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ADEIT, 
el punt de trobada entre 

la Universitat de València 
i les empreses



• 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 beques de formació
professional pràctica.

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

Mentres estudies… Quan has acabat la teua
formació…

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

ADEIT, el punt de trobada entre la Universitat de València i les empreses.

http://www.adeituv.es/
http://www.adeituv.es/suscripci%C3%B3n-newsletter


MODALITATS
PRÀCTIQUES

EXTRACURRICULARS
sense crèdits

CURRICULARS
amb crèdits



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

Reglamento de la UV recoge los derechos y deberes de los participantes
https://www.uv.es/farmadoc/Practicas_NHD_CTA/reglamento_UV_Practicas.pdf

https://www.uv.es/farmadoc/Practicas_NHD_CTA/reglamento_UV_Practicas.pdf


• 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 / guia de l'estudiant

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.

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

Protecció de dades

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

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://www.uv.es/uvcatedres/Catedres/guia/Guia_dataprot_generica.pdf
mailto:updestudiantes@uv.es
http://www.uv.es/uvdiscapacidad
http://www.facebook.com/UPDUV


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



Condicions

TITULACIÓ caràcter hores en l’empresa crèdits

GRAU EN CIÈNCIA I 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS Obligatòria 375 18

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I 
DIETÈTICA Obligatòria 375 18



Titulació Requisits

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS

Haver superat 160 crèdits bàsics i obligatòries de les titulacionsNUTRICIÓ HUMANA I 
DIETÈTICA

Requisits



*Preferentment esudiants que tinguen superats 195 crèdits o més.

**Només per a estudiants que no finalitzen la titulació en el curs 2022-2023

Períodes de pràctiques

Període data d’inici data de finalització

Primer período* Octubre 31 de gener

Segon període 1 de febrer 30 de maig

Període d’estiu** 1 de juny 15 de setembre



Autopràcticum

Rànquing per 
elecció

Modalitats
de realització

Reconeiximent
Sol.licitud en Facultat



Autopracticum

On buscar :

 Familiars i coneguts
 Professors
 Estudiants
 Portals especialitzats
 Empreses
 Buscadors Internet 
 Portals web especialitzats
 Xarxes socials
 Mitjans de comunicació

• Matricular-se de l'assignatura al juliol, el dia de la teua cita de matrícula.
Des de l'1 de juliol pots preparar la matrícula de Grau del pròxim curs, validant o modificant les teues dades personals en: http://www.uv.es/preparamat
et permetrà estalviar temps el dia de la matrícula i accedir directament a seleccionar les assignatures i grups a matricular.

• Presentar en la secretària de la Facultat de Farmàcia, el document de autopracticum que hi ha
en pàgina web, degudament emplenat, juntament amb la descripció de les activitats a realitzar
per el/la estudiant i enviar-lo per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es abans del 25 de juliol 2022

INCOMPATIBILITATS
No pot haver-hi una relació de parentiu fins a tercer grau entre l'estudiant i els propietaris o tutors del lloc de
pràctiques.

IMPORTANT
La persona que tutorice la pràctica en l’empresa té que dispossar de formació en nutrició.

Titulacions

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

NUTRICIÓ HUMANA I DIÈTETICA

http://www.uv.es/preparamat
mailto:maria.m.gonzalez@uv.es


Análisi i control de qualitat.
Disseny de sistemes per a APCC.
Producció d’Aliments.
Planificació i Desenvolupament.
Economia i Gestió.
Higiene dels Aliments.
Inspecció Sanitària.
Magatzematge.
Conservació i Distribució.

1. Nutrició Clínica.
2. Dietista Comunitari.
3.   Restauració Colectiva
4.   Indústria Alimentària

Activitats orientatives CTA Activitats orientatives NHyD





IMPORTANT
• Les pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Facultat i a ADEIT.
• La plaça triada es Irrenunciable: no s'autoritzen canvis que no siguen per causes de força major
• L'estudiant NO pot posar-se en contacte amb l'empresa ni començar la pràctica fins que tinga el seu acord de pràctiques.

