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RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA DE 
FORMACIÓ PERMANENT, TRANSFORMACIÓ 
DOCENT I OCUPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA 
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES EN LA 
CONVOCATÒRIA DE LA 7a EDICIÓ DE BEQUES-
PRÀCTIQUES FUNDACIÓ ONCE-CRUE - 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES D'ESTUDIANTS AMB 
DISCAPACITAT DURANT EL CURS 2022/2023 

 

El Vicerectorat de Formació Permanent, 
Transformació Docent i Ocupació, en virtut de 
les competències assumides en la coordinació 
de les pràctiques externes de grau i postgrau, 
per delegació de la rectora de la Universitat de 
València amb efectes de l'1 de juny de 2022, 

 

RESOL 

Primer: Persones admeses. A proposta de la 
comissió de valoració de les sol·licituds 
presentades, admetre a les persones 
sol·licitants que compleixen amb els requisits 
de la convocatòria, ordenades segons els 
criteris de concessió establits en aquesta. 

RESOLUCIÓN DE LA VICERECTORA DE 
FORMACIÓN PERMANENTE, 
TRANSFORMACIÓN DOCENTE Y EMPLEO DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA POR LA CUAL 
SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE PERSONAS 
ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA 7ª 
EDICIÓN DE BECAS-PRÁCTICAS FUNDACIÓN 
ONCE-CRUE - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CURSO 
2022/2023 

El Vicerrectorado de Formación Permanente, 
Transformación Docente y Empleo, en virtud 
de las competencias asumidas en la 
coordinación de las prácticas externas de 
grado y postgrado, por delegación de la 
rectora de la Universitat de València con 
efectos del 1 de junio de 2022, 

RESUELVE 

Primer. Personas admitidas. A propuesta de la 
comisión de valoración de las solicitudes 
presentadas, admitir a las personas solicitantes 
que cumplen con los requisitos de la 
convocatoria, ordenadas según los criterios de 
concesión establecidos en la misma. 

 
DNI 

(es correspon amb els 3 dígits del mitjà del DNI: 
exemple 12345678L, seria …456…) 

 
(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 

ejemplo 12345678L, sería …456…) 
…312… 
…371… 
…995… 
…923… 
…894… 
…762… 
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Segon. Persones en llista d’espera. Establir una 
llista d’espera de sol·licitants que compleixen 
amb els requisits de la convocatòria, ordenades 
segons els criteris de concessió establits en 
aquesta. 

Segundo. Personas en lista de espera. 
Establecer una lista de espera de solicitantes 
que cumplen con los requisitos de la 
convocatoria, ordenadas según los criterios de 
concesión establecidos en la misma. 

 

DNI 
(es correspon amb els 3 dígits del mitjà del DNI: 

exemple 12345678L, seria …456…) 
 

(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 
ejemplo 12345678L, sería …456…) 

…128… 

…315… 

…342… 

…080… 

…045… 

…210… 

…084… 

…026… 

…986… 
 

Tercer. Sol·licituds excloses. Excloure a les 
persones que no compleixen amb algun dels 
requisits establits en la convocatòria, indicant-
se el motiu de la seua exclusió. 

Tercero. Solicitudes excluidas. Excluir a las 
personas que no cumplen con alguno de los 
requisitos establecidos en la convocatoria, 
indicándose el motivo de su exclusión. 

 

DNI 
(es correspon amb els 3 dígits del mitjà del DNI: 

exemple 12345678L, seria …456…) 
 

(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 
ejemplo 12345678L, sería …456…) 

Motiu/Motivo 

…293… 1 

…962… 1 

…615… 4 
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DNI 
(es correspon amb els 3 dígits del mitjà del DNI: 

exemple 12345678L, seria …456…) 
 

(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 
ejemplo 12345678L, sería …456…) 

Motiu/Motivo 

…567… 4 

…419… 4 

…050… 3 

…523… 3 

…206… 3 

…934… 2 

…796… 2 

…300… 2 

…319… 2 

…940… 2 

…287… 2 

…691… 2 

…023… 2 

…762… 2 

…889… 2 

 

Motius d'exclusió: 

1. No haver emplenat la sol·licitud de la 
Fundació ONCE del Programa de Beques 
Pràctiques Fundació ONCE-CRUE. 

2. No haver emplenat la sol·licitud UV en la 
web de ADEIT. 

3. No haver superat el 50% dels crèdits 
necessaris per a l'obtenció del títol. 

4.  Haver sigut becat/a en aquest mateix 
programa en convocatòries anteriors 

Motivos de exclusión: 

1. No haber cumplimentado la solicitud de la 
Fundación ONCE del Programa de Becas 
Prácticas Fundación ONCE-CRUE. 

2. No haber cumplimentado la solicitud UV 
en la web de ADEIT. 

3. No haber superado el 50% de los créditos 
necesarios para la obtención del título. 

4. Haber sido becado/a en este mismo 
programa en convocatorias anteriores. 

 

Quart: es dona un termini de cinc dies hàbils a 
partir de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Cuarto: se da un plazo de cinco días hábiles a 
partir del día siguiente de la publicación de esta 
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resolució per a realitzar qualsevol reclamació. 
Si és el cas, els escrits d'al·legacions s'hauran 
de presentar a través del correu electrònic 
uvpractivas@uv.es . 

resolución para realizar cualquier reclamación. Si 
es el caso, los escritos de alegaciones se tendrán 
que presentar a través del correo electrónico 
uvpractivas@uv.es. 

 

 

 

Ángeles Solanes Corella 
Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació 
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