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Aquest document pretén respondre diversos dubtes i preguntes relacionades amb les pràctiques
acadèmiques externes (PAE) curriculars de grau. Tanmateix, la majoria poden aplicar-se també a les
PAE de màsters, tot i que la principal diferència n’és l’obligatorietat o no d’unes i les altres.
En tot el document s’empra el concepte ‘entitat’ per simplificar i referir-nos de manera genèrica a
institucions, entitats, empreses, centres docents... i qualssevol altres llocs on es poden fer les
pràctiques.

1- Què són les pràctiques acadèmiques externes (PAE) curriculars?
Les PAE curriculars són les pràctiques corresponents a l’assignatura obligatòria que tens al pla
d’estudis de grau i que has de desenvolupar en una entitat externa a la UdL però amb tasques
afins als teus estudis i en base a les competències que has adquirit en els darrers anys.
2- Les PAE curriculars són obligatòries?
Sí per als graus, ja que són una assignatura obligatòria de tots els plans d’estudis de graus de
la UdL, i, consegüentment, comporten un reconeixement acadèmic. En els màsters, també es
poden fer PAE i, depèn dels casos, són obligatòries o no.
En canvi, les PAE extracurriculars NO són obligatòries: es fan a partir de la pròpia voluntat
de l’alumne i no comporten un reconeixement acadèmic, tot i que consten al Suplement
Europeu al Títol.
3- Puc fer pràctiques curriculars i extracurriculars a la vegada?
Sí, sempre que es compleixin els següents requisits:
1- El número total d’hores de extracurriculars no pot superar les 750 hores per curs
acadèmic.
2- El desenvolupament de les pràctiques extracurriculars no ha d’interferir en les
pràctiques curriculars i en el desenvolupament normal de l’activitat acadèmica de
l’alumne/a.
3- A la Facultat de Lletres les pràctiques extracurriculars han de ser remunerades.
4- Les tasques de les pràctiques extracurriculars han d’estar relacionades amb les
competències de la titulació però han de ser diferents de les que s’estigui portant a terme
a les pràctiques curriculars. Per exemple, un alumne del Grau en Estudis Anglesos no
pot desenvolupar tasques de traducció a dos entitats diferents alhora. O un alumne del
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals no pot fer de redactor a dos diaris
alhora.
Podeu consultar les preguntes més freqüents (PMF) sobre pràctiques extracurriculars AQUÍ
[encara no].
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4- Quants crèdits cal fer? A quantes hores correspon cada crèdit?
Depèn del grau o màster, ja que els estudis difereixen en el nombre de crèdits que atorguen a
l’assignatura de Pràctiques. Cada ECTS equival a 25h i a l’entitat cal fer un 80% de les hores
destinades a les pràctiques. En el quadre següent teniu la distribució de crèdits i hores
classificades per graus i màsters de la nostra Facultat.

Titulació
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Filologia Catalana i Estudis
Occitans
Grau en Filologia Hispànica
Grau en Història
Grau en Història de l’Art i Gestió del
Patrimoni Artístic
Grau en Llengües Aplicades i Traducció
i Grau en Filologia Hispànica (doble
grau)
Grau en Llengües Aplicades i Traducció
i Grau en Estudis Anglesos (doble grau)
Grau en Llengües Aplicades i Traducció
i Grau en Filologia Catalana i Estudis
Occitans (doble grau)
Grau en Geografia
Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals
Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art
Màster Universitari en Gestió d'Àrees
de Muntanya
Màster Universitari en Ensenyament
d'Espanyol/Català per a Immigrants
Màster Universitari en Llengües
Aplicades
Màster Universitari en Identitat Europea
Medieval (Interuniversitari (Virtual)

Hores
Crèdits
Totals

Hores
empresa
(80%)

Hores per a
memòria, tutories,
documentació...

150h

6

120h

30h

300h

12

240h

60h

450h

18

360h

90h

225h

9

180h

45h

150h

6

120h

30h

150h

6

120h

30h

125h

5

100h

25h

No ofereix pràctiques

5- Quan he de fer les pràctiques?
Les PAE curriculars s’han de desenvolupar obligatòriament en el termini que estableix el pla
d’estudis. A la Facultat de Lletres és el segon semestre. Normalment es desenvolupen entre la
primera setmana de febrer i la primera setmana de juny, tot i que, en casos en què es tingui
l’autorització del tutor o tutora i tota la documentació signada, el començament es pot avançar
al gener.
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6- Puc fer les pràctiques curriculars fora del termini establert al pla d’estudis?
NO. Les pràctiques s’han de desenvolupar dins el termini marcat. Només es poden fer fora de
termini en casos degudament justificats com:
-

Malaltia de l’alumne/a durant el curs acadèmic.
Interrupció de les PAE per l’entitat.
Alguna altra causa degudament justificada.

