
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
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Convocatòria UdL de Pràctiques universitàries en entorns rurals dins el 
Programa Campus Rural 2021-2022 

DADES PERSONALS 

DNI/NIF: 

Mòbil: 

Codi postal: 

Província: 

Cognoms, nom: 

e-mail de contacte: 

Domicili durant el curs: 

Població:

Carnet de conduir:     Si                 Disponibilitat de vehicle: 

DADES ACADÈMIQUES Curs 2020-21 

Emplenar només quan els estudis 2020-21 NO es van cursar a la UdL 

Universitat: 

Titulació curs 2020-21: 

Nota mitjana de l’expedient*, curs 20-21: Crèdits superats 
fins el curs 20-21: 

*La nota mitjana de l’expedient ha de ser amb 2 decimals i posterior a 31 de octubre de 2021

DADES DE LA PRÁCTICA (seleccionar fins a 8) 

S’han de prioritzar les vuit pràctiques seleccionades. L’assignació es farà seguint l’ordre de 
preferència i no es podrà canviar. 

La data desitjada de començar la pràctica ha de ser igual o posterior a la data d’inici indicada per 
l’entitat. Entre la data d’inici i la de finalització de les pràctiques han d’haver transcorregut com 
a mínim 3 mesos. 

Primera elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

No NoSi

Nom de la entitat: 
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Segona elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Tercera elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Quarta elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Cinquena elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 
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Sisena elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Setena elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Vuitena elecció 

Codi de la pràctica seleccionada: 

Nom de la entitat: 

Lloc de realització de la pràctica: 

Data desitjada d’inici: 

Data desitjada de finalització: 

Accepto residir durant la realització de les pràctiques al municipi on les realitzi, o en 
un municipi de similars característiques situat a una distància no superior a 20 km, 
amb el vistiplau de la Universitat.



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


