
 PROPOSTA DE PRÀCTIQUES Universitat d'Alacant 
 

 

El qüestionari que emplenarà té les següents parts: 

1. Dades de l'entitat col·laboradora 

2. Persona de contacte 

3. Perfil de l'estudiant i detall de la pràctica proposta 

4. Altres requisits 

5. Dades de l'autor 

6. Observacions 

 

DADES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA 

Dades de la seua empresa 

 

PERSONA DE CONTACTE 

Dades de la persona amb qui es contactarà en l'empresa per a assumptes generals 

relacionats amb les pràctiques. 

Tinga en compte que si la persona de contacte també és tutor, haurà de facilitar-nos un 

correu electrònic diferent al del tutor. 

 

PERFIL DE L'ESTUDIANT I DETALL DE LA PRÀCTICA PROPOSTA 

1. En la pestanya *ESTUDIS per als quals presenta la proposta li apareixeran totes 

les titulacions de la Universitat d'Alacant vinculades a les pràctiques. Seleccione 

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 

 

2. A continuació li apareixerà GRAU EN CAFYD: ITINERARI Al QUE VA 

DIRIGIDA LA PROPOSTA. Seleccione, del desplegable que apareix, l'itinerari 

per al qual ofereix places. Els itineraris són els següents: 

 

 ITINERARI D'ENTRENAMENT ESPORTIU en clubs esportius i en 

programes de tecnificació (140 hores) 

 ITINERARI D'ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA en centres 

esportius i en clíniques amb personal multidisciplinari (140 hores) 

 ITINERARI DE GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ en organismes 

públics de gestió esportiva (Servei d'Esports UA, patronats d'esports, 

ajuntaments, diputació) i en empreses privades de gestió esportiva (140 

hores) 

3. Ara haurà de clicar el nombre de places que ofereix atenent als períodes en què 

es realitzaran les mateixes. 

 

 

 

 

 



NOMBRE DE PLACES PER PERÍODE 0 1 2 3 4 5 

Primer quadrimestre: d'octubre a maig       

Segon quadrimestre: de febrer a maig       

Anual: d'octubre a maig       

Estiu: juny a agost (no és possible per a 

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport)  
X      

Indistint (no és possible per a Ciències 

de l'Activitat Física i l'Esport) 
X      

 

 

Haurà de clicar en 0 en els períodes de pràctiques on no oferisca. En tot cas es clica 

en 0 per als períodes de “estiu” i “indistint”. 

4. Emplene ara els següents apartats: 

  Centre, departament, servei o delegació en què es van a realitzar les 

pràctiques. 

  Ubicació del lloc de treball on es realitzaran les pràctiques, adreça, codi 

postal i localitat (emplenar en cas que l'adreça siga diferent a la vinculada a 

l'empresa). 

  Horari 

  Tasques vinculades a les pràctiques. Per favor, realitze una descripció de 

les tasques el més detallada possible. 

 

ALTRES REQUISITS 

Indique que no ofereix ajuda econòmica ja que aquestes pràctiques són curriculars i no 

remunerades. 

 

DADES DEL TUTOR 

Els camps que ha d'emplenar són els següents: 

  Nom i cognoms. 

  DNI amb lletra 

  Perfil o qualificació professional del tutor/a  

 Telèfon (tutor/a) 

  Correu electrònic. Si es tracta d'una persona diferent a la de contacte, el correu 

ha de ser diferent. 

 

 

SI ES TRACTA D'UNA OFERTA ACORDADA ENTRE ESTUDIANT I 

EMPRESA 

Indique'ns en l'apartat anterior a OBSERVACIONS les següents dades: DNI, nom i 

cognoms de l'alumne/a, període en què realitzarà les pràctiques. 

 

OBSERVACIONS 

Al final del formulari hi ha un apartat d’observacions. Indique'ns ací allò que considere 

oportú i no estiga ja emplenat en el qüestionari. 



Si en les places oferides hi ha més d'un tutor, indique'ns ací també les dades dels tutors 

que no hagen pogut introduir anteriorment (DNI, nom i cognoms, qualificació 

professional, telèfon i correu electrònic). 

 

DESITJA OFERIR PLACES PER A UN ALTRE ITINERARI? 

Si desitja afegir places en un altre itinerari ha d'anar a l'apartat PERFIL DE 

L'ESTUDIANT I DETALL DE LA PRÀCTICA PROPOSTA, clicar en el signe + (a 

continuació del Perfil oferta 1) i tornar a iniciar el procés. 

Quan finalitze clique a ENVIAR. 


