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• 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
amb MOTIVEM, un programa que 
desenvolupa la Universitat de València en 
col·laboració amb ADEIT, sota la direcció del 
Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius.

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

• Facilitem la teua primera inserció laboral 
amb el programa de pràctiques per a 
persones egressades de la nostra
universitat.

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

Mentre
estudies…

Quan has acabat la teua
formació…

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

http://www.adeituv.es/
http://www.adeituv.es/suscripción-newsletter


Elements essencials de les pràctiques 

TUTOR/A

PROFESSIONAL
ESTUDIANT

TUTOR/A

ACADÈMIC/A

PROJECTE FORMATIU
Establit de comú acord entre els tutors i tutores, bé a proposta de l'entitat 

col·laboradora o a proposta de la Universitat de València



• 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

Per a més informació: web ADEIT

http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/seguros/


Pràctiques amb menors

Solicitar certificat que acredite la manca de
delictes de naturalesa sexual.

Important: l’heu de pujar a la seu electrònica
"ENTREU" i entregar en l'empresa o entitat a
l'inici de les pràctiques.

Més informació

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

Protecció de dades

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/practicas-con-menores/
https://www.uv.es/uvcatedres/Catedres/guia/Guia_dataprot_generica.pdf


Tens necessitats educatives de suport 
derivades d’una discapacitat?

UVdiscapacitat ofereix:

 Assessorament per a identificar les necessitats i les adaptacions adients.

 Comunicació per assessorar sobre la implementació d’adaptacions. 

 Orientació en l’elecció del centre de pràctiques.

 Acompanyament en la realització de les pràctiques. 



96 398 34 26

updestudiantes@uv.es

Av. Blasco Ibáñez, 21(Facultat de 
Psicologia)

www.uv.es/uvdiscapacidad

www.facebook.com/UPDUV

mailto:updestudiantes@uv.es
http://www.uv.es/uvdiscapacidad
http://www.facebook.com/UPDUV


MODALITATS

EXTRACURRICULARS
sense crèdits

CURRICULARS
amb crèdits



PRÀCTIQUES CURRICULARS

Es configuren com a activitats acadèmiques externes integrades en el pla d'estudis, que es correspon amb
una assignatura de la titulació i computen crèdits acadèmics



Asignatura Pràctiques Externes
Créditos: 12
Horas: 260

Periodo
octubre – desembre
gener – maig
juny - agost

Per a sol·licitar-les:
Tindre 1r + 2n complets

O
150 crédits del pla a data 15.07.2022 

(tancament d’ actes) 

Condicions Requisits

L'alumnat ha d'haver-se matriculat de l'assignatura durant el periode de matrícula

Data límit per al còmput de crèdits: 19 de juliol de 2022



Sol·licitud de pràctiques externes curriculars

Del 1 al 15 de juliol 2022 La sol·licitud es fa a través de 
SECRETÀRIA VIRTUAL



Revisar dades
personals

Tipus de pràctiques

Termini de sol.licitud

Sol·licitud de pràctiques externes curriculars



Autopràcticum

Ranking

modalitats

de realització

Reconeixement



1.
Formulari de sol·licitud de pràctiques (Secretaria virtual). Especificar 
“Reconeixement”.

2.
Instància adjuntant “vida laboral” i certificat de l'empresa especificant
període i activitats realitzades (presentar a la secretaria del centre). En cap
cas podrà ser inferior a 6 mesos.

3. Valoració per la comissió de practiques.

4.
No computa per a la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es qualifica com
a APTE.

Reconeixement



1.
Presentar la sol·licitud de Pràctiques externes a través de la Secretaria 
Virtual, dins el termini fixat del 1 al 15 de juliol.

2. Matricular-se de l'assignatura de pràctiques.

3.

