
 

Pràctiques Acadèmiques Externes (curriculars i extracurriculars) dels estudiants la UdL 

D'acord amb les mesures adoptades per la Universitat de Lleida per prevenir l'extensió de les 
infeccions pel coronavirus COVID19, la UdL suspèn les activitats acadèmiques presencials, des del 
divendres 13 de març fins després de Setmana Santa. 

Preguntes freqüents de les entitats sobre la situació excepcional: 

1. Els estudiants poden continuar venint presencialment a l’entitat a fer les pràctiques curriculars o 
extracurriculars? 
NO, els estudiants de la UdL no poden assistir presencialment a l’entitat. 

2. En cas que l'entitat oferiu la possibilitat de fer teletreball i seguiment en línia, l’estudiant pot 
continuar fent les pràctiques? 
SI, si l’estudiant pot fer les pràctiques en la modalitat de teletreball i seguiment en línia pot continuar 
sense cap inconvenient. 

3. S’han cancel·lat/anul·lat les pràctiques curriculars o extracurriculars que s‘estaven fent a data 13 
de març? 
NO, no s’han cancel·lat. S’han interromput temporalment si l’estudiant no pot fer teletreball. 

4. S’ha de notificar a la UdL si els estudiants no poden continuar amb les seves pràctiques? 
SI, l’entitat haurà de contactar amb el professor/a responsable i/o tutor/a acadèmic i comunicar quin 
és el darrer dia que l’estudiant ha estat a l’entitat. 

5. Un cop es reprengui la normalitat, caldrà renovar els projectes formatius de les pràctiques 
curriculars i extracurriculars? 
NO, les pràctiques s’han suspès però els projectes formatius continuen vigents. Només dels que 
consti una ajuda o borsa a l’estudi i l’entitat hagi donat de baixa l’estudiant a la Seguretat Social. 

6. Un cop es reprengui la normalitat, podrem continuar amb les pràctiques? 
SI, caldrà notificar al professor/a responsable i/o tutor/a acadèmic quin dia es reincopora l’estudiant 
a les pràctiques i, us indicaran si cal o no modificar la data de finalització del projecte formatiu de 
l’estudiant. 

7. Puc agafar un nou estudiant de la UdL en pràctiques curriculars o extracurriculars durant el 
període de suspensió de l’activitat acadèmica de la UdL? 
SI, però només en cas que l’estudiant pugui fer les pràctiques en modalitat de teletreball i seguiment 
en línia. 

8. Si tinc un estudiant de la UdL fent pràctiques curriculars o extracurriculars i el seu projecte 
formatiu finalitza aquest dies de tancament de la UdL, el puc renovar? 
SI, però només en cas que l’estudiant pugui fer les pràctiques en modalitat de teletreball i seguiment 
en línia. L’entitat haurà de contactar amb el professor/a responsable i comunicar les dades del nou 
projecte formatiu. 
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