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L’adjudicatari/a de la beca de col·laboració ha de retornar la
credencial expedida en el termini màxim de cinc dies a partir de l’extinció de la beca.
Article 31
Renúncia
1. Quan l’adjudicatari/a d’una beca de col·laboració hi renunciï
voluntàriament, ho ha de comunicar per escrit al vicerectorat encarregat dels afers d’estudiants o al deganat/direcció
del centre el qual resoldrà l’extinció de la beca de col·laboració, amb una menció expressa de la data a partir de la
qual la renúncia ha de començar a tenir efectes.
2. S’entendrà que els/les adjudicataris/ies de les beques de
col·laboració hi renuncien voluntàriament si, en el termini establert a la resolució d’adjudicació, no es presenten
a les oficines de gestió de les beques de col·laboració a
l’efecte de retirar la credencial de beneficiari d’una beca
de col·laboració.
3. En el cas que per motius justificats l’adjudicatari/a d’una
beca no es pugui incorporar a la unitat on ha de prestar
la col·laboració en el termini assenyalat anteriorment, pot
demanar ser inclòs/a a la llista d’espera per tal de poder
optar a possibles substitucions de renúncia. En aquest
supòsit, el/la sol·licitant passa a formar part d’una segona llista d’espera.
Article 32
Incompatibilitat sobrevinguda
Els/Les adjudicataris/es d’una beca de col·laboració han de
comunicar immediatament al vicerectorat encarregat dels
afers d’estudiants o al deganat/direcció del centre el fet que
hagi sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat o la pèrdua
d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la beca. El
vicerectorat encarregat dels afers d’estudiants o el deganat/direcció del centre disposen en aquests casos l’extinció
de la beca.
Article 33
Revocació
L’adjudicació de la beca de col·laboració pot ser revocada,
amb la tramitació prèvia del corresponent expedient per les
causes següents:
1. Si, d’acord amb les bases de la convocatòria, no s’inicien
o no s’executen continuadament les tasques encomanades, o si la qualitat aconseguida és insuficient.
2. Si l’adjudicatari/a de la beca de col·laboració incompleix
qualsevol de les altres obligacions assumides en acceptar
la beca de col·laboració.
3. Quan concorrin d’altres circumstàncies que afectin l’adequat desenvolupament de les tasques encomanades.
4. En cas d’absència justificada de l’adjudicatari/a per
malaltia, quan aquesta es prolongui durant un temps
superior al 20% de la duració total de la beca.
5. Altres causes de revocació previstes en l’ordenament jurídic.
Article 34
El/La responsable de la unitat o el centre on s’hagin de dur
a terme les tasques de col·laboració emet un informe de les
causes que motiven la revocació, informe que cal adreçar al
vicerectorat encarregat dels afers d’estudiants o el dega-

nat/direcció del centre els quals fan les comprovacions oportunes i eleven l’expedient al rector o rectora amb un informe. El rector o rectora trasllada aquest informe a l’adjudicatari/a de la beca de col·laboració i li concedeix un termini
de deu dies perquè al·legui el que considera oportú. Durant
la tramitació de l’expedient, i si ho considera necessari, el
rector/a pot suspendre motivadament la beca de col·laboració o prendre qualsevol altra mesura provisional que consideri oportuna. En un termini no superior a 30 dies, el rector/a dicta una resolució de confirmació o revocació de la
beca de col·laboració. Contra la resolució del rector/a, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Article 35
En cas de finalització anticipada d’una beca de col·laboració
o de revocació per alguna de les causes regulades a l’article
33 d’aquest Reglament, el vicerectorat encarregat dels afers
d’estudiants o el deganat/direcció del centre podran adjudicar la beca de col·laboració, pel temps que resti de col·laboració, al candidat o candidata següent de la llista d’espera,
al/a la qual es lliura la credencial corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. El vicerectorat encarregat dels afers d’estudiants dictarà
les instruccions que consideri oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Reglament.
2. Aquesta adaptació del Reglament substitueix íntegrament
la redacció aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona amb data 16 de juliol 2002.

