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1. OBJECTIUS 
 

El Pràcticum (Introducció a la pràctica integrada del dret) és, com s’estableix en el 
RD 1424/1990, de 26 d’octubre, una matèria troncal del pla d’estudis de la 
llicenciatura en dret. Les àrees de coneixement que estan vinculades a la impartició 
del Pràcticum són: Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Constitucional, Dret Financer 
i Tributari, Dret Internacional Privat, Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals, Dret Mercantil, Dret Penal, Dret Processal i Dret del Treball i de la 
Seguretat Social. 
 

En el pla d’estudis de la llicenciatura en dret de la UdL, el Pràcticum té una 
assignació de 14.5 crèdits i s’estructura en dues assignatures: Pràcticum I i 
Pràcticum II. Els estudiants de la llicenciatura en dret per a poder matricular-se de 
l’assignatura Pràcticum I han de complir un d’aquests dos requisits: haver superat 
el primer cicle de la titulació o tenir superats 150 crèdits entre assignatures 
troncals, obligatòries i optatives. L’assignatura Pràcticum I és correquisit de 
l’assignatura Pràcticum II. 
 

EL Pràcticum consisteix en la realització de pràctiques externes amb l’objectiu de 
què la formació dels llicenciats abasti, en la major amplitud possible, la realitat 
professional en la qual s’han d’incorporar els futurs llicenciats. Per aquest motiu, 
l’element essencial en el qual es basa el Pràcticum és la col�laboració amb els 
organismes públics i institucions privades amb capacitat normativa o d’aplicació i 
interpretació de l’ordenament jurídic que responen, en la seva activitat, al contingut 
mínim imposat per les matèries vinculades al Pràcticum. 
 

La Universitat de Lleida ha signat convenis per a l’aplicació del Pràcticum amb els 
següents organismes: 

-Ajuntament de Lleida 
 -Diputació de Lleida 
 -Patronat Català Pro Europa 
 -Agència Estatal d’Administració Tributària 
 -Fiscalia Audiència Provincial de Lleida 
 -Consell General del Poder Judicial 
 -Generalitat de Catalunya 
 -Col�legi d’Advocats de Lleida 
 -Inspecció de Treball 
 -Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida 
 -Direcció General de Trànsit 
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2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
La coordinació del Pràcticum correspon a un professor de la Facultat de Dret i 
Economia. Aquest professor, seguint els criteris de la comissió de Pràcticum, 
planifica les pràctiques a partir de l’ensenyament teòric que, d’acord amb el pla 
d’estudis, ja s’ha impartit a l’estudiantat, el tutoritza i l’assessora. D’altra banda, és 
l’òrgan d’enllaç amb els tutors docents dels organismes on l’estudiantat cursa el 
Practicum (tutors externs) i, per tant, l’encarregat de solventar les qüestions que la 
pròpia gestió de les activitats puguin generar. 
 
Per a la realització del Pràcticum I, els estudiants assisteixen en grups als diferents 
organismes amb els quals la Universitat de Lleida ha signat el corresponent 
conveni.  
 
Els continguts del Pràcticum I varien en funció de l’organisme que imparteix les 
pràctiques. Si bé presenten dues vessants: una relativa a la configuració del centre 
o organisme i, una altra, basada en la relació de l’activitat del centre amb les 
diverses branques del dret. Per exemple, en les pràctiques realitzades en un centre 
penitenciari, els continguts del programa de treball, a més de comprendre 
l’organigrama i el funcionament del centre, tracten aspectes de dret penitenciari, 
dret penal i dret processal. 
 
El Pràcticum I és una assignatura presencial, d’assistència obligatòria, en la que els 
estudiants, amb l’ajut dels tutors externs, han de aplicar els coneixements i les 
competències obtinguts en les altres assignatures que integren el pla d’estudis. 
 

3. PROGRAMA 
 
El programa de treball s’adequa a les particularitats de cada organisme. En 
cadascun dels organismes, el tutor extern transmet als estudiants la informació 
necessària perquè aquests puguin conèixer, analitzar i avaluar els àmbits en els que 
podran desenvolupar el seu futur professional. 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Els materials de l’assignatura són els recomanats pels professors de les matèries 
jurídiques a les que està vinculat el Pràcticum i els lliurats en els organismes on 
tenen lloc les pràctiques. 
 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
 
La bibliografia és la recomanada pels professors de les matèries jurídiques a les que 
està vinculat el Pràcticum. 
 

6. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació consisteix en una prova tipus test. Les preguntes es formulen pel 
personal dels centres on s’ha dut a terme el Pràcticum I. La prova es supera si es 
contesta correctament el 50% de les preguntes. 


