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1. Accedeix a l’aplicatiu web RAPI per mitjà d’aquest enllaç :   
https://automat.udl.cat/RAPI/?tipoEstudio=TCL 

Et demanarà USUARI i CONTRASENYA    Introdueix l’usuari i contrasenya 
d’estudiant de doctorat de la UdL i clica Acceptar.  

 

 

 

El usuari i contrasenya són els mateixos que utilitzes per entrar al compte de correu i campus 
virtual de la UdL.   

No tens activat el comte de correu de la UdL?   Ho pots fer ara mateix  en aquest enllaç: 
http://activacio.udl.cat/ 

 

2. Un cop has accedit, es veu la pantalla següent. Clica el botó de “Acceso como alumno”  
per accedir al teu Document de registre d’activitats i Pla de Recerca. 

 

  

 

Idioma de l’aplicatiu d’origen : Castellà. Properament estarà disponible en català, 
castellà i anglès.  

 

https://automat.udl.cat/RAPI/?tipoEstudio=TCL
http://activacio.udl.cat/
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3. Un cop que s’accedeix al Registre d’Activitats i Pla de Recerca, es visualitzen les dades 
en diferents pestanyes :  

- “Datos Personales y Titulación” 
- “Documentos” 
- “Plan” 
- “Informes” 
- “Evaluación”  

 

 

 

a) Pestanya “Datos Personales y Titulación” 

Hi apareixen les dades d’acord amb l’expedient acadèmic  que consta a l’Escola de 
Doctorat.  

Si observeu alguna dada incorrecta ho podeu comunicar al correu electrònic 
doctorat@aga.udl.cat  

 

b) Pestanya “Documentos” 

En aquesta pestanya has de registrar les activitats de formació  que hagis realitzat durant el 
curs (art. 17 Normativa acadèmica)   

 

 

 

 

 

mailto:doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/5.2_6_9_Normativa_CG140410_Normativa_doctorat_ES.pdf
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Tens un desplegable amb els diferents cursos i amb els diferents tipus d’activitats següents: 

- Publicacions en revistes periòdiques  

- Altres publicacions (no periòdiques) 

- Estades en universitats i centres de recerca 

- Projectes de recerca i altres ajuts 

- Contractes investigadors en formació per cursar el doctorat 

- Participació en congressos : oral/pòster/organització 

- Participació en cursos, seminaris, conferències i jornades 

- Activitats de formació rebuda 

- Patents, programari i base de dades 

- Altres premis, mèrits en relació amb la realització de la tesi 

 

En cada registre, has d’adjuntar el document justificatiu de l’activitat en format PDF. No 
es convenient utilitzar el navegador Internet Explorer versió 11, ja que no permet pujar 
els PDF a l’aplicatiu Rapi.  

 

IMPORTANT: 

- Un cop entrades les dades, cal que modifiquis  l’estat inicial de cada activitat, per 
passar de  REGISTRADO (RG)  a  EN REVISIÓN (ER) . 

D’aquesta manera el/la tutor/a, director/a i coordinador/a de la Comissió acadèmica 
podran accedir a la revisió i avaluació de les dades. Mentre no facis el canvi d’estat, 
només tu veuràs la informació.  

Un cop s’hagi posat en estat EN REVISIÓN (ER) no podràs modificar les dades.  

 

- El/la tutor/a i el/la director/a faran la verificació corresponent.  

Si la consideren correcta ho passaran a l’estat de ACEPTADO. A partir d’aquest 
estat ja serà revisable per la Comissió acadèmica.  

Si no la consideren correcta per  qualsevol motiu, ho passaran a l’estat 
PENDIENTE DE CORRECCIÓN (PCR). Podràs fer els canvis que creguis 
convenient.  

- La Comissió acadèmica podrà validar les activitats que es trobin en estat 
ACEPTADO per el/la tutor/a i el/la director/a. 
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Qualsevol incidencia sobre l’aplicatiu l’has de fer arribar únicament a través del correu 
electrònic  doctorat@aga.udl.cat 

A l’assumpte has d’indicar la paraula “INCIDÈNCIA RAPI”. 

 

 

 

mailto:doctorat@aga.udl.cat