5. Modificació de la normativa
de pràctiques en empreses i institucions
Exposició de Motius
L’objectiu d’aquesta normativa és regular les activitats pràctiques, en empreses i institucions, que els/les estudiants
desenvolupin durant la seva formació universitària, ja siguin
de tipus curricular o subjectes als programes de cooperació
educativa. La necessitat de reformar la seva regulació ve
donada per diverses modificacions que l’entorn de les pràctiques ha sofert en els darrers anys, i sobre tot per una sèrie
de canvis, impulsats per les següents circumstàncies:
- Un augment important del nombre d’estudiants/es en
pràctiques, que aconsella generar un marc normatiu més
flexible i, alhora, més precís.
- El desenvolupament dels objectius generals del programa
Feina UB
- La consideració de les pràctiques, especialment en l’àmbit
de pregraduats i pregraduades, com una acció connectada
amb les polítiques d’inserció laboral.
- L’adequat funcionament de les pràctiques com a indicador
de qualitat universitària.
- La necessitat de generar els mecanismes necessaris per
millorar les possibilitats de la mobilitat d’estudiants/es en
pràctiques.
- La voluntat de garantir un procediment ràpid, senzill i
transparent que millori la gestió, unifiqui criteris i permeti
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dirigir la política de pràctiques vers una millora en la qualitat formativa d’aquestes.
3.
A més, cal tenir en compte que les pràctiques dels/de les
estudiants són una de les fonts principals de contacte entre
la Universitat i les empreses per estendre les connexions
entre aquests dos móns.

Capítol 1. Disposicions comunes a tots els convenis.
Article 1. Concepte i delimitació
1. Són pràctiques en empreses i institucions, nacionals o
estrangeres, les que, prèvia la signatura del corresponent
conveni, realitzen els/les estudiants de primer, segon o
tercer cicle dels ensenyaments oficials i dels estudis propis de la Universitat de Barcelona en les esmentades
empreses i institucions i que tenen com a objectiu el
desenvolupament de la formació pràctica dels estudis
universitaris.
2. Les pràctiques curriculars són les que consten en els
plans d’estudis, bé com a pràctiques d’una assignatura
determinada, bé com a assignatura o activitat de pràctiques. Aquestes pràctiques podran tenir com a reconeixement: crèdits troncals, crèdits obligatoris o crèdits optatius de primer o segon cicle o crèdits de doctorat o d’un
curs propi de pregrau o de postgrau en qualsevol de les
seves varietats, d’acord amb les previsions de cada pla
d’estudis.
3. Les pràctiques no curriculars són les que, adreçades
exclusivament a l’alumnat de primer o segon cicle, no
estan específicament incloses en els plans d’estudis.
Aquestes pràctiques podran ser objecte de reconeixement com a crèdits de lliure elecció, d’acord amb el que
s’estableixi en la normativa vigent de lliure elecció de la
Universitat de Barcelona.
4. En tots aquests casos, la relació que s’estableix entre
l’estudiant/a i l’empresa o la institució és estrictament
acadèmica i no laboral.
Article 2. Organització de les pràctiques
1. La comissió acadèmica de Facultat o d’Escola, o el consell
d’estudis de cada ensenyament, en aquelles Facultats o
Escoles que no tinguin comissió acadèmica, seran els
competents per establir els requisits, la selecció dels/de
les estudiants, el seguiment i l’avaluació de les pràctiques
en empreses o institucions per a primer i segon cicle, així
com els competents per establir els mecanismes que consideri adients per garantir la seva qualitat formativa i la
bona gestió acadèmica i docent. Per extensió, els centres
de la Universitat de Barcelona, o aquelles estructures
específiques que es puguin generar internament, hauran
de vetllar per tal de garantir que les condicions en què es
desenvolupin les pràctiques no comportin activitats abusives ni contràries al caràcter formatiu que tenen aquestes pràctiques.
2. Per facilitar el desenvolupament de les seves funcions en
matèria de pràctiques, les comissions acadèmiques o, en
el seu cas, els consells d’estudis, poden establir sotscomissions. En tot cas, la comissió acadèmica, o el consell
d’estudis designarà, com a mínim, un membre del professorat com a responsable de les pràctiques per a cada
ensenyament oficial de primer, segon cicle o tercer cicle
per cada ensenyament propi de pregrau, amb aquelles

4.

