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ADEIT, 
el punt de trobada entre 

la Universitat de València 
i les empreses



• Facilitem la teua formació pràctica en 
empresa a través de les pràctiques
curriculars i les extracurriculars.

• T'acostem al món de l'emprenedoria: 
el curs Qui pot ser “empresari? , a través 
del que pots conéixer tot sobre la creació i la 
direcció empresarial.

• Estimulem la teua creativitat
ambMOTIVEM, un programa que 
desenvolupa la Universitat de València en 
col∙laboració amb ADEIT, sota la direcció del 
Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius.

• T'ajudem en la cerca de la teua primera 
ocupació a través del programa Lunes con 
Empleo.

• Facilitem la teua primera inserció laboral 
amb el programa de beques de formació
professional pràctica.

• T'assessorem en la creació de la teua
pròpia empresa amb el programaMentors
per a emprenedors universitaris.

• Millorem la teua formació i especialització
amb els títols de postgrau propi de la 
Universitat de València.

Mentre
estudies…

Quan has acabat la 
teua formació…

Tota la informació en : ww.adeituv.es / newsletter: www.adeituv.es/suscripción-newsletter / xarxes socials @adeituv



Elements essencials de les pràctiques 

TUTOR/A
PROFESSIONAL

ESTUDIANT
TUTOR/A

ACADÈMIC/A

PROJECTE FORMATIU



Modalitats

EXTRACURRICULARS

SENSE CRÈDITS

CURRICULARS

AMB CRÈDITS



• ESCOLAR

• RESPONSABILITAT CIVIL

• ACCIDENTS

• MÚTUA (TREBALLADOR/A ASSIMILAT
PER COMPTE D'ALTRE)

• PRÀCTIQUES REMUNERADES:
ASSISTÈNCIA EN LA MÚTUA DE
L'EMPRESA/INSTITUCIÓ QUE T'HA DONAT
D'ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL..

• PRÀCTIQUES SENSE REMUNERAR: 
SEGUIR EL PROTOCOL INDICAT EN LA
WEB: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Assegurances Tipus d'assegurances



Pràctiques amb menors

Solicitar certificado que acredite la manca de
delictes de naturalesa sexual. Passos:

1. Pujar a través de la seu electrònica
"ENTREU" Entregar en l'empresa o entitat a
l'inici de les pràctiques.

Más información

Guía orientativa sobre protecció de
dades per a estudiants que realitzen
pràctiques externes.

Protecció de dades



PRÀCTIQUES CURRICULARS
-amb crèdits-



Assignatura Pràctiques Externes
(35009) Optativitat

Crèdits: 9
Hores: 180

Període octubre - desembre
febrer - maig

CondicionsRequisits

Per a sol·licitar-les:
180 crèdits superats entre obligatòries i 
optatives

No es permet la realització de pràctiques
curriculars en docència



1. ANÀLISI ESTADÍSTICA 
2. CONSULTORÍA
3. FINANCES 
4. INFORMÀTICA 
5. INVESTIGACIÓ EN MATEMÀTIQUES

Activitats orientatives



Sol·licitud de pràctiques externes curriculars
Fins al 12 de juny



Revisar dades
personals

Tipus de pràctiques

Plaç de sol.licitud

Sol·licitud de pràctiques externes curriculars



Autopràcticum

Ranking

Modalitats
de realització

Tots els dubtes que us sorgisquen amb la nova plataforma podeu consultar‐les en 
uvpracticas@uv.es

Reconeiximent



Actividatas Dades Lloc

Presentació sol·licituds dels
estudiants

fins al 12 de juny Secretaria virtual

Registre / Presentació de 
Autopracticum

1 al 30 de juny * http://www.uvpracticas.com

Publicació estudiants per 
ordre d'elecció i resultat de 

Autopracticum
Final de juliol Aula Virtual

Publicació d'ofertes Final de juliol http://www.uvpracticas.com

Elecció de les pràctiques 2 de setembre http://www.uvpracticas.com

Període de les pràctiques
octubre-desembre

febrer - maig
Empreses/institucions o 

entitats

* No accedir fins que no es reba el correu d'accés amb unes orientacions.

Calendari



PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS
-sense crèdits-



CONDICIONS

• Els/les estudiants que tinguen superats el 50% del crèdits de la titulació i 
complisquen els requisits específics de la titulació i siguen estudiants de la 
Universitat de València.

• L'empresa/entitat la proposa el/la alumne/a o tria entre l'oferta de ADEIT 
http://www.uvpracticas.com

• El contingut de les pràctiques haurà de ser propi del grau matemàtiques.
• Es podem fer un total de 900 hores per curs acadèmic
• La tutora acadèmica de pràctiques extracurriculars serà Ana Corberan Vallet.
• Incorporades al SET. 

Es permet realitzar-les en INSTITUTS



Apareixeran en el 
Suplement Europeu 
al Títol



Persones de 
referència 
pràctiques externes

Coordinadora de Pràctiques de la 
Facultat de Ciències Matemàtiques

Ana Corberán
Ana.corberan@uv.es

ADEIT
Julia Liébana ‐ 963 26 26 00

Julia.Liebana@fundacions.uv.es

Secretària Facultat de Ciències 
Matemàtiques
963 54 45 69



Mes informació

www.adeituv.es/practicas



Moltes gràcies

Ana Coberán Vallet
Silvia Vizcayno


