SISTEMA D'ACREDITACIÓ DE TUTORS I TUTORES DE
PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
(SEATPE)
DIRIGIT A TUTORS I TUTORES AMB, ALMENYS,
DOS ANYS D'EXPERIÈNCIA

V C ONVOCATÒRIA 2019
La Universitat de València posseeix un Sistema d'Avaluació i
Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes pel qual ja s'han
realitzat quatre edicions sobre formació, avaluació i acreditació de tutors i
tutores de pràctiques externes.
La present convocatòria és la cinquena edició dirigida als més de 7.000
tutors i tutores, d'empresa i acadèmics, que participen anualment en les
pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de València. Fins al
moment, s'han format, avaluat i acreditat, 377 tutors i tutores de pràctiques.

El Programa s'estructura en dues fases: en la primera, s'imparteix un
curs de formació sobre la gestió i docència de la tutoria de pràctiques
externes seguint un model de qualitat de la tutoria validat i contrastat, i una
vegada superat el mateix, es realitza en la segona fase un taller en el qual
s'avalua la presentació d'un projecte individual de tutoria de pràctiques.
Després de la superació de les dues accions, s'emet la corresponent
acreditació per a les persones d'empresa i menció de qualitat per al personal
acadèmic

OBJECTIUS
-

Formar, avaluar i acreditar a 100 tutors i tutores de pràctiques: 50
d'empresa i 50 acadèmics.

-

Millorar la qualitat de la tutoria de pràctiques externes.

-

Reconèixer el bon exercici de la labor tutorial.

-

Crear una xarxa de tutors i tutores de pràctiques externes formats i
acreditats per la Universitat de València.
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-

Projectar la cultura de qualitat en la mateixa Universitat de València i
en la Societat.

PLACES OFERIDES
Dirigit a 100 tutors i tutores de pràctiques externes, 50 professionals
d'empresa o entitat i 50 docents de la Universitat de València.

REQUISITS D’ ACCÉS
Els tutors i tutores de pràctiques han de complir tots els requisits
següents:
a) Ser tutor o tutora de pràctiques acadèmiques externes de la
Universitat de València durant el curs acadèmic 2018/2019.
b) Tindre almenys dos anys d'experiència en la tutoria de pràctiques.
c) No haver tingut incidències negatives en la tutela de les pràctiques
externes durant els últims quatre cursos.
També podran presentar la sol·licitud:
 Totes aquelles persones que hagen participat en la convocatòria
2019 de la Jornada-Taller “Com dissenyar el projecte formatiu
d'una pràctica”.
 Els coordinadors i coordinadores acadèmics de pràctiques de centre
i/o títol, així com els coordinadors i coordinadores de pràctiques de
les empreses o entitats que col·laboren amb la Universitat de
València.
NOTA: Màxim dos tutors o tutores per empresa o entitat, exceptuant
l'administració pública, que es valorarà la seua aplicació en cada cas.

PROGRAMA FORMATIU SEATPE
Consisteix en la realització de dues accions formatives consecutives:
1. Curs Nivell A “Docència i Gestió de la Tutoria de Pràctiques
Externes”, de 20 hores de duració semipresencial: 10h d'en línia
i 10h presencials.
2. Curs Nivell B “Taller d'Elaboració d'un Projecte de Tutoria de
Pràctiques Externes”, de 30 hores de formació en línia.
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C ALENDARI SEATPE 2019
Activitat
Jornada inicial.
Presencial tots els grups.
Formació en línia.
Tots els grups
2 tallers presencials per
cada grup
Taller 1A
Grup A
Taller 2A
Taller 1B
Grup B
Taller 2B
Taller 1C
Grup C
Taller 2C
Taller 1D
Grup D
Taller 2D
Taller 1E
Grup E
Taller 1E
Jornada de clausura.
Presencial tots els grups.

ADEIT

Data

Hora

Sala
d’actes

3 d’octubre

De 16:30
a 18:00

Aula Virtual

Del 4 d’octubre a
30 de novembre

24:00

1er Taller: 23, 24,
ADEIT

ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
ADEIT
Saló
d’actes

29 o 30 d’octubre
2º Taller: 6,7, 12 o
13 de novembre

A triar

23 d’octubre

De 9:00 a
12:30

6 de novembre

De 9:00 a
12:30

23 d’octubre

De 9:00 a
12:30

6 de novembre

De 9:00 a
12:30

24 d’octubre

De 16:00
a 19:30

7 de novembre

De 16:00
a 19:30

29 d’octubre

De 16:00
a 19:30

12 de novembre

De 16:00
a 19:30

30 d’octubre

De 9:00 a
12:30

13 de novembre

De 9:00 a
12:30

19 de desembre

De 17:00
a 18:30
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C RITERIS DE PRIORITAT
Per a l'elecció dels tutors i tutores que accedisquen al Programa se
seguiran els següents criteris:
a) Núm. d'anys de tutoria (experiència).
b) Núm. d'estudiants i estudiantes tutelats.
c) Núm. de titulacions diferents tutelades.
-

Per als tutors i tutores empresa un màxim de dos tutors o tutores per
empresa o entitat, exceptuant l'administració pública, que es valorarà la
seua aplicació en cada cas.