5.

6.

competències que designi la comissió Acadèmica o el consell d’estudis corresponent.
Pel que fa als programes de pràctiques per a l’alumnat de
tercer cicle, és el tutor o la tutora del curs de doctorat o
director/a del curs de postgrau implicat, el/la competent
per establir els programes de pràctiques, els requisits, la
selecció dels/de les estudiants i el seguiment i avaluació
de les pràctiques, així com per establir els mecanismes
que consideri adients per garantir la qualitat formativa i
la bona gestió acadèmica i docent.
Els programes de pràctiques no podran excedir de 500
hores per curs acadèmic ni de cinc hores al dia, excepte
quan l’òrgan competent segons els apartats 1 i 2 del present article ho consideri oportú. En aquest cas, si es tracta d’un conveni que afecta a ensenyaments de primer o
segon cicle, així com d’ensenyaments propis de pregrau,
caldrà l’aprovació de la Comissió Acadèmica del Consell
de Govern a proposta de la comissió acadèmica de Facultat o Escola, o consell d’estudis; i si es tracta d’un conveni que afecta l’activitat acadèmica de tercer cicle, caldrà
l’aprovació de la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern; En tot cas, un/a mateix/a estudiant no podrà
simultanejar dos programes de pràctiques de pregrau
(curriculars i no curriculars) a l’hora, però la realització
d’un d’ells no implicarà renúncia explícita a seguir l’altra
amb posterioritat.
Cada empresa o institució haurà de designar una persona responsable que supervisarà el desenvolupament de
les pràctiques, establirà contacte amb el professorat responsable de les pràctiques a la Universitat i vetllarà per
la correcta execució del respectiu conveni.
En finalitzar les pràctiques, l’estudiant/a té dret a què
l’empresa o la institució li expedeixi un certificat en què
consti el nivell assolit en les pràctiques realitzades.

Article 3. Característiques generals dels convenis: elaboració i extinció
1. L’empresa o la institució que tingui interès en acollir
alumnes en pràctiques, haurà de presentar a l’òrgan
competent d’acord amb l’article 2, una proposta amb la
descripció de les activitats a desenvolupar pels/per les
estudiants. Aquest òrgan avaluarà les propostes (segons
el model que consta en l’annex 4) i podrà no acceptar-les,
si bé ho haurà de fer de forma motivada.
2. Les pràctiques s’han de formalitzar mitjançant un conveni de col·laboració signat per la Universitat de Barcelona
i l’empresa o institució on es realitzaran.
3. En el conveni haurà de constar, com a mínim,
a) l’objectiu de la pràctica educativa, el tipus de col·laboració (activitats que han de realitzar els/les estudiants)
b) les dates
c) el nombre total d’hores
d) l’equivalència en crèdits (si escau)
e) l’àmbit d’aplicació
f) la durada
g) el nomenament d’una persona responsable per part
de l’empresa
h) el caràcter no laboral de la relació
i) la cobertura de qualsevol contingència d’accident mitjançant l’assegurança escolar o la que correspongui, si
és major de 28 anys i assegurança de responsabilitat
civil a tercers, els drets i deures específics de l’alumnat en pràctiques, el sistema de seguiment i
j) les causes d’extinció del conveni.
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4. Un cop signat el conveni, l’administració de centre o, en
el seu cas, la secretaria del centre o del departament,
n’haurà de trametre una còpia al degà o director, a l’empresa o a la institució i a l’oficina responsable d’aquests
convenis, per tal que els registri. En finalitzar el curs,
el/la degà/la o director/a del centre o del departament,
haurà d’emetre un informe de les incidències que s’hagin produït.
5. Els convenis de pràctiques curriculars tindran una durada
d’un curs acadèmic, i quedaran renovats automàticament
excepte per les causes esmentades a l’incís final d’aquest
apartat. Els convenis de cooperació educativa s’extingiran
automàticament per la finalització de les pràctiques de
l’estudiant. En ambdós casos, també es podran rescindir
anticipadament per les següents causes:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per denúncia d’una de les parts manifestada per escrit
amb una antelació de 30 dies.
c) Per impossibilitat de compliment del contingut del
conveni per qualsevol de les causes previstes per la
legislació vigent.
6. Els/Les estudiants de la Universitat de Barcelona no
podran realitzar pràctiques no curriculars a la mateixa
institució amb un conveni de cooperació educativa. En
canvi, podran realitzar pràctiques curriculars de qualsevol
cicle en dependències de la Universitat de Barcelona, a
l’empara de resolucions específiques dels òrgans competents per a l’establiment dels programes de pràctiques i
sota la seva autorització.
Article 4. Requisits dels estudiants de primer i segon
cicle per accedir als programes de pràctiques

