


Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques

• Des de 1998

• Dependència del Vicerectorat d’Estudiantat, Ocupació i

Innovació Educativa

• És el principal instrument de la Universitat Jaume I per a

l’aplicació de polítiques de foment de l’ocupació de

l’estudiantat i de titulats i titulades

• Objectiu: d’incorporar valor afegit a la seua formació i

preparar-los per a treballar en l’àmbit de les seues

respectives professions, incloent-hi l’entorn internacional



Índex: Beques de pràctiques externes en…

• Conselleries NOU

• Santander CRUE-CEPYME 

• Fundación ONCE-CRUE NOU

• Erasmus + Pràctiques 2016/2017 

• University Junior International 
Entrepreneurs 

• Pràctiques Solidàries en Països Empobrits



Quan es publicarà?

Encara no hi ha confirmació. S’ha d’aprovar als pressupostos de la Generalitat per a l’any
2017 i posteriorment firmar-se un conveni amb cada Conselleria implicada.

Destins, places, perfil, durada, període...

Encara no es coneixen. En tot cas, seria a les dependències de les Conselleries implicades o
centres dependents d’aquestes.

Requisits per a participar

a) Ser estudiant d’estudis oficials de l’UJI durant el curs en què es convoquen.

b) Per a la modalitat curricular: estar matriculat d’una assignatura de pràctiques i no haver
realitzat ja les pràctiques.

c) Modalitat extracurricular: haver superat almenys el 50% dels crèdits totals del pla.

Quantia de la beca

L’ajuda sol ser de 600 € bruts mensuals per a jornada completa, 300 € mensuals si són a
jornada completa. Caldria aplicar la retenció corresponent a l’IRPF i, en el cas de les
pràctiques extracurriculars, la quota mensual a la Seguretat Social.

Beques de Pràctiques en Conselleries



“BEQUES SANTANDER CRUE-CEPIME”

 

 

 

  

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/convocatories-ajudes/

practiques-santander@uji.es

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/convocatories-ajudes/
mailto:practiques-santander@uji.es


Requisits per a participar

a) Ser estudiant d’estudis oficials de la Universitat Jaume I durant el present curs
acadèmic.

b) Estar matriculat/da actualment a l'assignatura de Pràctiques Externes o anàleg,
no haver la cursat i no haver la superada.

c) No haver sigut beneficiari amb anterioritat d’aquest programa de beques a l’ UJI

d) Assistència al pla de formació de la Beca Santander CRUE-CEPIME.

Quantes places hi haurà aquest any?

Encara no hi ha confirmació. En passades convocatòries 51 places

Durada

3 mesos, jornada completa de 40 hores/setmana, o 6 mesos, jornada parcial de 20
hores/setmana.

Quan he de que sol·licitar-la?

El curs acadèmic passat: 16/11/2015 fins al 5/12/2015

Beques Santander CRUE-CEPIME



Des i fins que data pot realitzar les pràctiques?
Des de l’ 1/03/2017 fins al 30/09/2017

Quantia de la beca
L’ajuda és de 1800 € totals: 600 €/mes bruts a càrrec del Banc Santander (jornada
completa, 3 mesos) o 300 €/mes bruts (jornada parcial, 6 mesos)
Aquesta quantitat estarà subjecta a la normativa vigent estatal per a la Seguridad Social i l’
IRPF (2%), i a l’establerta en matèria de la borsa o ajuda a l’estudi dels estudiants en
pràctiques.
Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o discapacitat

Quantes hores he de realitzar a l’empresa i durant quant de temps?
La jornada és total (40 hores setmanals) durant 3 mesos, o parcial (20 hores setmanals)
durant 6 mesos.

¿Quin dia del mes he d’iniciar les pràctiques?
L’ 1 del mes i finalitzar l’últim del mes de finalització

Beques Santander CRUE-CEPIME



Fundación ONCE-CRUE 16/17

Convocatòria (en el futur):

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/c
onvocatories-ajudes/

Visita: http://www.uji.es/societat/laboral/preocupat/

En coordinació amb el Programa d’Atenció a la Diversitat
(UJI)

 

                 

PROGRAMA DE “BECAS-PRÁCTICAS  FUNDACION ONCE-CRUE” 

PARA PRACTICAS REMUNERADAS EN EMPRESAS  

DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

mailto:erasmuspractiques@uji.es


Requisits per a participar:

• Tindre una discapacitat reconeguda igual o superiors al 33 %.

• Estar matriculat en grau o màster (oficial o propi) en la UJI.

