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ADEIT, 
el punt de trobada entre 

la Universitat de València 
i les empreses



• Facilitem la teua formació pràctica en 
empresa a través de les pràctiques
curriculars i les extracurriculars.

• T'acostem al món de l'emprenedoria: 
el curs Qui pot ser empresari?, a través del 
que pots conéixer tot sobre la creació i la 
direcció empresarial.

• Estimulem la teua creativitat
amb MOTIVEM, un programa que 
desenvolupa la Universitat de València en 
col·laboració amb ADEIT, sota la direcció del 
Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius.

• Millorem la teua formació i especialització
amb els títols de postgrau propi de la 
Universitat de València.

• Facilitem la teua primera inserció laboral 
amb el programa de pràctiques per a 
persones egressades de la nostra
universitat.

• T'assessorem en la creació de la teua
pròpia empresa amb el programa Mentors
per a emprenedors universitaris.

Mentre
estudies…

Quan has acabat la teua
formació…

Tota la informació en : www.adeituv.es / newsletter: www.adeituv.es/suscripción-newsletter / xarxes socials @adeituv

http://www.adeituv.es/
http://www.adeituv.es/suscripci%C3%B3n-newsletter


Elements essencials de les pràctiques 

TUTOR/A
PROFESSIONAL

ESTUDIANT
TUTOR/A

ACADÈMIC/A

PROJECTE FORMATIU
Establit de comú acord entre els tutors i tutores, bé a proposta de l'entitat 

col·laboradora o a proposta de la Universitat de València



• ESCOLAR

• RESPONSABILITAT CIVIL

• ACCIDENTS

• MÚTUA (TREBALLADOR/A ASSIMILAT
PER COMPTE D'ALTRE)

• PRÀCTIQUES REMUNERADES:
ASSISTÈNCIA EN LA MÚTUA DE
L'EMPRESA/INSTITUCIÓ QUE T'HA
DONAT D'ALTA EN LA SEGURETAT
SOCIAL.

• PRÀCTIQUES SENSE REMUNERAR: 
SEGUIR EL PROTOCOL INDICAT EN LA
WEB: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Assegurances Tipus d'assegurances

Per a més informació: web ADEIT / guia de l'estudiant

http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/seguros/


Pràctiques amb menors
Solicitar certificat que acredite la manca de
delictes de naturalesa sexual.

Important: l’heu de pujar a la seu electrònica
"ENTREU" i entregar en l'empresa o entitat a
l'inici de les pràctiques.

Més informació

Guía orientativa sobre protecció de dades per
a estudiants que realitzen pràctiques
externes.

Protecció de dades

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/practicas-con-menores/
https://www.uv.es/uvcatedres/Catedres/guia/Guia_dataprot_generica.pdf


Tens necessitats educatives de suport 
derivades d’una discapacitat?

UVdiscapacitat ofereix:

ü Assessorament per a identificar les necessitats i les adaptacions adients.

ü Comunicació per assessorar sobre la implementació d’adaptacions. 

ü Orientació en l’elecció del centre de pràctiques.

ü Acompanyament en la realització de les pràctiques. 



96 398 34 26

updestudiantes@uv.es

Av. Blasco Ibáñez, 21
(Facultat de Psicologia)

www.uv.es/uvdiscapacidad

www.facebook.com/UPDUV

mailto:updestudiantes@uv.es
http://www.uv.es/uvdiscapacidad
http://www.facebook.com/UPDUV


MODALITATS

CURRICULARS
amb crèdits

EXTRACURRICULARS
sense crèdits



PRÀCTIQUES CURRICULARS

Es configuren com a activitats acadèmiques externes integrades en el pla d'estudis, que es correspon amb
una assignatura de la titulació i computen crèdits acadèmics