2. Per accedir als programes de pràctiques, els/les estudiants han d’acreditar la matrícula al curs de doctorat
o de postgrau corresponent, o han de presentar un
compromís per escrit en què manifestin que aquesta
es durà a terme. Als/A les estudiants/es de doctorat
se’ls acceptarà com a matrícula efectiva la matrícula
de tutela de doctorat, un cop superats els crèdits dels
cursos de doctorat i ja en fase de realització de la tesi
doctoral. En cap cas no es podrà signar un conveni de
pràctiques que impliqui alumnat de cursos de postgrau si ja han superat tots els crèdits establerts en
l’ensenyament.
3. Igualment, els/les estudiants han de tenir abonada l’assegurança escolar, i si són majors de 28 anys l’assegurança d’accidents, i, en tots els casos, la de responsabilitat civil a tercers. En cas que l’estudiant no hagi abonat
l’assegurança escolar per no haver pogut efectuar la
matrícula en el moment de la signatura del conveni,
caldrà que consti aquest punt en el compromís esmentat
a l’apartat 2 del present article.
Article 6. Empreses o institucions
Les empreses o institucions garantiran la seguretat i salut
dels estudiants implicats en el programa de pràctiques en
els aspectes relacionats amb les tasques objecte del conveni que realitzin a l’empresa o institució. Les empreses i institucions implicades en el programa de pràctiques no rebran
de la Universitat de Barcelona, en cap cas, cap tipus de contraprestació econòmica per la seva participació.
Article 7. La Unitat Central de gestió de convenis.

1. Les comissions acadèmiques de Facultat o d’Escola o, en
el seu cas, els consells d’estudis realitzaran la selecció
dels/de les estudiants de primer i segon cicle, i els dels
estudis propis de pregrau per a la realització de les
pràctiques en empreses o institucions, tenint en compte el seu rendiment acadèmic i la conformitat de l’empresa o institució.
2. Per accedir als programes de pràctiques curriculars, els
estudiants han d’haver superar un mínim del 20% del
total de crèdits de l’ensenyament corresponent. Es considera que els estudiants que cursin ensenyaments de
segon cicle ja tenen superat aquest requisit.
3. Per accedir als programes de pràctiques de cooperació
educativa, l’alumnat ha d’haver superat el 50% de crèdits
de l’ensenyament.
4. Igualment, els/les estudiants han de tenir abonada l’assegurança escolar, i si són majors de 28 anys l’assegurança d’accidents, i, en tots els casos, la de responsabilitat civil a tercers . En cas que l’estudiant no hagi abonat
l’assegurança escolar per no haver pogut efectuar la
matrícula en el moment de la signatura del conveni,
caldrà un compromís per escrit en el que manifesti que la
matrícula es durà a terme.
Article 5. Requisits dels estudiants de tercer cicle per
accedir als programes de pràctiques
1. Tenint en compte el seu rendiment acadèmic i la conformitat de l’empresa o institució, el tutor o la tutora dels
cursos de doctorat o el director o la directora dels cursos
de postgrau realitzarà la selecció dels/de les estudiants
de tercer cicle per a la realització de les pràctiques en
empreses o institucions,

La Unitat Central de gestió de convenis en pràctiques és, inicialment, la unitat orgànica Borsa de Treball.