7- En cas que, per causa justificada, hagi de fer les pràctiques fora de termini, ¿quan
les podré fer?
Només a l’estiu i fins al 31 d’agost com a data màxima. Si cal, se t’assignarà una nova entitat
i, depenent de la situació, un nou tutor o tutora.
Si no les pots fer durant el curs acadèmic, podràs renunciar a l’assignatura encara que sigui
fora de termini però les hauràs de matricular el proper curs i fer-les en el termini que marca
la titulació.
Ara bé, recorda que mentre estiguis fent pràctiques no pots tancar la titulació i, per tant, no
pots sol·licitar el títol de grau fins que, un cop avaluades, el professor o professora
responsable hagi tancat i signat l’acta
8- Si no puc fer les pràctiques el curs que em toca i em resten només les pràctiques o
altres assignatures de primer semestre per finalitzar la titulació, puc fer les
pràctiques durant el primer semestre del curs següent?
No, de cap manera. Si deixes l’assignatura de pràctiques, pel motiu que sigui, no la podràs dur
a terme fins el segon semestre del proper curs.
9- Puc fer les pràctiques un curs abans del que indica el pla d’estudis?
No. La Normativa de les PAE de la UdL especifica molt clarament que les pràctiques no es
poden desenvolupar abans del que indica el pla d’estudis de la teva titulació.
10- Quants crèdits he d’haver superat per poder matricular les pràctiques?
-

Pràctiques planificades a tercer curs: 108 crèdits superats.
Pràctiques planificades a quart curs: 168 crèdits superats.

11- Si a la matrícula de setembre no tinc prou crèdits superats, però amb els crèdits
del primer semestre confio a arribar al mínim necessari, puc fer les pràctiques
durant el segon semestre?
Per a aquesta opció, caldrà que facis una instància al Vicedeganat d’Estudiantat de la
Facultat indicant la teva voluntat de fer les pràctiques aquell curs acadèmic. Si, finalitzat el
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primer semestre, comptes amb els crèdits necessaris, pots dur a terme les pràctiques durant el
segon semestre. Ara bé, no tindràs preferència a l’hora de sol·licitar l’entitat, si no és que
el conveni de pràctiques s’hagi signat a partir de la teva sol·licitud.
12- Puc fer pràctiques si no estic al corrent dels pagaments?
No. La Normativa Acadèmica per a Graus i Màsters de la UdL estableix molt clarament que si
un/a alumne/a no està al corrent dels pagaments amb la UdL, no podrà desenvolupar les PAE.
13- He d’inscriure’m en algun lloc per fer PAE curriculars?
La inscripció es fa en el moment de la matrícula del curs. Per tant, no t’has d’inscriure enlloc,
però sí has d’estar pendent de la informació que t’arribarà per tal d’apuntar-te per a la selecció
de les entitats en les quals vols fer les pràctiques.
14- Quan m’he d’apuntar per escollir l’entitat?
Cada titulació té un termini diferent, però se sol fer durant el mes d’octubre. T’ho comunicarem
a la reunió informativa que es fa a principi de curs destinada a totes les persones matriculades
de l’assignatura de pràctiques.
15- Qui és la persona encarregada d’informar sobre les pràctiques?
Al començament de cada curs acadèmic, entre finals de setembre i començaments d’octubre,
els alumnes matriculats a les assignatures de pràctiques acadèmiques externes de cada titulació,
reben un correu de Vicedeganat d’Estudiantat convocant-los a una reunió informativa que es
realitza juntament amb el Negociat de Pràctiques Externes de la UdL.
Així mateix, en algunes titulacions i a causa de les seves característiques particulars, els/les
alumnes són convocats a una altra reunió informativa pels professors i professores
responsables de l’assignatura.
16- He d’assistir obligatòriament a les reunions informatives de pràctiques?
No, però és molt aconsellable per:
-

