
 
 

 

Aprovat en Consell de Govern de 18 de desembre de 2018. ACGUV 264/2018 

Proposta per a la creació de la “Comissió de Pràctiques Externes de 
la Universitat de València” 

 

I. Introducció 

El Claustre de la Universitat de València va aprovar, segons l’acord ACUV 11/2018, la creació, 
a través del Consell de Govern, d’una Comissió de Pràctiques Externes amb la finalitat 
d’estudiar un sistema de remuneració de les pràctiques i tractar de les qüestions que amb 
caràcter general s’hagen d’abordar des d’un plantejament integral a la Universitat. 

En aquest sentit disposem d’antecedents en la “Normativa de Pràctiques Formatives 
Externes” de la Universitat de València, aprovada per la Junta de Govern el 24 de setembre de 
1996 i modificada el 21 d’octubre de 1998. Concretament, l‘article 4.1 establia l’existència 
d’una Comissió General de Pràctiques de tota la Universitat. 

Amb tot això s’elabora la proposta següent per a la constitució de la Comissió de Pràctiques 
Externes de la Universitat de València (d’ara endavant, CPEUV), en la qual hem tractat de 
concretar: els objectius, la composició i el funcionament, i que segueix criteris similars a la 
Comissió de Pràctiques de Centre regulada per l’article 4 del Reglament de Pràctiques Externes 
de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern el 26 de juny de 2012 (ACGUV 
131/2012). 

 

II. Objectius de la comissió 

1. Estudi de totes les qüestions relacionades amb les pràctiques externes per poder 
dur-ne a terme un plantejament integral. 

2. Estudi d’un sistema de  remuneració de les pràctiques externes. 

 

III. Composició 

La Comissió la presideix la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius en el marc de les 
seues competències, i ha d’incloure, almenys, una persona representant per branca de 
coneixement, que coincidisca amb el càrrec de vicedegà o vicedegana amb competències en 
les pràctiques, o que siga coordinador o coordinadora de pràctiques de centre, director o 
directora de màster oficial. Dos representants dels estudiants: un que correspon a la persona 
que ostente la Delegació d’Estudiants en el Consell de Direcció i un altre que pertoca a un 
representant de l’Assemblea General d’Estudiants. També hi poden participar dues persones, 
en representació d’una empresa o entitat que col·labore amb les pràctiques externes, i el 
director del Departament de Pràctiques a Empreses de l’ADEIT, que hi actua com a secretari. 

 

IV. Funcionament 

La CPEUV es constitueix per al curs 2018-2019 i la seua durada la determina el temps que el 
Consell de Govern de la Universitat de València estime pertinent. 