Capítol 2. Disposicions especial de les pràctiques curriculars.
Article 8. Requisits especials dels convenis de pràctiques curriculars per a alumnes de centres de la Universitat de Barcelona.
1. Com a especificitat, els convenis de pràctiques curriculars
contindran en annex una relació on constarà la identificació dels/de les alumnes que realitzaran les pràctiques
(el model d’aquest conveni i de la relació es troba en els
annexos 1 i 2). Aquesta relació s’haurà d’actualitzar cada
cop que hi hagi alguna variació i s’adjuntarà com addenda al conveni signat originàriament.
2. Quan algun d’aquests convenis s’estableixi amb una
empresa o institució estrangera, caldrà explicitar, a més a
més, la corresponent càrrega acadèmica en termes de
crèdits ECTS (European Crèdit Transfer System), segons
les previsions del R. Decret 1125/2003, de 5 de setembre, del Sistema Europeu de Crèdits.
3. Aquest convenis podran recollir contraprestacions econòmiques que pot rebre l’estudiant/a en concepte d’ajut a
l’estudi, així com la contribució de les empreses o institucions al finançament del programa de pràctiques de la
Universitat de Barcelona. En aquests tipus de convenis i
pel que fa a les contraprestacions econòmiques caldrà
aplicar en tots els casos allò que disposa en matèria de
límits l’apartat 2 de l’article 9.
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Capítol 3. Disposicions especial dels convenis de
cooperació educativa.

hauran de ser signats pel director del Centre amb el vist

Article 9. Requisits especials dels convenis de cooperació educativa per a alumnes de centres de la Universitat de Barcelona

a la unitat de la Universitat de Barcelona encarregada de

1. Com a especificitat, els convenis de cooperació educativa
hauran de portar incorporada la identificació de l’estudiant/a
que desenvoluparà les pràctiques (segons model en annex 3)
2. Igualment, en el respectiu conveni hi haurà de constar
tant la contraprestació econòmica que ha de rebre l’estudiant/a en concepte d’ajut a l’estudi, com la contribució de
les empreses o institucions al finançament del programa
de pràctiques. L’ajut a l’estudi que ha de rebre l’alumnat
no podrà ser inferior a dos euros per hora de pràctica prevista en el conveni. Aquesta quantitat serà abonada directament a l’estudiant per l’empresa o institució. L’aportació
econòmica de l’empresa o institució a la Universitat de
Barcelona, si s’escau, no serà inferior al 10% del total
d’euros que rebi l’alumnat implicat en cada pràctica, i en
cap cas podrà ser inferior a 100 euros per cada conveni de
cooperació educativa signat. En tot cas, els responsables
acadèmics dels Centres podran establir les excepcions que
considerin pertinents a les anteriors condicions.

i plau del delegat de la Universitat, amb una comunicació
la coordinació general d’aquests convenis. Aquesta unitat
farà regularment la tramesa informativa sobre l’estat d’aquests convenis al vicerector competent en afers relatius
a centres adscrits, en cas de convenis de pràctiques per
a alumnes de primer o segon cicle, o al vicerector competent en afers de tercer cicle es cas de convenis de pràctiques per a alumnes de tercer cicle.

Disposició addicional
Sense perjudici d’allò que disposa l’article 1, aquesta Normativa podrà ser d’aplicació a tota la altra docència que
s’imparteixi a la Universitat de Barcelona, sempre que ho
aprovi la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, llevat
dels cursos d’extensió universitària.

