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      CALENDARI DE GESTIÓ 
PRÁCTICUM NHD/ PRÀCTIQUES EXTERNES CTA 

CURS  2022-2023 
 

                 ACTIVITAT                                                                                            DATES-TERMINIS 
Comissió de Pràctiques de Centre: acorda, 
documentació i procediment 12 d’abril 

Sessió informativa alumnes  
(Es publicarà informació a la pàgina web del centre) 

28 d’abril de 2022 a les 12’30 h. 
Al Saló d’Actes “Charles Darwin” 

Proposta de Col·laboració a les Empreses   
(ADEIT) Maig-juny 

 
Matrícula Assignatura Pràctiques Al moment de la matrícula (juliol 2022) 
Presentació d´autopràcticums/autopropostes  
(document en pag web)  
Enviar per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es 

1 al 25 de juliol 2022 

Termini de presentació d’ofertes per part de les 
Empreses (ADEIT) juliol 2022 

Valoració ofertes d’empreses per la Comissió de 
Pràctiques  1 de setembre de 2022 

Publicació ofertes d’empreses aprovades per la 
Comissió de Pràctiques (Web Facultat y web ADEIT) Segona setmana de setembre de 2022 

Resolució d’Autopracticums per la Comissió de 
Pràctiques 
(Web  Facultat) 

                    Segona setmana de setembre de 2022 

Publicació relació admesos i exclosos i nota 
mitjana 
(Web  Facultat) 

Segona setmana de setembre de 2022 

 

Elecció d’empreses per a realitzar les Pràctiques 
(Es publicarà informació a la pàgina web del Grau) 

- 16 de setembre a les 12 h. (CyTA) y a les 13 h. (NHyD) per als 
estudiants del primer període (oct-gen.) preferentment 
estudiants que tinguen 195 crèdits o més 
- 30 de setembre a les 12 h. (CyTA) y a les 13 h. (NHyD) per als 
estudiants del segon període (febrer-maig) i tercer període 
(juny-setembre) 

Entrega d’acords  (ADEIT) Després de l’elecció i sempre abans de 
 l’inici de la pràctica 

 

Inici del Pràcticum/Pràctiques Externes 
                  A partir de l’1 d’octubre (primer període) 
                  A partir de l’1 de febrer (segon període) 
                  A partir de l’1 de juny  (tercer període)* 
 *només per a estudiants que no finalitzen la titulació en el curs 22-23 

AL FINALITZAR LA PRÀCTICA 
Entrega de la Memòria de pràctiques i justificant 
dels seminaris 

(Al Tutor Acadèmic) 

Fins 10 díes desprès de la finalizació de les practiques. 
 

(excepte en el període de juny-setembre que l'haurà 
d'entregar en la primera setmana de setembre) Entrega de l’Avaluació de pràctiques per l’estudiant 

Enviar per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es 
CONGRESSOS D’ESTUDIANTS 

                                                         AVECTA-CTA     Pendiente 
                                                         ADINU-NHD        2 y 3 de marzo de 2023 

 


