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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Codi 101977

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA / 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ
CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

18

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

18 18

Nombre de
grups

1 2

Coordinació SERES SEUMA, TERESITA DEL NIÑO JESUS

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ANDREU GASA, MARCELA marcella.andreu@udl.cat 7,4

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

teresa.seres@udl.cat 7,4

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Mentre duri l’estat d’alarma, i la Universitat de Lleida no indiqui el contrari, les pràctiques acadèmiques no es
podran realitzar de forma presencial. A continuació indiquem quines són les mesures adoptades, mentre no es
resolgui aquesta situació.

 

PRÀCTIQUES CURRICULARS
1. Si l’estudiant ha pogut realitzar com a mínim el 80% de les hores de pràctiques que havia de fer a l’entitat,
l’assignatura s’avaluarà segons la metodologia prevista. No obstant això, si el Centre, donada l’especificitat d’una
titulació, ho considera oportú podrà demanar, d’acord amb els responsables de les assignatures implicades i amb
els/les tutors/es acadèmics, que l’estudiant complementi les hores restants amb activitats formatives
compensatòries no presencials.
2. Si l’estudiant ha pogut realitzar com a mínim el 50% de les hores de pràctiques que havia de fer a l’entitat, el
Centre, d’acord amb els responsables de les assignatures implicades i amb els/les tutors/es acadèmics, establirà
una sèrie d’activitats formatives compensatòries no presencials per complementar les hores restants. Un cop
realitzades aquestes activitats, l’assignatura s’avaluarà segons la metodologia prevista. Si cal, i amb el vistiplau
del cap d’estudis de la titulació, es podrà adaptar la metodologia d’avaluació per a tenir en compte les activitats
formatives compensatòries.
3. Si l’estudiant ha realitzat menys del 50% de les hores de pràctiques que havia de fer a l’entitat, caldrà allargar el
període de pràctiques, una vegada aixecat el període de suspensió de les activitats acadèmiques presencials, per
assolir un nombre d’hores que li permeti ser avaluat, segons un dels dos criteris anteriorment descrits. En cas que
no sigui possible allargar el període de pràctiques a la mateixa entitat, es buscarà una entitat de similars
característiques perquè l’estudiant pugui completar el nombre d’hores que li faltin per a poder ser avaluat. Aquestes
pràctiques es podran realitzar de manera extraordinària fins al 30 d’octubre del present any, data límit per a ser
avaluades.
Excepcionalment, en les titulacions de l’àmbit de la salut i segons l’acord de les conferències de degans, si la
situació no permet la realització de les pràctiques, aquestes seran avaluades a través de les activitats formatives
compensatòries.
4. Si les pràctiques no s’havien iniciat, s’iniciaran durant el període de suspensió de l’activitat acadèmica
presencial, només si l’estudiant pot realitzar-les en modalitat de teletreball. En cas contrari, es podran iniciar
activitats formatives compensatòries i es modificarà el període previst per tal de realitzar les pràctiques de forma
presencial un cop la Universitat de Lleida indiqui que es reprèn l’activitat presencial a les pràctiques acadèmiques,
amb l’objectiu que l’estudiant pugui assolir el 50% de les hores de pràctiques que havia de fer a l’entitat. Si això no
fos possible en la mateixa entitat, es buscarà una altra entitat on l’estudiant pugui realitzar les pràctiques.
Aquestes pràctiques es podran realitzar de manera extraordinària fins al 30 d’octubre d’aquest any, data límit per a
ser avaluades.
Excepcionalment, en les titulacions de l’àmbit de la salut i segons l’acord de les conferències de degans, si la
situació no permet la realització de les pràctiques, aquestes seran avaluades a través de les activitats formatives
compensatòries.
5. Tots aquells estudiants que, com a conseqüència de la situació de pandèmia, durant aquest període de
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suspensió de l’activitat acadèmica presencial estiguin desenvolupant activitats laborals de manera excepcional
pròpies de les pràctiques curriculars, amb el corresponent contracte laboral o bé exercint funcions de voluntariat,
com és el cas dels i les estudiants de titulacions de l’àmbit de la salut, podran reconèixer algunes de les activitats
formatives compensatòries sempre que tinguin certa afinitat o relació amb les pràctiques que no s’hagin pogut dur
a terme.
6. Les activitats formatives compensatòries es planificaran de forma conjunta entre els responsables de titulació,
d’assignatura i els tutors acadèmics de pràctiques. S’aprovaran per Comissió d’estudis i s’inclouran de forma
detallada en l’informe de seguiment anual.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

Si l’estudiant pot continuar les seves pràctiques en modalitat de teletreball, seguirà amb les pràctiques
extracurriculars fins a la seva finalització.
2. Si l’estudiant no pot continuar les seves pràctiques en modalitat de teletreball, s’allargarà el període inicial
previst per tal de poder finalitzar les pràctiques de forma presencial, un cop la Universitat de Lleida indiqui que es
reprèn l’activitat acadèmica presencial.
3. Si les pràctiques extracurriculars no han començat, s’iniciaran durant aquest període de suspensió de l’activitat
acadèmica presencial només si l’estudiant pot realitzar-les en modalitat de teletreball. En cas contrari, es
modificarà el període previst per tal de realitzar les pràctiques de forma presencial, un cop la Universitat de Lleida
indiqui que es reprèn l’activitat presencial a les pràctiques acadèmiques.
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