-

Es procurarà que accedisquen al Programa un mínim d'un 10% de tutors
i tutores de les diferents branques de coneixement.

-

Es procurarà que tinguen accés al Programa les persones interessades que
hagen sigut participants en la convocatòria 2019 de la Jornada-Taller
“Com dissenyar el projecte formatiu d'una pràctica”.

El Comitè Tècnic serà l'òrgan encarregue de valorar les sol·licituds
presentades i emetre un informe proposta de concessió per a informar la
Comissió d'Acreditació dels Tutors i Tutores de Pràctiques Externes.
El resultat de la valoració així com els tutors i tutores seleccionats
s'exposarà en la web del Programa http://seat.adeituv.es/ i a més es
comunicarà individualment a tots els seleccionats mitjançant el correu
electrònic proporcionat en la seua sol·licitud.

C ONCESSIÓ DE L’ ACREDITACIÓ I MENCIÓ DE QUALITAT
La Universitat de València i la seua Fundació Universitat Empresa de
València, ADEIT, emetran les acreditacions i menció de qualitat que
s'atorguen als tutors i tutores de pràctiques externes, de la següent manera:
I.

Comitè Tècnic

La Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius designarà el comitè
tècnic d'experts, de els quals hagen sigut prèviament acreditats o hagen rebut
menció de qualitat, i per tant coneixedors del model de tutoria de pràctiques
acadèmiques externes i amb experiència en la tutela, les funcions de la qual
són:
a) Impartir la docència del programa formatiu (Nivell A i Nivell B).

4

SEATPE de la Universitat de València - 2019

b) Supervisar l'elaboració dels projectes individuals de tutoria de
pràctiques externes.
c) Tutelar i avaluar els projectes de tutoria.
d) Preparar l'informe-proposta per a la concessió de les acreditacions i
menció de qualitat.
II.

Criteris de valoració

La ponderació i elements a tindre en compte per a la concessió de
l'acreditació o mencó de qualitat seran els següents:
a) Superació del curs Nivell A:
1. Assistir necessàriament als dos tallers i a la jornada inicial i/o
final.
2. Superar, almenys, 4 unitats didàctiques de les 5 propostes.
3. Participar activament en els 2 tallers presencials.
b) Superació del curs Nivell B:
Superar el curs nivell A i preparar un projecte individual de tutoria de
pràctiques acadèmiques externes, des de la perspectiva acadèmica o des de
la perspectiva d'empresa, ajustat al model de tutoria de qualitat tractada en
el curs nivell A.
Amb la superació dels dos cursos, el Comitè Tècnic emet l'informe
corresponent per a la seua aprovació per la Comissió d'Acreditació.
III.

Comissió d'Acreditació dels Tutors i Tutores de Pràctiques Externes

La Comissió d'Acreditació està presidida per Adela Valero, Vicerectora
d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, Alfredo
Pérez Boullosa, professor del Departament MIDE de la Universitat de
València, i Miguel Ángel Barberá, Director del Departament de Pràctiques en
Empreses d’ADEIT.
Les funcions de la comissió són principalment les de realitzar el
seguiment de la convocatòria, resoldre incidències i concedir les acreditacions
i menció de qualitat.
Per a la realització de les seues funcions rebran el suport del
Departament de Pràctiques en Empreses de ADEIT i del Comitè Tècnic.
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IV.

Vigència de l'acreditació i de menció de qualitat

L'acreditació dels tutors i tutores d'empresa i menció de qualitat dels
tutors i tutores acadèmics, té un reconeixement corresponent al Nivell A i
Nivell B de qualitat de la tutoria del SEAT-PE.

PRESENTACIÓ DE SOL· LICITUDS
Emplenament
del
formulari
sistema http://seat.adeituv.es/ .

habilitat

en

la

web

del

Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ D’ ADMISSIONS
La convocatòria serà resolta per la Comissió d'Acreditació dels Tutors
i Tutores de Pràctiques Externes i s'exposarà en la web del
Programa http://seat.adeituv.es/ . Es comunicarà individualment per correu
electrònic.

INFORMACIÓ
http://seat.adeituv.es/
acreditaciotutors@adeituv.es

juny 2019
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