Disposicions finals
Disposició final primera
La present normativa entrarà en vigor el curs 2004-2005.

Capítol 4. Disposicions especials pels Centres
adscrits.

Disposició final segona

Article 10. Requisits especials dels convenis de pràctiques curriculars i de cooperació educativa per a alumnes de centres adscrits a la Universitat de Barcelona

Aquesta adaptació de la normativa substitueix íntegrament

1. Tots els convenis de pràctiques d’estudiants/es que estableixin els centres adscrits a la Universitat de Barcelona

da posteriorment el 15 de desembre de 1999 i el 17 de

la redacció aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona els dies 5 i 22 de juny de 1998 i modificanovembre de 2000.

ANNEX 1
CONVENI DE PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A
ESTUDIANTS DE
PRIMER I SEGON CICLES, I D’ENSENYAMENTS PROPIS DE PREGRAU
PARTS
D’una banda, el Sr. / la Sra. ________________________________, amb el NIF ___________, com a
degà/degana o director/a de la Facultat/Escola de ………………………….. de la Universitat de Barcelona,
ubicada
al
carrer/passeig
__________________________,
núm.
________,
d
______________________, amb el codi postal ____ i telèfon ________________, i per delegació del
rector
d’aquesta
Universitat;
i
de
l’altra,
el
Sr.
/
la
Sra.
_______________________________________, com a representant legal de l’empresa o institució
___________________________________, amb el NIF _______________, ubicada al carrer/passeig
____________________________, núm. ______, d _______________________________, amb el
codi postal ______ i telèfon ______________.
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del Pla d’estudis de
l’ensenyament
d
_______________________________
de
la
Facultat/Escola
_______________________ _____________________ d’aquesta Universitat.

ANTECEDENTS
1.
2.
3.
4.

La Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 que les
universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre, estableix en
l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments.
La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada per Consell de
Govern en data 6 de juliol de 2004.
El Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, actualitzat per l’RD 1267/1994, de 10 de juny,
sobre directrius generals comunes als plans d’estudis dels títols de caràcter oficial i validesa a tot el
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5.

6.
7.

territori nacional. L’article 6.3 estableix que els plans d’estudis que aprovin les universitats hauran
d’especificar l’ensenyament pràctic.
La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de primer i segon cicles de
qualsevol dels ensenyaments que ofereix, oficials o propis de pregrau, o dels que ofereixen els seus
centres adscrits, completi la seva formació amb estades de pràctiques en l’àmbit laboral.
L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants facin una part de la
seva formació en l’àmbit laboral.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem d’interès la col·laboració
mútua.

PACTES
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

La col·laboració es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat pel consell
d’estudis de l’ensenyament implicat en aquest conveni.
Aquest conveni comporta l’acceptació d ______ estudiant/s en pràctiques a l’empresa o institució
que signa.
El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és d _____ hores (com a
màxim, 500 hores i cinc hores diàries), que caldrà realitzar en el període d _______________ a
______________ amb l’horari següent ____________________.
La comissió acadèmica de la Facultat o Escola, o el consell d’estudis ha nomenat el/la professor/a
__________________________
responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament
implicat en aquest conveni. Aquesta activitat, pròpia del Pla d’estudis, està sotmesa a les
normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de Barcelona i està valorada en un total de
_______ crèdits ECTS, segons les previsions del RD 1125/2003, de 5 de setembre, del Sistema
Europeu de Crèdits.
L’empresa o institució ha nomenat el/la Sr./Sra. ______________________________ responsable
del programa de pràctiques que impliquin els estudiants de la Universitat de Barcelona durant el
període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i és responsable de garantir
l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la bona gestió
de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant que signa aquest conveni, en les fraccions
que consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la quantitat d __________
euros en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les retencions pròpies d’IRPF
d’aquest tipus d’abonaments.
A més a més, l’empresa o institució abonarà el ____ % de la quantitat total de la clàusula 6 a la
Universitat de Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del programa de pràctiques, i
en tot cas, la quantitat mínima de cent euros. Aquesta quantitat serà facturada per la Universitat de
Barcelona un cop signat el conveni i s’hi inclouran les disposicions sobre IVA que siguin vigents.
La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o institució
receptora i la comissió acadèmica de Facultat o Escola, o el consell d’estudis mitjançant el
mecanisme que aquests últims estableixin. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les
pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la
Universitat.
La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats
en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els
estudiants i l’empresa o la institució.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, i si són
majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els casos, la de responsabilitat
civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al moment de
signar aquest conveni. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap
contracte laboral.
Un cop finalitzat el programa, els estudiants poden sol·licitar un certificat de l’empresa o institució
acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
La Universitat de Barcelona s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el
conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.
Aquest conveni tindrà una durada d’un curs acadèmic, i quedarà automàticament renovat si no
consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix qualsevol
altra de les causes de resolució anticipada previstes a l’article 3.6 de la Normativa reguladora de les
pràctiques en empreses i institucions de la Universitat de Barcelona.