Condicions

TITULACIÓ caràcter hores en l’empresa
(mínim) crèdits

BIOLOGIA Obligatòria 300 15

CIÈNCIES AMBIENTALS Obligatòria 260 12

BIOTECNOLOGIA Obligatòria 260 12

BIOQUÍMICA I CIÈNCIES 
BIOMÈDIQUES Optativa 260 12



Requisits

Titulació A data 26/07/2022 Requisits

BIOLOGIA

120 crèdits 1º i 2º curs,
superats

BIOQUÍMICA I CIÈNCIES 
BIOMÈDIQUES

BIOTECNOLOGIA

CIÈNCIES AMBIENTALS 150 crèdits
Haver cursat o estar cursant

totes les assignatures
obligatòries

Els estudiants de tercer curs dels graus en Bioquímica i Ciències Biomèdiques i Biotecnologia
poden incloure les pràctiques externes a la matrícula de tercer curs.



Períodes de pràctiques

IMPORTANT:
Per a poder optar a matricular-se en un màster per al curs següent durant la fase 
ordinària de matrícula (que es realitza al juliol) hauran de realitzar les pràctiques en el 
primer o segon període, ja que la qualificació de les pràctiques del període d'estiu no 
estarà en cap cas disponible fins a setembre.

Període data d’inici data de finalització

Primer període 15 d’octubre 31 de gener

Segon període 1 de febrer 15 de maig

Període d’estiu 15 de maig 31 juliol / 31 d’agost



Calendari d’evaluació

IMPORTANT:
No es tancaran actes de manera individual en dates diferents a les propostes en el calendari
d'avaluació.

CALENDARIO	EVALUACIÓN	PRÁCTICAS	EXTERNAS	CURSO	2022-23	
	

  
Convocatoria 
  

    Envío de la memoria en formato pdf a 
biotramits@uv.es      

Publicación de la nota 
en Aula Virtual 

Entrega de les actas a 
la Secretaria 

  

       Incorporación de la 
calificación al expediente   

Primera 
  

Hasta el 10/03/23 28/03/23 30/03/23 31/03/23 

Hasta el 20/06/23 03/07/23 05/07/23 06/07/23 

Hasta el 04/09/23 13/09/23 15/09/23 16/09/23 

Segunda Hasta el 11/09/23 19/09/23 21/09/23 22/09/23 

	

No se cerrarán actas de forma individual en fechas distintas a las propuestas en el calendario de evaluación.	



Sol·licitud de pràctiques externes curriculars
2 de maig al 1 de juliol de 2022

Per a poder sol·licitar realitzar 
pràctiques, és necessari que 

emplenes la teua sol·licitud a 
través de la secretaria virtual.



Revisar dades
personals

Tipus de pràctiques

Termini de sol.licitud

Sol·licitud de pràctiques externes curriculars



Elecció per Ranking

Dues modalitats
de realització

Reconeiximent

La modalitat de autopràcticum només és possible per a les pràctiques extracurriculars o per a 
pràctiques curriculars a l’estranger.



1. Formulari de sol·licitud de pràctiques (Secretaria virtual). Especificar 
“Reconeixement”.

2.
Instància adjuntant “vida laboral” i certificat de l'empresa especificant
període i activitats realitzades (presentar a la secretaria del centre). En cap
cas podrà ser inferior a 6 mesos.

3. Valoració per la comissió de practiques.

4. No computa per a la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es qualifica com
a APTE.

Reconeiximent



1. Preinscripció de pràctiques (Secretaria virtual). 

2. Exposició de les places de pràctiques aprovades per la comissió en la web 
de ADEIT i en un fitxer excel en la web de la facultat.

3. Elecció de la pràctica per l'alumne segons la nota mitjana de l'expedient
acadèmic.

IMPORTANT
• Les pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Facultat i a ADEIT.
• L'estudiant NO pot posar-se en contacte amb l'empresa ni començar la pràctica fins que 
arreplegue el seu acord de pràctiques.

Més informació en la “Guia de 
l'Estudiant i de l'Estudiant de 
Pràctiques Externes 2022-23” 
publicada en la Web de ADEIT          

i del centre*

Ranking per elecció

https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas*

https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas


IMPORTANT:
ü No s'acceptarà cap preinscripció de pràctica si 

no es tramita a través de la Secretaria Virtual en 
el termini estipulat.

