
 

Unidad de Prácticas 

Servicio de Alumnado 

965 909826 – s.practiques@ua.es  

REFERÈNCIA: PRA- 01 / 2020-2021 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA,  PER A 

LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES BECADES AL CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE DE VALENCIÀ (CAU) 

DEL SERVEI DE LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

CONVOCATORIA DE LA CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS PRÁCTICAS BECADAS EN EL CENTRO 

DE AUTOAPRENDIZAJE DE VALENCIANO (CAU) DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

CURS 2020-2021 

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses / Lista provisional de solicitudes 

admitidas y excluidas: 

Nom i cognoms /Nombre y apellidos Estat de la sol·licitud / Estado de la solicitud 

ALBERTOS MIRA-MARCELI, ALICIA No acceptada. No compleix la normativa de Pràctiques de tenir 

superat almenys el 50% del total de crèdits de la seua titulació. 

/ No aceptada. No cumple la normativa de Prácticas de tener 

superado al menos el 50% del total de créditos de su titulación. 

GARCIA PÉREZ, MIGUEL No acceptada. No compleix la normativa de Pràctiques de tenir 

superat almenys el 50% del total de crèdits de la seua titulació. 

/ No aceptada. No cumple la normativa de Prácticas de tener 

superado al menos el 50% del total de créditos de su titulación. 

LAGO RICO, XAVIER No acceptada. A data del tancament de sol·licituds, l'alumne 

no es troba matriculat de la titulació exigida en la present 

convocatòria. / No aceptada. A fecha del cierre de solicitudes, 

el alumno no se encuentra matriculado de la titulación exigida 

en la presente convocatòria. 

LOPEZ BOTELLA, PAU Acceptada. / Aceptada. 

 

S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació en web per a presentar 

reclamacions NOMÉS a través d'escrit presentat en la E-administració en UACloud (E-

Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica). / Se abre un plazo de 3 días hábiles a contar a partir 

del día siguiente a esta publicación en la web para presentar reclamaciones ÚNICAMENTE a través de la 

E-administración en UACloud (E-Administración>Trámites>Generales>Instancia genérica). 

Alacant,  23 de setembre de 2020 

La Secretària de la Comissió de Selecció 

Alicia Bascuñana Bas 
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