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. La
missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu
progrés i al de la societat.
D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que,
connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció
d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del
coneixement.
La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que
ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la
competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat.
La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques a l’equip
del eLearn Center de la UOC.

Funcions:
Pràctiques extracurriculars per donar suport a l’equip de l’eLearn Center.





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

La duració de les pràctiques serà d’octubre 2019 a juny 2020 a mitja jornada
dilluns, dimarts, dimecres i divendres en horari de matí. S’ofereix un ajut a
l’estudi marcat per la universitat d’origen.
El centre de pràctiques serà la seu del 22@, Rambla Poblenou 156, Barcelona.

Demanem:







Grau en Comunicació o Grau en Audiovisuals.
Tenir superats el 50% dels crèdits dels estudis.
Coneixements de gravació amb mòbil, edició i muntatge de continguts
audiovisuals.
Bon nivell de català i castellà.
Competències tècniques quant a la gravació i edició audiovisual.
Nocions d’Adobe Premiere i After Effects, storytelling i guionització

Solꞏlicituds:
És imprescindible adjuntar el currículum.
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