
 
 

NOTES ACLARIDORES RESPECTE A LA CORRECTA APLICACIÓ DEL PROTOCOL DE LA 

FACULTAT DE DRET PER AL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

EXTERNES. 

Vistes les consultes de diferents estudiants i tutors dirigides a la Comissió de 

Pràctiques Externes de la Facultat de Dret en relació a algunes qüestions contingudes 

en el Protocol per al Seguiment i Avaluació de les Pràctiques Externes, es realitzen els 

següents aclariments: 

1) La decisió de proposar una sèrie d'activitats per a complementar les hores fins 

a aconseguir el llindar del 50% es fonamenta en la cerca d'un equilibri entre la 

necessitat de tancar l'assignatura en un temps raonable i la conveniència de 

justificar un grau suficient d'adquisició de competències i formació per part 

dels/les estudiants, d'acord amb la Instrucció aprovada pel Vicerectorat 

d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València. 
 

2) La “proposta” d'avaluació excepcional continguda en el Protocol per al cas de 

pràctiques interrompudes ha de ser interpretada de manera flexible i adaptada 

a cada cas concret. A aquest efecte, es recomana als tutors acadèmics que 

apliquen la diferenciació dels dos últims percentatges indicats per separat [el 

10% per a les activitats descrites en les lletres a) a d); i 15% per a les activitats 

e) i f) del punt 5 del Protocol] solament en aquells casos en què falta una 

quantitat important d'hores per a aconseguir el 50% de les inicialment 

previstes en el contracte. En cas contrari, els dos percentatges poden unir-se 

fins a aconseguir el 25% permetent d'aquesta forma que l'avaluació puga 

aconseguir el 100% sense que l'estudiant haja de realitzar necessàriament 

activitats incloses en els dos apartats; o bé afegir-se a algun dels altres 

conceptes avaluables (valoració del tutor d'empresa, memòria…), si el nombre 

d'hores restant per a aconseguir el llindar fora tan reduït que poguera fer 

desproporcionat reservar a l'activitat complementària una valoració conjunta 

del 25%. 
 

 

3) Els tutors acadèmics són els qui realitzaran l'avaluació de la pràctica, seguint 

els criteris establits en el Protocol, amb els aclariments d'aquest escrit, per 

tant, és a ells als qui correspon suggerir als estudiants les activitats a realitzar 

dins del programa de formació complementària.  
 

4) El calendari de pràctiques del 2n quadrimestre del curs 2019-20 estableix les 

següents dates de finalització de les pràctiques, segons titulació: 
 

Titulació Data finalització pràctiques 

Grau Dret 
Grau Criminologia 
Grau Ciències Polítiques i Adm. Públ. 
Doble Grau Dret-Criminologia 
Doble Grau Dret-CCPA 

15 de maig 2020 

Doble Grau Sociologia-CCPA 31 de maig 2020 

Doble Grau ADE-Dret 30 de juny 2020 

 
 



 
 

No obstant això, a fi de fer possible la realització de les activitats 

complementàries indicades en el protocol, es prolonga el termini del període de 

pràctiques fins al 29 de maig en aquelles titulacions que tenien previst finalitzar 

del 15 de maig. Això fa que correlativament es retarde al 29 de maig l'inici del 

termini amb què compten els estudiants per a entregar la memòria.  

Això ens obligarà a escurçar el temps amb què els professors compten per a 

emplenar les actes, atés que aquestes haurien d'estar tancades el 23 de juny 

perquè la nota de pràctiques puga entrar en el còmput de la baremació que 

s'emporta cap amb caràcter previ a les sol·licituds de preinscripció en els 

màsters. 
 

5) Els cursos organitzats per UVOcupació estan en fase de preparació i activació. 

En els pròxims dies s'anunciaran els cursos a través de l'Aula Virtual del 

Practicum. 
 

6) El curs sobre el Marc normatiu de la protecció de dades es durà a terme entre 

el 8 i el 29 de maig al llarg de set sessions programades per als divendres 

vesprada i dissabtes matí, a fi de no coincidir amb l'horari de docència ordinària. 

En els pròxims dies s'anunciarà el curs a través de l'Aula Virtual del Practicum. 
 

7) Per al còmput del 50% de les hores presencials de pràctiques es podrà tindre 

en compte el reconeixement acadèmic d'experiència professional prèvia o de 

pràctiques extracurriculars prèvies realitzades amb conveni amb la UV. En 

aquest cas, el/la estudiant haurà d'acreditar davant el seu tutor la realització 

d'aquestes pràctiques o, si no té un certificat, haurà de sol·licitar-lo a la 

Comissió de Pràctiques. 
 

8) En qualsevol cas, com adverteix el Protocol en el seu últim paràgraf, l'aparició 

d'una normativa posterior adoptada en funció de la situació canviant en la qual 

vivim, pot fer canviar les regles establides fins al moment. 

 

València, a 22 d’abril de 2020 

 

La Comissió de Pràctiques 

Facultat de Dret 