• Tindre superats crèdits suficients del corresponent títol 
universitari per a, criteri de la Universitat, poder accedir a la 
realització de Pràctiques Externes. Es prioritzarà alumnes / as 
d’últim curs .

• No tindre ni haver tingut relació contractual de tipus laboral, de 
prestació de serveis o assimilable amb cap empresa, institució o 
entitat en el moment de desenvolupament de les pràctiques.

Fundación ONCE-CRUE 16/17



Modalitats:

Pràctiques curriculars, pràctiques extracurriculars.

Quantes places hi haurà aquest any?

Encara no hi ha confirmació, entorn a 3 places

Durada

3 mesos, ampliable a 6 (25 h/setmanals)

Quan he de que sol·licitar-la?

1/11/2016 fins al 31/12/2016

Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques?

Les pràctiques podran desenvolupar-se des de l'1 de febrer al 31 octubre 2017.

Excepcionalment i sempre que sigui justificat per la Universitat corresponent,

el termini del desenvolupament de les pràctiques es podrà estendre fins al 31 de desembre

de l'any en curs.

Quantia de la beca

La fundació ONCE atorgarà el pagament de les pràctiques amb una quantitat de 600 euros al mes

durant 3 mesos, podent ser ampliables a 6 per part de l'empresa. El programa està cofinançat pel

Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020.

 

                 

PROGRAMA DE “BECAS-PRÁCTICAS  FUNDACION ONCE-CRUE” 

PARA PRACTICAS REMUNERADAS EN EMPRESAS  

DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

BASES DE LA CONVOCATORIA 



Erasmus + Pràctiques 16/17

Convocatòria:

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories
/erasmus-plus/

erasmuspractiques@uji.es

Visita: http://www.ujixmon.uji.es/ i http://www.promote.uji.es

Coordinadors/es acadèmics per centre: Jaume Gual (ESTCE); Teresa
Martínez (FCJE); Cristina González (FCHS); Eva Cifre (FCS) I Mercè
Correa (Escola de Doctorat)

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/
mailto:erasmuspractiques@uji.es
http://www.ujixmon.uji.es/
http://www.promote.uji.es/


Requisits per a participar

a) Ser estudiant o estudianta de la Universitat Jaume I matriculat durant el curs acadèmic 2016/17, en estudis 
oficials. 

b) En el cas d’estudiantat de doctorat, compromís de matrícula en el curs 2016/17.

c) No haver superat en la data de tancament de la convocatòria el 100% dels crèdits de la titulació.

d) Realitzar l’activitat de mobilitat en un país diferent del país d’origen de l’entitat educativa i el país de residència. 

e) En el cas d’estudis oficials de grau s’ha d’acreditar la superació de 60 crèdits ECTS dels quals se sol·licita l’ajuda.

f) Tenir la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea o d’un país participant en el programa o 
estar en possessió d’un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la 
mobilitat. 

g) No haver gaudit de més de deu mesos d’una beca Erasmus en el Life Long Learning Programme o Erasmus+ en el 
mateix nivell d’estudis, excepte els estudis de grau que donen accés a estudis de doctorat —Arquitectura, 
Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària—, la durada total dels quals serà de 22 mesos.

h) Estar en possessió del nivell B1 de la llengua de país de destinació/llengua de treball (diferent de l’espanyol) 
segons la taula equivalències aprovada per la Universitat Jaume I 
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/.

i) En el cas d’estar realitzant o de tenir previst realitzar durant el curs 2016/17 una mobilitat d’estudis Erasmus+, no 
realitzar en el mateix període aquesta mobilitat de pràctiques.

j) Haver realitzat almenys 10 hores de formació del pla de formació 2016/17 o activitats reconegudes prèvies (vegeu 
l’annex IV).



Modalitats

Pràctiques curriculars, pràctiques extracurriculars, i recent titulats (A més, requisits específics per 
modalitat)

Quantes places hi haurà aquest any?

Encara no hi ha confirmació, entorn a 77 places

Durada

2 a 12 mesos, jornada completa

Reunió informativa:

29/09/2016 10 hores, Saló d’Actes, FCJE

Quan he de que sol·licitar-la?

29/09/2016 fins al 11/10/2016

Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques?

Des de l’ 1/01/2017 fins al 31/05/2018  (amb limitacions segons modalitat)

Quantia de la beca

Segons país, entre 400 i 300 euros/mes. A més, assegurança mèdica i de viatge.

Finançament de 4 mesos

Segons país, entre 400 i 300 euros/mes. A més, assegurança mèdica i de viatge.

Finançament de 4 mesos. 

