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Què fem? 
 

Lunes con empleo 
 

Accions per a 
l‘emprendiment 

  
Postgraus Propis 

 
 Pràctiques en empresa 

 
www.adeituv.es 



Elements essencials: 
 

Estudiant 
 

Tutor acadèmic  
 

Tutor professional 
 

 Projecte formatiu 



Tipus de pràctiques 
 

CURRICULARS  
amb crèdits 

 
EXTRACURRICULARS  

sense crèdits 
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Assegurança 
 

Escolar  
 

Responsabilitat Civil 
 

 Accidents 
 

Mutua 
(treballador assimilat per compte d´altri) 
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Dades de l´estudiant 

Dades de l´empresa / institució 

Dades dels tutors 

Programa formatiu: objectius, activitats, 
duració, periodo... 

Signatures 

Si no s'entrega signat i 
segellat la pràctica no tindrà 

validesa 
 

Acord de 
pràctiques 



Certificat 

Important per al CV 



 
 

PRÀCTIQUES AMB MENORS 
 
 

Sol·licitar certificat que acredite la carència de delictes de naturalesa sexual:  
 

COM OBTENIR EL CERTIFICAT (MINISTERI DE JUSTÍCIA): 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes 
 

APORTAR LA CERTIFICACIÓ A LA UNIVERSITAT:  
Pujar a través de la seu electrònica "ENTREU", a l'inici de les pràctiques, el 
certificat digitalitzat. 
EN L’EMPRESA/ENTITAT DE PRÀCTIQUES:  
Entregar el certificat original en l’empresa o entitat a l'inici de les pràctiques. 
MÉS INFORMACIÓ:  
http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/practicas-con-menores/ 
 

OBLIGATORI 



PRÀCTIQUES 
CURRICULARS 
(amb crèdits) 

  



Característiques : 

- Assignatura: Practicum I 

- Crèdits: 6 

- Hores presencials en el centre: 80 

- Període Oferta institucional: Febrer 

- Autopracticum: Octubre-Maig 
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Característiques: 

- Assignatura: Practicum II 

- Crèdits: 25 

- Hores presencials en el centre: 400 

- Període Ofertat: Octubre-Maig  
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PRACTICUM REQUISITS 

PRACTICUM I
Haver superat almenys 30 

crèdits de la titulació

PRACTICUM II

Haver superat almenys 150 
crèdits entre els quals és
obligatori haver superat

el Practicum I
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Àrees d'actuació professional 
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1. Supervisió, direcció, gestió de centres, innovació 
educativa i formació del professorat 

2. Educació en l'àmbit adult 
3. Immigració, interculturalitat i multiculturalitat 
4. Educació, tecnologies i mitjans de comunicació 
5. Educació i empresa 
6. Educació ambiental 
7. Prevenció educativa 
8. Educació especial i atenció a la diversitat 
9. Gestió cultural 
10.Orientació, diagnòstic i assessorament educatiu 



Grau en Dret 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Dades personals 



Grado en Fisioterapia 

Disponibilitat 

Autopràcticum 

Acceptació de les  
Condicions i enviar 

Informació General 

TRIAR 
ENTRE 

PRACTICUM 
I o II 



A. Reconeixement 
 

B. Autopràcticum  
 

C. Elecció 
 

Modalitats per a la seua realització 
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1. Formulari de sol·licitud de 
pràctiques en la web 

2. Acreditar experiència laboral i 
presentar Secretaria 

3. Valoració per la comisió 

4. Reconeixement = > Apte 
 

A. Reconeixement 
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1. Formulari de sol·licitud de pràctiques en 
la secretaria virtual. OBLIGATÒRIA 

2.  Enviar proposta d'autopràcticum.  

3. Valoració per la comissió. 

B.  Autopràcticum 
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1. Formulari de sol·licitud de pràctiques en 
la secretaria virtual OBLIGATÒRIA 

2. Exposició de les places de pràctiques 
aprovades per la comissió.  

3. Elecció de la pràctica per l'alumnat 
segons la nota mitjana de l'expedient 
acadèmic. 

C.  Elecció 
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Activitats Dades Lloc 
Presentació de sol·licituds Des del 10 al 30 d´abril Secretaria Virtual

Presentació documentació d´Autopràcticums. Des del 10 d´abril 
fins al 31 de maig elisabet.pons@uv.es

Presentació documentació de Reconeixement Des del 10 d´abril 
fins al 31 de maig Secretaria de la Facultat

Publicació de: 
- Llistat de places de centres. 
- Ordre d'elecció de places. 
- Resolució de Autopracticum 
- Resolució de Reconeixement. 

12 de juny 
(Per a presentar al·legacions el 

termini màxim serà de 3 dies des 
de la seua publicació. Fins a 15 de 

Juny)

www.uv.es/filoeduc

ASSIGNACIÓ PÚBLICA de les places oferides 
segons l'ordre de crèdits superats i nota mitjana. 29 de juny

Lloc: Aula Magna - Fac. Filosofia i CC de 
l'Educació.

Hora: 9.30h. Prácticum II - 12.00h. Prácticum I

La Comissió de Practicum es reuneix i assigna els 
estudiants als tutors d'universitat. 
 
PRIMERA REUNIÓ dels estudiants amb els seus 
tutors per a notificar les respectives instruccions 
acadèmiques i l'assignació realitzada. 

Octubre 2017 Fac. Filosofia i CC de l'Educació.

Inici de les pràctiques 
Des del 29 de gener fins al 23 de 

febrer de 2018 (PI) Empreses/Entitats
22 de gener de 2018 (PII)



PRÀCTIQUES 
EXTRACURRICULARS 

(sense crèdits)  



CONDICIONS  
- Es poden fer una vegada superats el 50% dels crèdits de 

la titulació. 
- Fins a 900 hores per curs acadèmic. 
- L’empresa la proposa el alumne o tria de l’oferta de 

ADEIT. 
- Es poden combinar amb les pràctiques curriculars. 
- Només es poden realitzar mentre es siga alumne de la 

UV (el curs finalitza el 30 de setembre, encara que es 
tanque l’expedient acadèmic.) 

Apareixeran en el  
SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL 



Les pràctiques extracurriculars es tramitan directament 
a través de la web de ADEIT 



ADEIT 
Elisabet Pons 
962057972  

 elisabet.pons@uv.es  
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Coordinador de Pràctiques de Centre 
Vicent Horcas 

 vicent.horcas@uv.es 
 

Vicedegana de Relacions Internacionals i practicum 
Paula Jardón 

paula.jardon@uv.es  

Secretaria 
Mireia Blasco   

mireia.blasco@uv.es  



BEQUES SANTANDER CRUE CEPYME 2017 

INFO WEB: 
http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/practicas-
destacadas/becas-santander-crue-cepyme-2017/ 



Grado en Fisioterapia 

Més informació: 
www.adeituv.es/practicas 