Obtenir informació general sobre les pràctiques
Conèixer com funciona el Portal de Pràctiques Externes i Borsa de Treball de la UdL
Fer una prospecció de les entitats que t’interessen
Valorar casos particulars
Plantejar dubtes i suggeriments
...
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17- On m’he d’apuntar per escollir l’entitat?
Un cop obert el termini, has d’anar al Portal de Pràctiques Externes i Borsa de Treball de la
UdL per a estudiants de la UdL al qual tens accés AQUÍ. Has d’entrar al Portal de
l’estudiantat amb el teu usuari i contrasenya del campus virtual.
Però has d’esperar que et diguin el termini, ja que així es garanteix que hi hagi prou entitats per
triar.
Per a qualsevol incidència o problema en l'accés o ús del Portal de Pràctiques Externes i
Borsa de Treball de la UdL pots adreçar-te a: gestioacademica.portal@udl.cat. Cal que
indiquis el problema d'accés que tens, enviant la còpia de la pantalla del problema i el teu nom
i cognoms i titulació per localitzar-te.
18- Què puc fer si no puc accedir al Portal de Pràctiques Externes i Borsa de Treball
de la UdL, tinc un dubte sobre el funcionament del portal o no em funciona
correctament?
Per a qualsevol incidència o problema en l'accés o ús del Portal de Pràctiques Externes i
Borsa de Treball de la UdL pots adreçar-te a: gestioacademica.portal@udl.cat. Cal que
indiquis el problema d'accés que tens, enviant la còpia de la pantalla del problema i el teu nom
i cognoms i titulació per localitzar-te.
19- En quines entitats puc fer pràctiques?
En aquest enllaç trobaràs una llista de les entitats amb les quals la UdL té signat conveni i que
van acollir estudiants el curs anterior, en què, per tant, pots dur a terme les pràctiques, sempre
que les tasques siguin afins a les competències de la teua titulació.
Aquesta llista es va actualitzant cada curs acadèmic.
20- Si hi ha una entitat que m’interessa però no és a la llista, puc sol·licitar fer-hi les
pràctiques?
Les pràctiques acadèmiques externes es poden dur a terme en qualsevol empresa, institució o
entitat pública o privada, d’àmbit nacional i internacional, sempre que hi hagi un conveni de
cooperació educativa amb la UdL. Per demanar-lo,
1- T’has de dirigir al professor/a responsable de pràctiques de la teua titulació i, si
comprova que les tasques són afins als teus estudis, s’iniciarà un procediment per signar
un conveni de cooperació educativa amb l’entitat indicada.
2- Si finalment se signa el conveni, com a alumne/a que has iniciat el procediment,
tindràs preferència de plaça durant aquell mateix curs acadèmic en aquella entitat.
3- Aquest procediment s’ha d’iniciar, com a mínim, amb dos mesos d’antelació, i tres
mesos si son d’àmbit internacional. Si no es fa així, la UdL no et pot assegurar que el
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conveni estigui signat abans de l’inici de les pràctiques i, per tant, no podries escollir
aquella entitat per desenvolupar-les.
El conveni de cooperació educativa és un model que facilita la UdL i que totes les empreses
que vulguin tindre alumnat de pràctiques han de signar. En algun cas, hi ha institucions que
tenen un model de conveni diferenciat. Si és el cas, des del Negociat de Pràctiques Externes i
el Assessoria Jurídica de la UdL se’n determina la viabilitat i si cal signar-los.

