
 
NORMATIVA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

CURRICULARS EN CENTRES ALIENS A LA UDL (NO MOBILITAT) 
 
 
El Real Decreto 592/2014, de 11 de Juliol, on es regulen les practiques acadèmiques externes 
(PAE) dels estudiants universitaris dóna resposta al desenvolupament normatiu pendent del 
marc del procés de creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, previst tant en el Real 
Decreto 1393/2007, del 29 d’Octubre, que estableix l’ordenació de l’ensenyament universitari 
oficial i preveu la possibilitat de programar pràctiques externes en els estudis oficials de grau (art 
12.2, 12.6 i 15.2) com en l’Estatuto del Estudiante Universitario aprovat en el Real Decreto 
1791/2010, de 30 de Desembre, que reconeix la possibilitat de realitzar pràctiques externes amb 
finalitat formativa (art 8 i 24). 
 
 
La UdL dins de la seva activitat formativa, l’alumne té la possibilitat de realitzar pràctiques 
externes amb la supervisió de la universitat, l’objectiu de les quals és permetre a l’estudiant 
aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica afavorint 
l’adquisició de les competències que el preparen per l’exercici de les futures activitats 
professionals. Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques reglades i tutelades que 
formen part del Pla d’Estudis que es podran realitzar en centres, institucions o entitats públiques i 
privades segons la modalitat prevista amb finalitat formativa adequada a les competències 
exigides. 
 
Per la realització de les pràctiques externes curriculars l’estudiant ha de complir els següents 
requisits: 
 

 Estar matriculat en l’ensenyament universitari en el que es vinculen les competències 
bàsiques, genèriques i/o específiques a adquirir per l’estudiant en la realització de la 
pràctica. 

 Matriculació en l’assignatura vinculada. 
 Conèixer i complir el Projecte Formatiu/ Guia Docent en el qual es concreten la 

realització de les pràctiques segons indicacions del tutor assignat en les pràctiques i sota 
supervisió del tutor acadèmic de la Universitat. 

 No mantenir ninguna relació contractual amb l’ institució o entitat on es realitzaran les 
pràctiques excepte si existeix autorització específica d’acord a la normativa interna de la 
Universitat.  

 
La documentació requerida per la realització de les PAE inclou: 
 

1. Formalització d’un “Acord de Col·laboració Docent” entre la Universitat de Lleida i 
l’entitat col·laboradora on es realitzaran les pràctiques convenientment signat per 
ambdues parts (Document 1-acord) 



2. Signatura del Document de Compromís de pràctiques – Annex a l’acord de 
Col·laboració, per cadascuna de les assignatures en les quals es faran PAE (Document 
2-Annex) 

3. Si existeix Conveni Interuniversitari (Universitat Autònoma de Madrid i Illes Balears) 
només es precisa signatura del Document “Annex de Compromís de pràctiques” 
(Document 2-Annex) 

 
Procediment per omplir els documents: 
 

 L’ Acord de Col·laboració Docent ha d’estar signat i segellat per la Degana de la 
nostra Facultat i  el Representant Legal del centre on es vol fer la pràctica ja sigui 
Director, Gerent o Cap de Docència (no s’accepta la signatura del metge 
responsable o cap del servei implicat). 

 L’ Annex de Compromís de pràctiques es signarà per un dels tutors responsables 
del centre on es fa la pràctica, la Coordinadora del Rotatori d’UdL i l’alumne. 

 Els documents s’han de gestionar amb l’Oficina del Deganat. Es facilitarà una 
còpia pel centre que rebrà l’alumne, còpia pel nostre centre i còpia de l’Annex de 
Pràctiques per l’alumne. 


