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Titulació: GRAU NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 
 
Assignatura 33970 Pràcticum (18 Crèdits 375 h. presencials) 
 
PER A PODER MATRICULAR-SE DE L’ASSIGNATURA PRÀCTICUM ES NECESSARI TINDRE 160 
CRÈDITS ECTS SUPERATS ENTRE BÀSICS I OBLIGATORIS.. 
 
Important: Els estudiants hauran de matricular-se de l'assignatura 33970 Pràcticum el dia de la seua 
cita de matrícula 
 
MODALITATS 
 
AUTOPRÀCTICUM (l’estudiant busca l’empresa) 
 Omplir el model d’autopràcticum de l’1 al 25 de juliol i enviar-ho per mail a: 

maria.m.gonzalez@uv.es 
 El centre assignarà el tutor acadèmic. 
 Els resultats dels autopràticums es publicaran la segona de setembre de 2022 a la web de la 

Facultat. En cas de no estar aceptat l’autopràcticum, l’estudiant passarà a la modalitat “ranking”. 
 
RANKING PER ELECCIÓ (l’estudiant tria empresa oferida per ADEIT) 
 L’orde per a l’adjudicació d'empreses es basa en els criteris d’ordenació de matrícula de 

la UV. (En cas d’empat, triarà en primer lloc l’estudiant que tinga major nombre de crèdits 
superats) 

 El llistat d'estudiants per a l'elecció d'empreses i les empreses oferides per ADEIT es 
publicarà la segona de setembre del 2022 en la web de la Facultat. 

 
ELECCIÓ D’EMPRESES 
 
 16 de setembre a les 13 h. al Saló de Graus de la Facultat , per als estudiants del primer 

període. (Preferentment estudiants que tinguen superats 195 crèdits o més). 
 30 de setembre a les 13 h. al Saló de Graus de la Facultat, per als estudiants del segon i tercer 

període.  
 
IMPORTANT: Els acords s’enviaran per mail des d’ADEIT, a totes les parts implicades, dies després de 
l’elecció i abans de l’inici de la pràctica. L’estudiant haurà de contactar tant amb el tutor acadèmic com 
amb el tutor d’empresa abans d’iniciar les seues pràctiques, en l’acord estarà tant el nom com el mail 
dels tutors. 
 
Els períodes per a realitzar les pràctiques són els següents:  
 

• Primer Periode: Octubre-Gener  
• Segon Periode: Febrer-Maig  
• Tercer Periode: Juny-Setembre (només per a estudiants que no finalitzen la titulació en el curs 22-23). 

 
 
AL FINALITZAR LA PRÀCTICA 
 L'estudiant realitzarà una memòria seguint les recomanacions d'elaboració, publicades en la 

pàgina web, i l'entregarà al seu Tutor Acadèmic en un termini màxim de 10 dies des de la 
finalització de la pràctica, excepte en el període de juny-setembre que l'haurà d'entregar en la 
primera setmana de setembre. També haurà d'entregar al Tutor Acadèmic els justificants dels 
seminaris realitzats. 

 
 L'enquesta-avaluació de les pràctiques per l'estudiant, s'enviarà per mail a: 

maria.m.gonzalez@uv.es 
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