21- Puc rebre una remuneració econòmica per fer les pràctiques?
Les PAE curriculars no tenen una dotació econòmica. En cas que, per la naturalesa de la
pràctica o per raons de localització, les parts acordin una contraprestació econòmica a
l’estudiant en concepte de borsa o ajut a l’estudi, l’entitat acollidora ha d’assumir els drets i
obligacions en matèria de Seguretat Social d’acord amb el que estableix el Reial decret
1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la
Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació. Aquesta condició,
la quantia i la forma de pagament, si s’escau, han de quedar reflectides en el Projecte Formatiu
que, vinculat al conveni entre la UdL i l’entitat col·laboradora, se sotaescrigui per a cada
estudiant.
22- Puc fer pràctiques en més d’una entitat alhora?
No. Les PAE s’han de dur a terme en una única entitat, i si una entitat no pot oferir totes les
hores que necessites, llavors se n’ha de buscar una altra.
23- Puc fer pràctiques en una entitat en la qual estic treballant?
No. No pots fer pràctiques en una entitat en què ja estàs treballant, encara que sigui duent a
terme tasques diferenciades.
24- Hi ha algun cas en què es pugui fer pràctiques en més d’una entitat?
Només es pot fer en cas que s’acabi la relació amb l’entitat en què s’han iniciat les
pràctiques per motius molt justificats (rescissió del Projecte Formatiu per part de l’entitat,
renúncia de l’alumne/a per problemes comprovables amb l’entitat, malaltia, accident, causes
sobrevingudes...).
En aquest cas, cal modificar el Projecte Formatiu inicial i adaptar-lo a noves condicions en una
altra entitat depenent de les hores que falti fer.
25- Pot una entitat oferir més d’una plaça per curs acadèmic?
Sí, cada curs les entitats poden oferir el nombre de places que vulguin. Això també implica que
et pots trobar que alguna entitat que t’interessi aquell any no n’ofereixi cap.
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26- Les entitats ofereixen places cada curs acadèmic?
No necessàriament. Pot ser que un any no hi hagi disponibilitat de tutors a l’entitat, que les
entitats retirin l’oferta o que caduqui el conveni de cooperació educativa que tenen amb la UdL
i no el vulguin renovar. Per això és important consultar la llista orientativa d’empreses que la
Facultat de Lletres us facilita a l’inici de cada curs acadèmic i que podeu trobar AQUÍ:
També has de saber que una entitat estigui a la llista el curs anterior no garanteix que
ofereixi places de pràctiques el proper curs, ja que fins a l’últim moment, o inclús abans de
signar el Projecte Formatiu es poden negar a continuar amb el procediment.
27- Com que estudio a la UdL, només puc fer pràctiques a la demarcació de Lleida?
No. Les pots fer a entitats situades a qualsevol lloc, sempre que hi hagi un conveni de cooperació
educativa signat entre l’entitat i la UdL.
28- Puc fer pràctiques a l’estranger?
Sí. Hi ha dos vies:
1- Si ets estudiant dins el programa Erasmus o qualsevol programa de mobilitat, has de
contactar amb el Deganat de la Facultat de Lletres, on et donaran tota la informació al
respecte: lletres.secretariadeganat@udl.cat
2- Si no ets alumne de mobilitat, t’has de dirigir al professor/a responsable de
pràctiques de la teua titulació i, si comprova que les tasques són afins als teus estudis,
s’iniciarà un procediment per signar un conveni de cooperació educativa amb l’entitat
indicada.
29- Puc fer pràctiques en serveis de la UdL?
Sí, malgrat que es consideren preferents les entitats externes, quan les especificitats de la
titulació ho justifiquin, i amb la conformitat prèvia de la Comissió d’Estudis del centre, també
es podran dur a terme les pràctiques en els diferents serveis i unitats, en fundacions i ens
consorciats, en els instituts de recerca i en grups d’investigació reconeguts de la UdL.
El/la responsable de l’assignatura de pràctiques haurà de justificar l’especificitat de la titulació
i l'adequació de la pràctica al servei escollit.
30- Puc fer pràctiques des de casa, mitjançant el teletreball?
En general, cal fer les pràctiques en alguna entitat de forma presencial per tal de conèixer
directament el mon laboral però en alguns casos excepcionals, tenint en compte la naturalesa
de les pràctiques o de l’entitat, es pot fer teletreball, sempre que el/la responsable de
l’assignatura de pràctiques de la UdL ho autoritzi.
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31- Puc fer pràctiques dins el Programa Erasmus o qualsevol altre programa de
mobilitat?
Sí. En aquest cas, has de contactar amb el Deganat de la Facultat de Lletres, on et donaran tota
la informació al respecte: lletres.secretariadeganat@udl.cat
32- Si vull fer pràctiques en un centre docent, he d’assistir obligatòriament a les
Jornades Formatives que organitza la Facultat?
Sí. Tothom que ha de fer pràctiques en un centre docent ha d’assistir a aquestes Jornades que
s’organitzen com a preparació al mon de l’ensenyament. Les persones implicades reben un
correu en què se’ls informa sobre les dates i el programa a desenvolupar.
En cas de no poder assistir-hi (per causa justificada) cal notificar-ho a Vicedeganat
d’Estudiantat: estudiantat@lletres.udl.cat.
Cal tindre en compte que les hores d’aquestes Jornades compten com a hores de pràctiques al
centre docent.
33- Si curso una doble titulació he de fer pràctiques dos vegades?
No. Només cal fer pràctiques en una de les titulacions i presentar una única memòria.
34- Qui és el professor o professora responsable de l’assignatura de pràctiques de la
meva titulació?
Cada curs acadèmic el Negociat de Pràctiques Externes actualitza el document amb els
professors i professores responsables per titulació i les seves dades de contacte:
35- Qui pot ser el meu tutor o tutora de pràctiques?
El professor o professora responsable de l’assignatura de pràctiques designa el tutor o tutora de
pràctiques. En molts casos, el tutor o tutora pot ser el mateix professor o professora responsable.
I en altres casos, el professor o professora responsable designa més d’un tutor o tutora per al
grup.
36- Quina documentació necessito per poder començar les pràctiques?
Per poder començar les pràctiques ÉS IMPRESCINDIBLE la següent documentació i no pots
començar MAI si falta qualsevol d’aquests documents o hi falta alguna signatura:
- El Projecte Formatiu (PF), signat pel tutor/a de l’entitat, el/la tutor de la UdL i l’alumne/a.
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- La Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Quan la pràctica
es desenvolupi en una entitat directament vinculada amb menors, o quan l’objecte de la
pràctica comporti una activitat continuada amb menors, es requerirà disposar de la
Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l’estudiant. Perquè la
Universitat pugui procedir a sol·licitar directament aquest Certificat al Registre Central de
Delinqüents Sexuals, si és el teu cas, has de lliurar personalment, degudament emplenat i
signat, o bé fer-lo arribar signat electrònicament, el Document de Autorització de Consulta
i de Cessió de dades. El teu tutor o tutora et farà saber si el necessites.

