ANNEX II
Model d’Acord de Pràctiques Curriculars

El degà/la degana o el director/la directora de la Facultat o l’Escola d__________________ de
la Universitat de Barcelona, Sr./Sra. _____________________, i el cap, director o responsable
de
la
unitat/servei____________________________,
Sr./Sra.____________________________,aproven l’acord de col·laboració per tal que
estudiants de l’ensenyament d ______________puguin realitzar pràctiques curriculars (es
poden concretar les assignatures) en la unitat o servei esmentats.
La col·laboració s’ha de concretar en un programa de pràctiques que han d'establir
conjuntament el Consell d’Estudis de l’ensenyament i el servei o la unitat de la UB.
La dedicació de cada estudiant a les pràctiques ha de sumar un total d ________ hores, que
haurà de dur a terme en el període d _______________ a ____________. Les pràctiques
realitzades equivalen a ___________ crèdits.
El consell d’estudis ha de nomenar un professor responsable de les pràctiques, i el servei o la
unitat ha de nomenar un responsable que assisteixi els estudiants en pràctiques, que estarà en
contacte permanent amb el professor i que, finalitzades les pràctiques, n'emetrà l'informe
corresponent.
En cap cas l'estudiant pot percebre un ajut econòmic per la realització d'aquestes pràctiques.

MARC NORMATIU PER A LA FORMALITZACIÓ DE COL·LABORACIONS QUE ES PUGUIN
DUR A TERME DINS LA MATEIXA UNIVERSITAT PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES CURRICULARS DELS SEUS ESTUDIANTS.
1. Es tracta d’un acord intern entre centres, serveis i unitats de la Universitat de Barcelona que
no té cap transcendència externa, per la qual cosa no cal una identificació excessivament
detallada de les parts (per exemple, no cal indicar el NIF), ni fonamentar l’acord en
antecedents legals que el justifiquin davant tercers.
2. Els acords de col·laboració entre centres, serveis i unitats de la Universitat de Barcelona
perquè els seus alumnes realitzin pràctiques curriculars mai no poden preveure un ajut o
prestació econòmica per a l'estudiant. En aquest cas, l'única opció possible és la beca de
col·laboració.
3. Des del punt de vista formal, només cal que tant la direcció del centre com la junta o el
consell o l'òrgan unipersonal responsable dels serveis o les unitats aprovin la col·laboració i
els termes generals en què es realitzarà. Els acords s'han de signar per duplicat de manera
que un exemplar quedi dipositat al centre i l'altre al servei o la unitat. Els centres hauran de
trametre una còpia dels acords formalitzats a l'Oficina responsable de convenis.
4. A l'acord haurà de constar l'informe favorable del consell d'estudis sobre la realització de les
pràctiques.
5. Pel que fa a l'estudiant, l’assegurança escolar cobreix tota l’activitat docent, ja sigui teòrica,
ja sigui pràctica, i en aquest cas es tracta de pràctiques que es realitzen a la mateixa
Universitat i sota la directa supervisió d’un professor, i, per tant, només els estudiants més
grans de 28 anys hauran de subscriure la pòlissa voluntària d'accidents.
6. Els acords de col·laboració interns no estan subjectes a l’obligació d’establir termini, com
succeeix en els convenis, perquè no hi ha dualitat de persones amb interessos contraris o
convergents, sinó que la Universitat de Barcelona és una sola persona jurídica amb uns
interessos i objectius que li són propis i als quals s’adhereix l’estudiant des del moment que
ha formalitzat la matrícula i passa a ser membre de la comunitat universitària.