Enviar a Silvia Vizcayno (silvia.vizcayno@fundacions.uv.es ) el document 
d’autopràcticum, degudament emplenat, signat i segellat, juntament amb la 
descripció de les activitats a realitzar per el/l’estudiant

Durant el curs acadèmic

Autopràcticum

mailto:silvia.vizcayno@fundacions.uv.es


1.
Presentar la sol·licitud de Pràctiques externes a través de la Secretaria Virtual, dins el 
termini fixat del 1 al 15 de juliol.

2. Matricular-se de l'assignatura de pràctiques.

3.
Exposició de les places de pràctiques aprovades per la comissió en la web de ADEIT 

15 de setembre de 2022

4.
Elecció de la pràctica per l'alumne segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

19 de setembre de 2022

Ranking per elecció

IMPORTANT
• Les pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a l’ Escola i a ADEIT
• L'estudiant NO pot posar-se en contacte amb l'empresa ni començar la pràctica fins que reba per e-
mail el seu acord de pràctiques.

Més informació en la en la Web de 
ADEIT i del centre



Activitats Dades Lloc

Presentació de sol·licituds dels i de les 
estudiants

Del 1 al 15 de juliol 2022 Secretaría virtual

Matricular-se de l'assignatura de pràctiques del 20 al 29 de juliol 2022
Automatrícula (data i hora de 

cita matrícula)

Publicació relació estudiants admesos i 
exclosos provisional

25 de juliol 2022 Web ETSE

Tèrmini reclamacions admesos i exclosos Del 25 al 27 juliol 2022 Email etsepractiques@uv.es

Publicació definitiva relació admesos i exclosos
i

llista d'elecció per ordre de matrícula
28 de juliol 2022 Web ETSE

Publicació de les ofertes aprovades per la 
Comissió

de Pràctiques de Centre
15 de setembre 2022 Web ADEIT

Elecció de plaça pels estudiants en subasta
presencial y per ordre de llista d'elecció

19 de setembre 2022 BlackBoardCollaborate ADEIT

Calendari

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
mailto:etsepractiques@uv.es


PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS
són aquelles que pots realitzar amb caràcter voluntari durant el 

període de formació i no computen crèdits acadèmics



CONDICIONS

• Els/les estudiants que tinguen superats el 50% del crèdits de la 
titulació, 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. Més informació en https://www.adeituv.es/practicas/

• Es podem fer un total de 900 hores per curs acadèmic.
• Incorporades al SET. 

https://www.adeituv.es/practicas/


Apareixeran en el 
Suplement 
Europeu al Títol



COORDINADOR DE PRÀCTIQUES DE CENTRE
Jesús Soret

jesus.soret@uv.es

SECRETARIA ETSE etsepractiques@uv.es

G. EN ING. QUÍMICA

G. EN ING. INFORMÁTICA

G. EN ING. MULTIMEDIA

G. EN ING. TELEMÁTICA

G. EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

G. EN ING. ELECTRÓNICA DE TELECO

G. EN CIÈNCIA DE DADES

Amparo Chafer: amparo.chafer@uv.es
Javier Martínez: javier.martinez-plume@uv.es
Fco. Soriano: francisco.r.soriano@uv.es
Santiago Felici: santiago.felici@uv.es
Julio Martos: Julio.Martos@uv.es
Jesus Soret: jesus.soret@uv.es
Antonio José Serrano: antonio.j.serrano@uv.es

ADEIT

Silvia Vizcayno
961 583 973 

silvia.vizcayno@fundacions.uv.es

Persones de referència pràctiques 
externes

mailto:jesus.soret@uv.es
mailto:etsepractiques@uv.es
mailto:amparo.chafer@uv.es
mailto:javier.martinez-plume@uv.es
mailto:francisco.r.soriano@uv.es
mailto:Miguel.Garcia-Pineda@uv.es
mailto:Julio.Martos@uv.es
mailto:jesus.soret@uv.es
mailto:antonio.j.serrano@uv.es
mailto:amparo.alcala@uv.es


Més informació

Web ADEIT i Web ETSE



Moltes gràcies

-Silvia Vizcayno-
- Jesús Soret -