37- Què és el Projecte Formatiu (PF) i qui l’elabora?
El Projecte Formatiu és el document que vincula les pràctiques de l’estudiant amb l’entitat i
la UdL, en el qual s’especifiquen dades del tutor/a de l’entitat, de l’alumne/a, del tutor/a de la
UdL, hores presencials a l’entitat i horari, data i inici de les pràctiques, tasques que es duran a
terme a l’entitat, informació sobre la transparència i la protecció de dades, i informació sobre
la protecció de l’alumne/a així com els drets i deures de les tres parts. Pots veure’n un model
AQUÍ.
Aquest document va signat pel tutor/a de l’entitat, l’alumne/a i el/la tutor/a de la UdL. És
important que l’entitat el tingui per justificar la relació de l’alumne amb l’entitat i, per això, no
es poden començar les pràctiques sense tindre’l signat.
El document l’elabora el/la vostre/a tutor/a i us l’envia perquè el signeu vosaltres i el/la
tutor/a de l’entitat. Se n’han d’imprimir tres còpies, una per cada una de les persones
signants.
38- És el mateix el Projecte Formatiu que el Conveni?
No. El conveni se signa entre la UdL i l’entitat i estableix un marc general de col·laboració
per a les pràctiques entre les dos parts. És el pas previ imprescindible perquè l’alumnat pugui
fer el Projecte Formatiu, que és un document particular que vehicula cada estudiant amb
l’entitat.
El conveni de cooperació educativa és un model que facilita la UdL i que totes les entitats que
vulguin tindre alumnat de pràctiques han de signar. En algun cas, hi ha institucions que tenen
un model de conveni diferenciat. Si és el cas, des del Negociat de Pràctiques Externes i
l’Assessoria Jurídica de la UdL se’n determina la viabilitat i si cal signar-los o no.

39- Puc proposar un conveni de cooperació educativa amb alguna entitat?

Sí. Cal que en parlis amb la persona responsable de pràctiques del teu grau que et facilitarà una
fitxa que l’entitat ha d’emplenar. Un cop emplenada, la persona responsable de pràctiques la
passarà al Negociat de Pràctiques Externes per començar els tràmits amb l’entitat.
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40- Si he proposat un conveni, tinc prioritat per ocupar aquella plaça?
Sí. Si has demanat el procediment per signar un conveni de cooperació educativa amb una nova
entitat i finalment s’ha signat, tindràs preferència sobre la resta, independentment de la nota
mitjana, sempre que compleixis el requisit d’assignatures concretes superades que demana
l’entitat.
41- Em compromet d’alguna manera haver proposat un conveni i que s’hagi signat?
Sí. Si se signa un conveni de cooperació educativa amb alguna entitat seguint una proposta teua
dins del temps previst, t’obligues a demanar la plaça en aquesta entitat.
42- Quin horari he de fer a l’entitat?
L’horari es pacta entre les tres parts prèviament a la signatura del Projecte Formatiu. Ara
bé, en cap cas l’horari pot interferir en la teua activitat acadèmica i, a més, has de comptar
amb els permisos necessaris per assistir a qualsevol tipus de prova presencial o virtual que hagin
marcat la resta de professors/es del grau. El nombre d’hores setmanals es determina de la
mateixa manera i si, per qualsevol motiu justificat, un/a alumne/a una setmana no ha pogut
complir l’horari, el pot recuperar en dies successius.
43- Puc fer pràctiques fora de l’horari i calendari establerts al Projecte Formatiu?
No. S’han de seguir el calendari i l’horari establerts al Projecte Formatiu, per la qual cosa ni
pots començar les pràctiques abans ni les pots finalitzar més tard, ni tampoc pots modificar
l’horari.
Si cal fer una modificació de l’horari o de les dates d’inici i finalització, has de comptar amb el
vistiplau dels dos tutors o tutores i signar un nou Projecte Formatiu.
44- Quines tasques he de fer a l’entitat?
Les tasques depenen de:
-

