
PRÀCTIQUES EXTERNES 
PREGUNTES FREQÜENTS: 

Quins són els passos a seguir per a cursar pràctiques externes curriculars? 
1. Consultar el Calendari de Pràctiques Externes que es publicarà en la pàgina web de la Facultat

(Pràctiques en Empreses).
2. Emplenar la sol·licitud de Pràctiques (dins del termini establert en el calendari de Pràctiques

Externes), a través de correo.uv.es.
En l’apartat ”periode” de la sol·licitud s’ha d’indicar si les pràctiques es volen fer en el primer o
segon quadrimestre.

3. “Automatricular-te” en el termini establert per a la matrícula oficial.
4. Consultar, en la pàgina web de la facultat https://www.uv.es/filtradcom > Pràctiques en Empreses

la llista d’admesos.
5. Escollir una plaça del llistat publicat per ADEIT o proposar tu l’empresa. Si proposes tu l'empresa,

has de presentar la sol·licitud d’autopracticum, en el termini establert al calendari de pràctiques a
la plataforma de pràctiques (https://www.uvpracticas.com/)

Puc fer durant el mateix curs l'assignatura obligatòria1 de Pràctiques Externes i l'optativa?
Sí. En la mateixa sol·licitud hauràs d’indicar-ho a l’apartat d’observacions.

Quan acaba el termini per a emplenar el formulari si vaig a fer l’assignatura l'obligatòria? 
El termini establert en el Calendari de Pràctiques és per a totes les Pràctiques Externes 

curriculars (obligatòria i optativa) 

Si vull fer les Pràctiques Externes en el segon quadrimestre, quant les sol·licite? 
Nomès hi ha un únic termini de sol·licituds per a totes les titulacions. En la sol·licitud s’ha d’indicar si 

les pràctiques es volen fer en el primer o segon quadrimestre. 
En les titulacions de Comunicació Audiovisual i Periodisme tens dues sessions d´elecció pero sols un

termini de sol·licituds. L’estudiantat que en la primera sessió no obtinga plaça, haurà d’anar a la segona 
sessió d´elecció.

. 

Qui és el meu tutor o tutora de Pràctiques? 
Consulta el web de la facultat (Pràctiques en Empreses). 

Quin termini tinc per a lliurar el document d’Autoprácticum després d'haver sol·licitat Pràctiques? 
Si proposes tu l'empresa, el document Autopràcticum s’ha de presentar en el termini establert al 

calendari de pràctiques. Tingues en compte que aqueix document no té valor si no has sol·licitat

prèviament les Pràctiques i no t’has matriculat. 

Quin criteri s'utilitza per a l'ordre d'adjudicació de places de Pràctiques? 
Les sol·licituds s'ordenen per nota mitjana de l'expedient i, en segon lloc, per crèdits superats. 

http://www.uv.es/filologia
https://www.uvpracticas.com/


 
 
 
 

Ja he realitzat una pràctica integrada3, puc realitzar una pràctica voluntària? 
Sí, sempre que les pràctiques externes extracurriculars (voluntàries) tinguen, como a màxim, una 

durada de 900 hores per curs acadèmic. 
La sol·licitut es fa a l’ADEIT:  

 
 
 
 

1
L’assignatura Pràctiques Externes és obligatòria a les titulacions de Grau en C. Audiovisual, Periodisme i Fil. Catalana 

2
ADEIT: Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València. Creada per iniciativa del Consell Social de la UV per a 

facilitar la comunicació i relació entre la Universitat i el seu entorn socioeconòmic. Entre les seues diverses funcions destaca la 
gestió dels convenis amb institucions i empreses que permeten la realització de pràctiques formatives per a l'alumnat de la 
Universitat. 
3
Integrades (curriculars): amb correspondència en crèdits. Voluntàries (extracurriculars): sense correspondència en crèdits. 

 

NORMATIVA 

 
- Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València aprovat pel Consell de Govern del 

26 de juny de 2012 (ACGUV 131/2012). 
- R.D. 592/2014, de 11 de juliol, per el que es regulen les pràctiques académiques externes dels 

estudiants universitaris. 


