta convocatòria totes les persones que reuneixen requisits per
fer pràctiques, pel que fa als crèdits fets i que estiguin matriculats durant tot el curs.
Es faran les entrevistes el més aviat possible, durant el mes de setembre.
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