Les competències a assolir tal i com s’indica al programa docent de l’assignatura.
Els coneixements previs que has aconseguit al grau.
Les àrees de coneixement que pugui oferir l’entitat i la capacitat dels seus tutors i
tutores.
L’especificitat que el tutor/a de la UdL cregui que l’alumne/a pot desenvolupar a
l’entitat.

La llista de tasques la defineixen el tutor/a de l’entitat i el tutor/a de la UdL i consten, de
forma genèrica, al Projecte Formatiu.
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45- Què he de fer un cop tinc el Projecte Formatiu signat per les tres parts?
L’entitat se n’ha de quedar una còpia, una altra és per a tu i l’altra l’has de portar, o enviar per
correu postal, a la Secretaria acadèmica de la Facultat de Lletres, despatx 0.27 de l’edifici
del Rectorat.
Els documents no es poden enviar escanejats ni fotocopiats. Les tres persones que signen el PF
han de quedar-se el document original amb la signatura, excepte el tutor o tutora de la UdL que
deixa el seu document a Secretaria acadèmica perquè consti al teu expedient.
46- Pot l’entitat rescindir el meu Projecte Formatiu?
L’entitat pot rescindir el teu Projecte Formatiu de pràctiques unilateralment i la UdL no hi
pot fer res. En aquest cas, si no has finalitzat la teua estada, la Facultat de Lletres et facilitarà
una nova entitat i només hauràs de fer les hores que et mancaven.
47- Per quins motius l’entitat pot rescindir-me el Projecte Formatiu?
Faltes d’assistència injustificades.
Incompliment de l’horari establert.
Poc compromís o incompliment de les tasques encomanades.
Faltes d’educació o mal comportament amb l’entitat, companys i persones
relacionades.
- Manca de confidencialitat de les dades de l’entitat o persones físiques i o jurídiques
relacionades.
- Poc rigor a la feina.
- Coneixements insuficients.
-

48- Puc tindre més d’un tutor/a de la UdL en el mateix PF?
No. Només en cas que desenvolupis pràctiques curriculars i extracurriculars a la vegada i en
entitats diferents amb tasques clarament diferenciades.
49- Puc tindre més d’un tutor/a a l’entitat on duc a terme les pràctiques?
Sí, sempre i quan comptis amb el vistiplau del responsable de l’assignatura i sigui per algun
dels motius següents:
-

Que per la planificació horària de l’entitat un sol tutor o tutora no et pugui atendre
sempre que ho necessitis.

-

Que hi hagi més d’una persona especialitzada en les àrees de coneixement que
necessites i que estan reflectides a les tasques a desenvolupar.

