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MANUAL DEL PORTAL DE L’ESTUDIANTAT PER A 
 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

La UdL posa a disposició de tots els estudiants de la UdL el Portal de Pràctiques Externes, mitjançant el qual 
podeu: 

- Accedir a les ofertes de pràctiques curriculars del vostre pla. 
- Accedir a les ofertes de pràctiques extracurriculars del vostre pla. 

Per fer-ne us: 

1- ACCEDIR AL PORTAL aquí:  
www.practiques.udl.cat apartat Estudiantat 
 

 
 

2- INTRODUIR LES CLAUS D’ACCÉS, que són el mateix usuari i contrasenya que per al Campus Virtual. 

 
 

http://www.practiques.udl.cat/
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A continuació accedireu al Portal de Pràctiques Externes: 
 

 
 

3- EL VOSTRE PERFIL 
 
En aquest apartat trobareu la informació vostra que disposa la UdL. Si el número de telèfon o el correu 
electrònic no són correctes us heu d’adreçar a la secretaria acadèmica del vostre centre per fer els canvis 
oportuns, ja que un cop sol·liciteu alguna oferta i si així ho permeteu, aquestes seran les dades de contacte 
que disposarà l’entitat.  
 
Veureu que es carregarà la titulació que esteu cursant a la UdL. Així mateix podreu emplenar la resta de camps 
(Coneixement, Altres dades) amb les dades que vulgueu. 
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També podeu penjar el vostre Currículum i canviar-lo tantes vegades com necessiteu. Ara bé, en cap moment 
cap entitat podrà accedir a les vostres dades o al CV si no ho autoritzeu, i també podreu autoritzar i 
desautoritzar tantes vegades com necessiteu. Per fer-ho heu de clicar a “Editar” sota el camp “Cargar CV”, on 
es carregarà una finestreta per què marqueu, o no, el vostre consentiment.  
 
Una recomanació sobre introduir el vostre número de compte bancari, no és necessari. Arribat el moment en 
què hi hagi una contraprestació econòmica per part de l’entitat, aquesta ja us farà emplenar la documentació 
necessària.  
 

 

 

4- SELECCIONAR OFERTES 
 
En aquest apartat us podreu subscriure a les ofertes de pràctiques extracurriculars del vostre pla. Ara bé: 
 
- Les ofertes de pràctiques extracurriculars  no apareixen de forma automàtica sinó que us heu de 

subscriure a la pantalla principal del Portal a “Administrar suscripciones”.  
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Un cop a dins heu de clicar a “Añadir” i després seleccionar el tipus d’oferta al qual us voleu subscriure. 

 

 
 
També ho podeu fer mitjançant la pestanya “Ofertas” 

 

 

1
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Un cop feta la subscripció corresponent i, siguin del tipus de siguin, només podreu accedir a aquelles 
ofertes que tinguin a veure amb el pla i l’assignatura a la qual esteu matriculats. 
 
Les ofertes es presenten per ordre alfabètic però les podreu ordenar també per data. A l’oferta hi constarà 
el número de places que s’han ofert, el seu títol, una breu descripció i, a la part dreta si es poden sol·licitar 
o no.  

 
 

5- VEURE LES SOL·LICITUDS REALITZADES 

A la pestanya SOLICITUDES podreu veure quines ofertes heu demanat i filtrar per tipus. 

 

Un cop feta la cerca, a la pestanya de “Registrades” podreu ordenar les vostres sol·licituds. Això pot passar 
en titulacions on podeu escollir un número màxim d’ofertes i després el professor/a responsable de pràctiques 
de l’assignatura, en funció de la vostra mitjana acadèmica i de la vostra preferència us assignarà l’entitat on 
anar a fer pràctiques. Us recordem que aquest sistema de selecció és diferent a cada centre i titulació i que, 
abans d’iniciar el procediment us heu de posar en contacte amb els professors/es responsables de pràctiques 
de cada centre.  
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6- PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN CURS 
 
Un cop s’ha fet la selecció i el professor/a responsable de pràctiques us ha assignat una entitat, podreu 
veure les dades corresponents a l’assignació a la pestanya de “PRÁCTICAS”. Així mateix també podreu 
veure la qualificació final amb que us ha avaluat el professor/a responsable de l’assignatura.  
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- Davant qualsevol dubte relacionat amb l’aplicatiu o errada de funcionament que us pugui aparèixer  us 
podeu posar en contacte amb el Negociat de Pràctiques Externes a/e: gestioacademica.portal@udl.cat. 

 
- Davant qualsevol dubte relacionat amb el funcionament, l’assignació o el desenvolupament de les 

pràctiques acadèmiques externes  us heu de dirigir al professor/a responsables de pràctiques del vostre 
centre. Trobareu la relació: www.practiques.udl.cat apartat Estudiant 

 

 

http://www.practiques.udl.cat/

