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ACORDS DE COL·LABORACIÓ - PROJECTE FORCES 2022 

 

Pel centre docent: 
 
El/La Sr/Sra:      DNI: 
 
Codi de centre:    Com a director/a del centre: 
 
Municipi/localitat:    Domicili:    Telèfon: 
 
El centre docent manifesta que s’ha informat o s’ha aprovat en Consell Escolar l’activitat de col·laboració 
amb el projecte FORCES de la UB, que l’alumnat està cobert per l’Assegurança Escolar/SS per la 
realització d’aquesta activitat i que la família de l’alumnat n’està assabentada i ho autoritza. 
 
Per l’investigador/a – professor/a UB 
 
El/La Sr/Sra:      DNI: 
 
Com a:  
 
Departament – Facultat: 
 
Ambdues parts reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest full d’acords, i declaren que 
la realització dels acords no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a. 
 
ACORDEN: 
 
Formalitzar amb aquest full d’acords la col·laboració entre l’alumne indicat i el Departament de la facultat 
 
 
DADES DE L’ALUMNE/A: 
 
Cognoms/Nom:                     DNI: 
 
Data Naixement:    Domicili: 
 
Codi postal:     Municipi/localitat: 
 
Telèfon:     INSS/MUTUA: 
 
Cursant estudis de:    Correu electrònic: 
 
 
PROFESSOR/A TUTOR/A TREBALL RECERCA: 
 
Cognoms/Nom:                     DNI: 
 
Correu electrònic: 
 
TÍTOL TREBALL DE RECERCA:  
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ: 
 
Període de col·laboració: des de ___/___/___ fins a ___/___/___ 
 
Horari (si escau):   Lloc de la col·laboració: 
 
Per part de l’alumne es compromet a  

- guardar secret professional de les dades o informació a què pugui tenir accés a la institució, la qual 
cosa comporta que no divulgarà per cap mitjà, ni durant l’estada ni posteriorment, cap dada o 
informació de la seva activitat, tret que disposi d’una autorització expressa i escrita de la institució. 
Tampoc utilitzar, amb o sense profit econòmic, cap de les dades o informació confidencials a què  
pugui tenir accés arran de la estada de l’estudiant, tret que disposi d’una autorització expressa i 
escrita per la institució. 

- fer constar la col·laboració de l’investigador/a així com la participació en el programa FORCES 
incloent la referència i el logo del programa en el treball. 

- incorporar en la mesura de les seves possibilitats, les orientacions i informacions facilitades per 
l’investigador/a UB. 

- facilitar una còpia final del treball a l’investigador/a i un resum del treball (màxim 1 dinA4) a l’IDP-
ICE UB. 

 
Per part del professor/a tutor/a del treball es compromet a 

- vetllar pel procés d’elaboració i el seguiment del treball i informar de les incidències que puguin 
tenir lloc durant el procés 

 
Per part de l’investigador/a UB es compromet a 

- facilitar fonts de consulta o d’informació relatives al tema del treball 
- atendre, en la mesura del possible, les preguntes realitzades per l’alumne/a 
- orientar metodològicament el treball de recerca 

 
Ambdues parts, Institut i Investigador/a UB hauran d’acordar 

- els canals de comunicació que faran servir durant la col·laboració 
- la freqüència mínima que els utilitzaran 
- una planificació de les fases del Treball de Recerca 

 
Altres acords: 
 
 
(Aquest full d’acords quedarà automàticament anul·lat si l’alumne/a deixa d’estar matriculat/da) 
 
Per tal que així consti, s’estén aquest acord i el signen les parts interessades, en el lloc i data indicats. 
Barcelona __ /__ /_____ 
 
El/La director/a del centre (Segell)     L’alumne/a 
 
 
 
 
 
 
El/la investigador/a – professor/a UB    Vist-i-plau Direcció IDP-ICE UB 
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