Al PF, però, només hi pot constar un tutor/a d’entitat.
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50- Pot una entitat seleccionar els/les alumnes per ocupar una plaça?
En general, no. És el/la professor/a responsable de l’assignatura qui té potestat per
seleccionar un/a alumne segons els procediments establerts. Ara bé, en alguns casos, l’entitat
es reserva el dret de fer entrevistes als alumnes per veure si compleixen els requisits previstos
al conveni de cooperació educativa o per triar-ne algun/a entre diferents candidats provinents
d’altres centres. Si quan ja han començat les pràctiques, es produeix algun dels casos expressats
en el punt 47-, l’entitat pot rescindir el PF.
51- Com es fa el procés d’atorgar una entitat a un alumne/a?
Hi ha dos possibles maneres de seleccionar un/a alumne/a:
1- Si es tracta d’un grup petit, el/la responsable de l’assignatura de pràctiques pot parlar
amb cada alumne/a i consensuar el lloc més adequat segons les seues preferències i les
característiques de l’entitat.
2- Si es tracta d’un grup nombrós o no es poden consensuar les preferències, se segueix
el següent procediment:
o De la llista d’entitats ofertades cada curs, l’alumne/a por seleccionar-ne un
màxim de 5 i indicar l’ordre de preferència. Això es fa mitjançant el Portal de
Pràctiques Externes i Borsa de Treball.
o Un cop finalitzat el termini per demanar l’entitat, el/la responsable de
l’assignatura de pràctiques ordenarà els candidats segons la seva mitjana
acadèmica i l’ordre de preferència demanat. Posteriorment, segons el calendari
establert, es comunicarà a l’alumnat quina entitat se’ls ha assignat.
En determinats casos, i depenent de l’especificitat de les tasques establertes per l’entitat, es
podrà demanar que, a més de la mitjana per a pràctiques, l’alumne/a tingui algunes
assignatures superades. Per exemple, un/a alumne/a que vol fer pràctiques a la Cadena Ser
haurà de tindre l’assignatura de ràdio superada. En aquests casos els alumnes seran informats a
les corresponents reunions informatives.
Si un/a alumne/a no ha pogut matricular l’assignatura per falta de crèdits i espera tindre
els crèdits necessaris després de l’avaluació de primer semestre, no tindrà cap preferència per
escollir entitat si no és que ha demanat el procediment per signar un conveni de cooperació
educativa amb una nova entitat.
Si un/a alumne/a ha demanat el procediment per signar un conveni de cooperació educativa
amb una nova entitat i finalment s’ha signat, tindrà preferència sobre la resta, independentment
de la nota mitjana, sempre que compleixi el requisit d’assignatures concretes superades que
demana l’entitat.
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52- Com és que la mitjana acadèmica no es correspon amb la mitjana que em surt al
Portal de Pràctiques Externes?
La mitjana per a pràctiques és específica i pot ser diferent de la que consta com a mitjana
acadèmica. Això no afecta, però, al resultat final, ja que tot l’alumnat és mesurat per la mateixa
tipologia de mitjana.
53- És obligatori que la UdL m’atorgui el lloc de pràctiques que prefereixo?
No. La Universitat té l’obligació de proporcionar-te una entitat per poder fer les pràctiques,
però no pot assegurar que sigui el teu lloc preferent. No obstant això, es busca la manera de fer
que tinguis un lloc adequat als teus gustos i capacitats. Per això tens la possibilitat de donar
almenys tres noms d’entitats.
54- Puc renunciar a una entitat un cop he estat seleccionat/ada?
1- Si encara no has començat les pràctiques, SÍ, i es comunicarà a l’alumne/a següent que
l’entitat ha quedat disponible. Ara bé, si la resta de preferències demanades ja han estat
assignades, no comptaràs amb cap preferència i hauràs de fer pràctiques a l’entitat que et
sigui assignada pel/per la professor/a responsable de l’assignatura.
2- Si ja has començat les pràctiques pots renunciar-hi en els casos següents:
-

Malaltia que t’impedeixi la continuïtat del projecte.
Manca d’entesa amb els/les responsables de l’entitat.
Demanda de tasques no assignades al Projecte Formatiu.
Abús de confiança.
Tracte vexatori per part de l’entitat.
No gaudir de la figura d’un tutor/a.