ü Els estudiants que pretenguen realitzar una 
Erasmus pràctica com a pràctica externa
curricular han de fer la preinscipció i no han de 
triar pràctiques en la elecció per ranking.



Més informació: https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas

https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas


En cas d'empat, triarà en primer lloc l'estudiant que tinga major nombre de crèdits superats.

La plaça
triada 

és
IRRENUNCIABLE

Titulació Requisits

BIOLOGIA Nota mitjana ponderada de 
l'expedient acadèmic en base 10 

x 
nombre de crèdits superats/120

BIOQUÍMICA I CIÈNCIES 
BIOMÈDIQUES

BIOTECNOLOGIA

CIÈNCIES AMBIENTALS

Nota mitjana ponderada de 
l'expedient acadèmic en base 10 

x 
nombre de crèdits superats/150

Ranking – elecció per a estudiants de quart curs: 
Criteris d’ordenació per a l’elecció de places



En cas d'empat, triarà en primer lloc l'estudiant que tinga major nombre de crèdits superats

Titulació Requisits

BIOQUÍMICA I CIÈNCIES 

BIOMÈDIQUES Nota mitjana ponderada de 

l'expedient acadèmic en base 10
BIOTECNOLOGÍA

Ranking – elecció per a estudiants de tercer curs: 

Criteris d’ordenació per a l’elecció de places

La plaça

triada 

és

IRRENUNCIABLE



Activitats Dades Lloc
Presentació de sol·licituds dels i de les estudiants Del 2 de maig fins al 1 de juliol Pre-inscripció: Secretaría virtual

Publicació relació d’estudiants admesos 26 de Juliol Web Facultat*

Publicació relació d’estudiants prioritzats 1 de setembre Aula virtual

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de 
Pràctiques de Centre 29 de juliol Web ADEIT i Web Facultat

Estudiants de quart curs de totes les titulacions
• Elecció de les pràctiques

• Resultats assignació

Del 1 al 8 de setembre

12 de setembre

Subasta electrònica (Aula Virtual)

Aula virtual
Estudiants de tercer curls dels graus en Bioquímica i 
Ciències Biomèdiques i Biotecnologia
• Publicació de les ofertes disponibles per al        

període d’estiu

• Elecció de les pràctiques

• Resultats assignació

12 de setembre

Del 13 al 15 de setembre

16 de setembre

Aula virtual

Subasta electrònica (Aula Virtual)

Aula virtual

Calendari

* https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas

https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas


PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS
són aquelles que pots realitzar amb caràcter voluntari durant el 

període de formació i no computen crèdits acadèmics



CONDICIONS

• Els/les estudiants que tinguen superats el 50% del crèdits de la 
titulació i complisquen els requisits específics de la titulació i siguen
estudiants de la Universitat de València.

• L'empresa/entitat la proposa el/la alumne/a o tria entre l'oferta de 
ADEIT www.adeituv.es/practicas

• Es podem fer un total de 900 hores per curs acadèmic
• Incorporades al SET. 

http://www.adeituv.es/practicas


Apareixeran en el 
Suplement 
Europeu al Títol



Persones de 
referència 
pràctiques externes

Coordinador de Pràctiques 
de la Facultat de Ciències Biològiques

Carlos García Ferris – 963 543 012
carlos.garcia.ferris@uv.es

ADEIT
Silvia Vizcayno - 961 583 973 

silvia.vizcayno@fundacions.uv.es

Secretària Facultat de Ciències Biològiques
Amparo Bartú – 963 544 019

amparo.bartu@uv.es

mailto:Carlos.Garcia@uv.es
mailto:silvia.Vizcayno@fundacions.uv.es
mailto:amparo.Bartu@uv.es


Més informació
Web ADEIT i Web Facultat



https://links.uv.es/bioweb/practicas_externas



Moltes gràcies

Carlos García Ferris 
Silvia Vizcayno


