
     
 
  

 

Grau en: 

GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

HISTÒRIA 

HISTÒRIA DE L’ART 

 

CALENDARI PRÀCTIQUES EXTERNES CURS 2018-19 

TASQUES DATES I LLOC 

1.Informació als estudiants 16 de Maig a les 11 hores.  
Saló d’Actes Facultat de Geografia i Història 

2.Presentació de les sol.licituds dels estudiants 1 de juny a 25 de juliol 
A la Secretaria Virtual 

3.Presentació de sol.licituds d’Autopracticums, 
convalidació i reconeixement de crèdits: 
               3.1. Sol·licitud Secretaria Virtual 
               3.2. Entrega documentació 

1 de juny a 25 de juliol: 
 

a) Sol·licitud a la Secretaria Virtual 
b) Entrega documentació a la Secretaria del 

Centre  

4.Publicació de llista d’admesos pràctiques externes i 
autopracticum 

5 de setembre llistat provisional (tauler centre i 
web centre:  http://www.uv.es/geohist - Banner 
Pràctiques Externes) 
5 a 7 setembre reclamacions 
10/11 setembre llistes definitives (tauler centre i 
web centre:  http://www.uv.es/geohist - Banner 
Pràctiques Externes) 

5. Publicació de llistat de practiques oferides 7 al 11 de setembre (webs ADEIT-Facultat) 

6.Elecció de pràctiques 12 de setembre 

7.Formalització del contracte de pràctiques 10 dies hàbils des de la recollida de la 
documentació (setembre) 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

Conferència sobre habilitats per a la inserció Laboral 
a càrrec de l’OPAL 

Pendent publicació 

 

AUTOPRACTICUM: Quan el propi alumne es busque l’empresa per a fer les practiques, a més d’inscriure’s 

en la Secretaria Virtual durant el período de l’1 de juny al 25 de juliol, presentarà el document de 

sol.licitud de l’Autopracticum a la Secretaria del Centre, dirigit a la presidenta de la Comissió de 

Pràctiques de la Facultat de Geografia i Història, per a la seua valoració i acceptació, si escau, per part dels 

coordinadors de les pràctiques externes del títol. A més s’haurà de presentar el programa de la pràctica a 

desenvolupar amb el vist i plau del tutor de l’empresa. Les empreses/organismes que es proposen hauran 

de tenir professionals amb formació específica i signar un conveni amb la UVEG. A partir del 5 de setembre 

es publicarà el llistat d’Autopracticums acceptats. 

http://www.uv.es/geohist
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CONVALIDACIÓ: El alumnes que sol·liciten convalidació d’aquesta assignatura a més d’inscriure’s en la 

Secretaria Virtual, duran el període de l’1 de juny al 25 de juliol, presentaran el document de sol·licitud de 

convalidació a la Secretaria del Centre dirigit a la presidenta de la Comissió de Pràctiques de la Facultat de 

Geografia i Història per la seua valoració i acceptació, si escau, per part de la CAT. Caldrà justificar i 

documentar les practiques que en qualsevol cas, hauran d’estar vinculades a un títol acadèmic com a 

practiques integrades. 

RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES: En aquells casos que l’alumne estiga exercint la professió, aquesta 

activitat es podrà reconèixer com a practiques externes. Els alumnes que sol·liciten el reconeixement 

d’aquesta assignatura, a més d’inscriure’s en la Secretaria Virtual durant el període de l’1 de juny al 25 de 

juliol, presentaran la corresponent documentació i justificació a la Secretaria del Centre, dirigit a la 

presidenta de la Comissió de Pràctiques de la Facultat de Geografia i Història, que serà valorada pels tutors 

i coordinadors de practiques externes del títol. Caldrà justificar almenys 6 mesos de contracte de treball. 

La qualificació obtinguda serà de 5 APTE. 

PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES: Els alumnes que vullgen fer practiques no integrades en el curriculum 

s’hauran dirigir a l’ADEIT per a fer la sol·licitud:    http://www.adeit-uv.es/index.asp 

PRÀCTIQUES ERASMUS: Els alumnes que desitgen demanar una beca Erasmus per a practiques curriculars 

(Modalitat A) hauran de seguir el mateix procediment que per a fer practiques curriculars ordinàries 

(preinscripció, matrícula i elecció). Tanmateix, hauran de buscar una empresa i fer les gestions per tal que 

l’empresa els admeta. Quan tinguen el vist i plau de l’empresa i la pràctica assignada podran procedir a 

omplir la petició de beca Erasmus a la seu ENTREU. Les condicions i els documents estan penjats a la fulla 

web de Relacions Internacionals:  

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-

erasmus-practiques/convocatories-1285862459692.html 

 

COORDINADORS DE PRÀCTIQUES 

Coordinadora de Pràctiques de la Facultat de Geografia i Història: 

Dra. Francesca Segura Beltran. Francisca.Segura@uv.es 

Coordinador de Pràctiques del Grau d’Història de l’Art: 

Mireia Ferrer Álvarez.  Mireia.Ferrer@uv.es  

Coordinador de Pràctiques del Grau d’Història: 

Dr. Manuel Lomas. Manuel.Lomas@uv.es 
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Coordinadors de Pràctiques del Grau d’Informació i Documentació: 

Dr. Vicente Pons Alos. vicente.pons-alos@uv.es 

Dra. Aurora González.  aurora.gonzalez@uv.es 

Coordinadors de Pràctiques del Grau Geografia i Medi Ambient: 

Dra. Francesca Segura Beltran. Francisca.Segura@uv.es 
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