Aquesta quantitat pot ser augmentada per l’empresa d’acollida.

Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o discapacitat



University Junior International Entrepreneurs 2017

Convocatòria:

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories
/erasmus-plus/ujietalent/

erasmuspractiques@uji.es

Visita: www.ujiempren.uji.es i http://www.ujixmon.uji.es/

Informació acadèmica: Càtedra INCREA 

 
  

 

 

mailto:erasmuspractiques@uji.es
mailto:erasmuspractiques@uji.es
http://www.ujiempren.uji.es/
http://www.ujixmon.uji.es/


Requisits per a participar
Erasmus + pràctiques 16/17 i a més:

a) Disposar d’un pla d’empresa amb oportunitat de negoci potencialment viable en un
sector global, a un país participant en el programa.

b) Complir almenys una d’aquestes condicions:

c) Haver rebut en algun curs Premi a l’excel·lència per a l’estudiantat de grau per part de
l’UJI.

d) Haver participat en alguna de les edicions del programa NETEC UJI

e) Haver participat en el programa Estudia i Investiga en els darrers 3 anys.

f) Haver cursat alguna formació ofertada per INCREA en els darrers 3 anys.

g) Haver participat en alguna formació en creació d’empreses en el qual haja participat la
Universitat Jaume I (exemple, I-weekend).

h) Haver participat en els premis INCREA o 5U CV Start up en els darrers 3 anys.

i) Haver participat en el programa PATU Emprendoria (com a mentor).

j) Haver participat o estar participant en el programa YUZZ UJI.

 
  

 

 



Modalitats:
Pràctiques curriculars, pràctiques extracurriculars, i recent titulats

(A més, requisits específics per modalitat)

Quantes places hi haurà aquest any?

Encara no hi ha confirmació, entorn a 4 places

Durada

2 mesos, jornada completa, inclou un curs Semipresencial:

Emprenedoria Internacional.

Quan he de que sol·licitar-la?

En 2016 es va publicar en abril.

Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques?

Ha de finalitzar el 31 de desembre de 2017.

Quantia de la beca

1000 Euros/mes, per 2 mesos. A més, assegurança mèdica i de viatge.

Aquesta quantitat pot ser augmentada per l’empresa d’acollida.

Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o discapacitat.



Pràctiques Solidàries en Països Empobrits 2016-17

Convocatòria:

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/practi
ques-solidaries/convocatoriaianexos/

erasmuspractiques@uji.es

Visita: http://www.ujixmon.uji.es/

Informació acadèmica: Tutors/es que proposen destinacions

OFICINA DE COOPERACIÓ AL      

DESENVOLUPAMENT 

I SOLIDARITAT 
 

 

 
  

 

mailto:erasmuspractiques@uji.es
mailto:erasmuspractiques@uji.es
http://www.ujixmon.uji.es/


Requisits per a participar

a) Estar matriculat en el curs 2016/17 d’una assignatura que tinga caràcter de 
pràctiques externes curriculars, de les titulacions ofertades.

b) No haver superat l’assignatura amb caràcter de pràctiques externes curriculars 
durant el curs 2016/17

c) Complir qualsevol altre requisit i/o criteri que establisca la titulació per a la 
realització de pràctiques. No haver renunciat al programa Pràctiques Solidàries 
en Països Empobrits en convocatòries anteriors.

d) Estar en possessió del Nivell B1 Espanyol mitjançant certificació oficial [segons 
taula d’equivalències aprovada per la Universitat Jaume I 
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/. Els 
nacionals de països de parla hispana no hauran de provar aquest nivell.

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/


Modalitat:

Pràctiques curriculars

Quantes places hi haurà aquest any?

Encara no hi ha confirmació, entorn a 5 places

Durada

2 mesos, jornada completa.

Quan he de que sol·licitar-la?

En 2016 es va publicar en gener

Des de i fins què data pot realitzar les pràctiques?

En cada plaça s’especifica període. A de finalitzar abans 30 novembre 2017

Quantia de la beca
En 2016 quantitat fixa de 1.000€ més 300€ per cada mes complet d’estada (2 mesos).
A més, assegurança mèdica i viatge .
Aquesta quantitat pot ser augmentada per l’empresa d’acollida.
Hi ha ajuda addicional a estudiants amb NEE o discapacitat
Cofinançament 0,7 estudiantat



Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques
(OIPEP)

preocupat@uji.es
ujiapps.uji.es/serveis/oipep

¡GRÀCIES!

http://www.uji.es/serveis/oipep
http://www.uji.es/serveis/oipep