Abans, però, cal que n’expliquis els motius exactes al tutor o tutora de la UdL perquè, si és per
causa de l’entitat, hi parli i intenti intercedir i mirar de millorar la situació sempre que sigui
possible. Si, malgrat tot, comprova que tens raó i que l’entitat no compleix la seua part, s’haurà
de buscar una nova entitat.
55- Com em comunico amb el meu tutor o tutora de la UdL?
Amb el tutor o tutora de la UdL t’hi has de comunicar mitjançant el Campus Virtual a l’apartat
de Pràctiques o pel mètode que designi el tutor o tutora.
56- Com em comunico amb el meu tutor o tutora d’entitat?
Les dades per comunicar-te amb el tutor o tutora de l’entitat les tindràs al Projecte Formatiu.
De tota manera, el tutor/a de l’entitat ja et farà saber com prefereix que t’hi posis en contacte.
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57- Qui i com avalua les pràctiques?
1- Un cop acabades les pràctiques, el teu tutor/a d’entitat rebrà un correu amb una enquesta
molt bàsica en què ha d’avaluar diferents aspectes relacionats amb les pràctiques i donar una
valoració final de la teua estada. Tindrà només una setmana per fer-ho.
2- El teu tutor o tutora de la UdL revisa aquesta enquesta i, juntament amb la teua memòria
de pràctiques, t’avalua i comunica la qualificació final al professor/a responsable de
l’assignatura de pràctiques, que és qui signa l’acta de l’assignatura.
58- Com he de fer la memòria de pràctiques?
La memòria l’has de fer segons les directrius que et doni el teu tutor o tutora de la UdL. Ara bé,
la Facultat ha elaborat una guia, que trobaràs en aquest enllaç, perquè et pugui servir de base.
59- A qui he de lliurar la memòria de pràctiques?
Al teu tutor o tutora de la UdL.
60- Quan he de lliurar la memòria de pràctiques?
Quan t’ho digui el tutor o tutora de la UdL. En tot cas, la data màxima és la que fixa el calendari
de la Facultat de Lletres com a final del "Període d'activitats avaluatives”.
61- Puc suspendre l’assignatura de pràctiques?
Sí, com qualsevol altra assignatura. Si l’entitat no valora positivament el teu treball, no has
presentat la memòria o el tutor/a considera que no s’han assolit els objectius, pots suspendre
l’assignatura.
62- He d’ensenyar la meua memòria de pràctiques a l’entitat?
No, excepte en els casos següents:
- Si així ho especifica el conveni de cooperació educativa amb la UdL.
- Si ho han pactat les parts prèviament.
- Si has elaborat la memòria amb dades privades i/o personals de l’entitat, per evitar-ne la
difusió. En aquest cas n’hauries d’informar prèviament l’entitat.
63- Estic assegurat/ada durant les pràctiques acadèmiques a les entitats?
SÍ. Tot l’alumnat de la UdL està assegurat des del moment en què es matricula i abona les taxes
acadèmiques, on està inclosa l’assegurança escolar obligatòria. Teniu més informació AQUÍ.
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64- Què puc fer si tinc un accident, mentre estic fent les pràctiques?
En aquest enllaç tens tota la informació sobre què cal fer en cas d’accident durant el
desenvolupament de les pràctiques o durant el desplaçament al lloc de pràctiques.
I tan aviat com puguis, ho has de comunicar al tutor o tutora de l’entitat i al tutor o tutora
de la UdL.
65- Què cal fer si em poso malalt/a durant l’estada de pràctiques o tinc algun problema
que m’impedeix fer totes les hores necessàries?
Si no pots fer totes les hores per malaltia o per un motiu justificat, el calendari s’adaptarà a les
teues noves necessitats sempre que les pràctiques acabin abans del 31 d’agost.
66- Si ja tinc experiència professional relacionada amb els meus estudis, puc
reconèixer l’assignatura de pràctiques en entitat?
Sí. En AQUEST ENLLAÇ següent trobaràs els requisits, la documentació i els terminis
necessaris per fer-ho.
67- Què puc fer si tinc dubtes sobre les PAE més enllà d’aquesta guia?
- Si tens dubtes de tipus docent (horaris, tasques, tipus d’entitats, recomanacions, tutories,
treballs a realitzar, selecció de l’entitat, tramitació del Projecte Formatiu, queixa sobre
alguna entitat, etc.), pots contactar amb el/la professor/a responsable de l’assignatura.
AQUÍ teniu la llista que s’actualitza cada curs acadèmic. Ara bé, si ja has començat les
pràctiques, t’has de dirigir al teu tutor o tutora.
- Si tens dubtes de tipus administratiu (matrícula, crèdits, normativa, etc.), pots contactar
amb la Secretaria Acadèmica del centre a: lletres.secretariacentre@udl.cat.
- Per a qualsevol incidència o problema en l'accés o ús del Portal de Pràctiques Externes i
Borsa de Treball de la UdL pots adreçar-te a: gestioacademica.portal@udl.cat. Cal que
indiquis el problema d'accés que tens, enviant la còpia de la pantalla del problema i el teu
nom i cognoms i titulació per localitzar-te.
- Si necessites contactar amb el Vicedeganat d’Estudiantat per resoldre alguna qüestió
que no reculli aquesta guia o no pugui respondre el tutor o tutora, pots enviar un correu
electrònic a: estudiantat@lletres.udl.cat.
Qualsevol circumstància que no es descrigui en aquestes PMF s’haurà de resoldre de la
manera més beneficiosa per a l’alumne/a en qüestió, o per al conjunt de l’alumnat en
general, sempre que no es generin greuges comparatius.
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