
Reconeixement de PRÀCTIQUES per EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL 
Curs 2022-2023 

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a 
efectes de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que estiga relacionada amb les competències inherents al títol 

Aquest reconeixement el pot sol·licitar tot l’estudiantat del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la 
Universitat de València que puga acreditar experiència laboral i professional en una activitat relacionada amb les 
competències inherents al títol. El temps mínim que té que acreditar són 180 dies. 

Termini de presentació: Fins el 16 de desembre de 2022 

Forma i lloc de presentació: La sol·licitud será electrónica (www.uv.es/eregistre). En la sol·licitud electrònica 
cal indicar, amb claredat, el tipus de reconeixement que es sol·licita, i adjuntar la 
documentació que s’indica 

Procediment del tràmit 

Aquest reconeixement està supeditat al pagament de la corresponent taxa del 100% del preu del crèdit 
(taxa establerta per la Generalitat Valenciana) 

En el supost que la resolució siga favorable, des de la secretaria es generarà el rebut corresponent a la taxa de 
reconeixement, i es comunicarà a l’alumnat per al seu pagament amb tarjeta bancària. 

El pagament es farà des de la seu de la UV, https://seu.uv.es, en “el meu lloc personal”/”els meus tràmits” 

Sense el rebut pagat no es tramitarà cap sol·licitud de reconeixement. 

Pagat el rebut, l’alumnat ho comunicarà, des del correu electrònic de la UV (@alumni.uv.es), a la secretaria del 
centre (secretariafcafe@uv.es). 

Comprovat el pagament, s’incorporaran els crèdits reconeguts a l’expedient de l’alumnat 

Documentació a presentar: 
1. Informe de vida laboral
2. Documentació acreditativa del treball realitzat:

a. Si es tracta d’un treball realitzat per contracte amb un tercer, un dels dos documents següents:
i. Contracte o contractes de treball en els que conste els periodes de treball i el treball realitzat.

ii. Certificat de l’empresa u organisme en el qual es detalle l’activitat laboral o professional per a
la que es sol·licita el reconeixement; i el periode de temps; que necessàriament ha de coincidir
en el que reflectisca la vida laboral

b. Si es tracta d’un treball realitzat com autònom:
i. Certificat censal, certificat col·legial o altra documentació que acredite que el interessat o

interessada ha exercit efectivamente l’actividat pel seu compte.

Si la documentació aportada no té “signatura electrónica” o “csv (codi segur de verificació)”, cal aportar una 
declaració jurada manifestant que els certificats i diplomes són originals 

http://www.uv.es/eregistre
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Guia_Presentaci%c3%b3_Sol%c2%b7licitud_Reconeixement_Pr%c3%a0ctiques_Externes_per_eregistre_val.pdf
https://seu.uv.es/
mailto:secretariafcafe@uv.es
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Declaraci%c3%b3n_jurada_Reconeixement_Pr%c3%a0ctiques_biling%c3%bce.pdf

