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MODEL DE PROJECTE FORMATIU DE PRÁCTIQUES:  Participació EN EL DIGITAL SUMMIT  
 

DEPARTAMENT/SERVEI/ÀREA: UVEMPRÉN 

1. INTRODUCCIÓ 
La Universitat de València col·labora a través d’UVemprén en el Digital Summit, un esdeveniment referent en 
l’ecosistema emprenedor de la ciutat de València en el qual participaran entitats emprenedores, startups d’èxit, 
empreses inversores, organismes públics i altres agents d’aquest ecosistema. 

Amb l’objectiu de fer partícip a l’estudiantat de la Universitat de València en aquest esdeveniment, s’ofereixen 
aquestes pràctiques extracurriculars. 

2. OBJECTIUS FORMATIUS ESPECÍFICS DE LES PRÀCTIQUES 
• L’estudiantat participarà i aprendrà de l’organització d’un macro esdeveniment empresarial. 
• L’estudiantat posarà en pràctica i aprendrà les competències necessàries per a relacionar-se en el món 

emprenedor (presentar un projecte empresarial, buscar finançament, fer networking). 
• L’estudiantat haurà d’extraure conclusions, exposar manques i formular propostes sobre emprenedoria. 

3. DURACIÓ EN HORES: 
Fins a un màxim de 20h 

4. PERÍODE DE REALITZACIÓ (DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ PREVIST): 
• Data d’inici: 15 de desembre de 2021 
• Data de finalització: 16 de desembre de 2021 

5. PERFIL DE L’ESTUDIANTAT 
• Alumnat de grau màster o doctorat matriculat en la Universitat de València en el curs acadèmic 2021/2022. 
• Coneixements d’anglès. 

6. PERFIL DEL TUTOR EMPRESA  
PAS/PDI de la Universitat de València vinculat a accions d’emprenedoria. 

7. ACTIVITATS A REALITZAR PER L’ESTUDIANTAT 
1. Formació inicial de 4h abans de la data d’inici del Digital Summit. 
2. Activitats pròpies del suport en l’organització del esdeveniment, com ara: 

− Runners: Ajuda en producció, coordinació d’assistents VIP, etc. 
− General info: Facilitar informació als assistents. 
− RRSS/Marketing: Creació de contingut per a xarxes socials com ara fotos, vídeos testimonials i 

declaracions dels ponents en anglés.  
− Usher: ajudar als assistents a acomodar-se a la sala. 
− Ticketing/Registros Entrada: Suport en el control d’accessos. 
− Content + Speakers support: Ajuda en escenaris perquè els ponents estiguen a la seua hora i preparats 

per a pujar, etc. 
3. Assistència a sessions formatives durant els dies de celebració de l’esdeveniment. 
4. Reflexió i posada en comú de l’experiència i l’aprenentatge obtingut. 
5. Elaboració d’una memòria final de la pràctica. 

https://valenciadigitalsummit.com/
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8. NOMBRE DE PLACES OFERIDES (SI ÉS MAJOR D’UNA) 

50 

9. FORMALIZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
Els qui desitgen sol3licitar participar en aquestes pràctiques hauran de presentar: 

1. Formulari de sol·licitud de l’Annex I a través d’una instància general de la seu electrònica de la Universitat 
de València dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit “Digital Summit 2021”. 

2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 
10.  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria en la pàgina 
web de UVemprén (https://links.uv.es/uvempren/digital_summit_2021) i finalitzarà el 10 de desembre. 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
Els criteris de valoració a tindre en compte pel comité de selecció són els següents: 

1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic: es valorarà fina a un màxim de 50 punts. 
2. Nivel d’anglés: es valorarà fins a un màxim de 50 punts, segons la següent classificació: 

a. Nivell C2: 50 punts 
b. Nivell C1: 45 punts 
c. Nivell B2: 40 punts 
d. Nivell B1: 35 punts 
e. Nivell A2: 30 punts. 
f. Nivell A1: 25 punts 

 
12. OBSERVACIONS:  

• PER A PODER REALITZAR LA PRÀCTICA ÉS NECESSÀRIA L’APROVACIÓ DEL RESPONSABLE ACADÈMIC DEL CENTRE. 
• L’ESTUDIANTAT REBRÀ CERTIFICADO ACREDITATIU PER PART DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT. 
• L’ESTUDIANTAT HAURÀ DE REALITZAR UNA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES. 
• EN EL SEGÜENT ENLLAÇ TROBARÀS INFORMACIÓ RELATIVA A LES PRÀCTIQUES EN EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/uvempren/Practiques/Digital_Summit/Annex_I_val.pdf
https://links.uv.es/xn8Pjbi
https://links.uv.es/uvempren/digital_summit_2021
https://www.adeituv.es/practicas/?lang=ca
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ANNEX I: FORMULARI DE SOL·LICITUD 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PRÀCTIQUES DEL DIGITAL SUMMIT DE 2021 

DADES  PERSONALS           
NOM             
PRIMER COGNOM           
SEGON COGNOM           
DNI/NIE/PASSAPORT           
TELÈFON             
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC         
TITULACIÓ (Grau, Màster o Doctorat)         
INDICAR DISPONIBILITAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES :     
Dia 15/12/2021             Matí 07:30 a 15:30  ☐  Vesprada 12:00 a 20:00  ☐     
 
Dia 16/12/2021                 Matí 07:30 a 15:30 ☐  

 
Vesprada 12:00 a 20:00 ☐  

 
   

CONTESTAR BREUMENT EN ANGLÉS A LES SEGÜENTS PREGUNTES :     
Do you have any previous experience organising events? If so, tell us what your role was.   

  
       

   
 
      

              
Are you comfortable speaking in English?      

  
       

              
INDICAR PER ORDRE DE PREFERÈNCIA, SENT L’1 LA PRIMERA ELECCIÓ, LES 
ACTIVITATS DE L’APARTAT 7.2*     
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* La indicació de l’ordre de preferència no serà vinculant, tan sols servirà a l’efecte d’intentar assignar les tasques segons l’ordre 
establit. No obstant això, la distribució de les activitats estarà subjecta a les necessitats de l’esdeveniment. 

 

Declare responsablement que conec, complisc i accepte els requisits de participació en aquestes pràctiques. Així mateix, declare que les 
dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els justificants necessaris per a la seua comprovació quan 
em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies 
determinants dels criteris de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que d’un 
altre ordre es puguen exigir. 

 

LOPD: 

Les dades personals subministrades en aquest procediment, s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València 
que corresponguen amb la finalitat de gestionar y tramitar la sol·licitud de participació en les pràctiques. 

Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades de 
caràcter personal, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de 
les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a: 
uvempren@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València; o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia de 
document d’identitat i, si és necessari, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida als delegats de protecció de dades de la 
Universitat de València (Edif. Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es). 

 

En                               , a             de                    de  2021 

 
Signatura: 
(Nom i Cognoms) 

 

 

 
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 

Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4, bajo. 46010 

 

 

 

 