Rànquing per elecció

• Matricular-se de l'assignatura al juliol , el dia de la teua cita de matrícula.
Des de l'1 de juliol pots preparar la matrícula de Grau del pròxim curs, validant o modificant les teues dades personals en: http://www.uv.es/preparamat
et permetrà estalviar temps el dia de la matrícula i accedir directament a seleccionar les assignatures i grups a matricular.

• Publicació de les places de pràctiques aprovades per la comissió en la web de ADEIT i de la
facultat al setembre

• Elecció de la pràctica per l'alumne, segons els criteris d’ordenació de matrícula d’UV, en les dates
que marque el calendari de gestió. (En cas d’empat, triarà en primer lloc l’estudiant que tinga major nombre de crèdits
superats)

Titulacions

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS

NUTRICIÓ HUMANA I DIÈTETICA

http://www.uv.es/preparamat


https://www.uv.es/farmacia

https://www.uv.es/farmacia


https://www.uv.es/farmacia

PÁGINA WEB

AULA VIRTUAL

https://www.uv.es/uvweb/farmacia/es/estudios-
grado/practicas/practicas-cta-nhd-1285852824026.html

https://www.uv.es/farmacia
https://www.uv.es/uvweb/farmacia/es/estudios-grado/practicas/practicas-cta-nhd-1285852824026.html


La qualificació final de l'estudiant procedeix de la valoració:

18 ECTS:
• Assistència en el centre de treball: 15 ECTS (375 h) 45%
• Assistència Seminaris i Tutories amb Tutor acadèmic:

1 ECTS (10 h) 10%
• Elaboració i presentació de la Memòria al Tutor acadèmic:

2 ECTS 45%

Avaluació

Tota la informació sobre l'assignatura
actualitzada consulta-la periòdicament

L'assignatura : 
Practicum 33970
Pràctiques Externas 34002 

AULA VIRTUAL GUIA DOCENTEPAGINA WEB

Informació

https://aulavirtual.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/practiques-/practiques-cta-nhd-1285852824026.html


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

Calendari de gestió
Prácticum NHD/ Pràctiques externes CTA

CURS  2022-2023



PRÀCTIQUES TUTELADES –CURRICULARS A L’ESTRANGER. 

PROGRAMES DE MOBILITAT



¿COM TROBAR ON FER LES PRÀCTIQUES??
- possibles contactes dels estudiants
- destinacions d’Erasmus Estudis, mitjançant la Facultat

CURRICULARS-TUTELADES
• Erasmus+Pràctiques tipus A
• Sense finançament

EXTRACURRICULARS
• Programa Erasmus+ Pràctiques tipus B

PERSONA DE REFERÈNCIAPRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Coordinadors de Mobilitat  de la titulació : 
CyTA: Jordi Mañes Vinuesa Jordi.Manes@uv.es
NHyD: Lara Manyes Lara.manyes@uv.es

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-
internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-
1285862454909.html

mailto:Jordi.Manes@uv.es
mailto:Lara.manyes@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-1285862454909.html


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

període de formació i no computen crèdits acadèmics

Consulta la sessió informativa de novembre

https://www.uv.es/uvweb/farmacia/es/estudios-grado/practicas-
1285852823923.html

https://www.uv.es/uvweb/farmacia/es/estudios-grado/practicas-1285852823923.html


Apareixeran en el 
Suplement Europeu al 
Títol



Persones de 
referència 
pràctiques externes

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Coordinadora de Pràctiques de la Facultat de 

Farmàcia
Ester Carbó Valverde – 963 543 278

Ester.carbo@uv.es

INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
ADEIT

David Siles Gómez – 961 583 972
david.siles@fundacions.uv.es

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
Secretària Facultat de Farmàcia

Mar González – 963 543 970
Maria.m.gonzalez@uv.es

mailto:Carlos.Garcia@uv.es
mailto:david.siles@fundacions.uv.es
mailto:amparo.Bartu@uv.es


Moltes gràcies
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