En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data esmentats
més avall.
Barcelona, ___ d _____________ de _____
La Universitat
Degà/Degana - Director/a
(Signatura i Segell)

L’empresa / La institució
(Signatura i Segell)
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ANNEX 2
CONVENI DE PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A
ESTUDIANTS DE
TERCER CICLE: Màsters i Postgraus
PARTS
D’una banda, el Sr. / la Sra. Núria Casamitjana Badia, com a vicerectora de Política Acadèmica de la
Universitat de Barcelona, amb NIF Q-0818001-J ubicada a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585 de
Barcelona, amb el codi postal08007 i teléfon 93 4034729, i per delegació del rector d’aquesta
Universitat; i de l’altra, el Sr. / la Sra.
_______________________________________, com a
representant legal de l’empresa/institució ___________________________________, amb el NIF
_______________, ubicada al carrer/passeig ____________________________, núm. ______, d
_______________________________, amb el codi postal ______ i telèfon ______________.
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del Pla d’estudis de
l’ensenyament
de
tercer
cicle
(curs
de
doctorat
/
curs
de
postgrau
o
màster)
__________________________
del
Departament
_______________________________________________
de
la
Facultat/Escola
________
_____________________________ d’aquesta Universitat.
ANTECEDENTS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

La Llei orgànica 6/2001, d’universitats estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 que les
universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre, estableix en
l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments.
El Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, regulador del tercer cicle d’estudis universitaris, de
l’obtenció del títol de doctor i altres estudis de postgrau, estableix en el seu article 3.3 que caldrà
desenvolupar cursos, seminaris i treballs de recerca tutelats, sempre sota la responsabilitat
acadèmica d’un departament en instituts universitaris, altres universitats, al Consell Superior
d’Investigacions Científiques, en els organismes públics o privats de recerca o en altres entitats de
naturalesa anàloga nacionals o estrangeres, per a la qual cosa s’hauran de subscriure els oportuns
convenis.
La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada per Consell de
Govern en data 6 de juliol de 2004.
La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de tercer cicle de qualsevol dels
ensenyaments que ofereix completi la seva formació amb estades en pràctiques en l’àmbit laboral.
L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants facin una part de la
seva formació en l’àmbit laboral.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem d’interès la col·laboració
mútua.

PACTES
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

La col·laboració es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció del
curs de doctorat o postgrau implicat en aquest conveni.
Aquest conveni comporta l’acceptació d ______ estudiants en pràctiques a la empresa o institució
que signa.
El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és d _____ hores (com a
màxim, 500 hores i cinc hores diàries), que cal realitzar en el període d _______________ a
______________ amb l’horari següent ____________________.
La direcció del curs de doctorat o de postgrau ha nomenat el/la professor/a
__________________________ responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat
en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la
Universitat de Barcelona i està valorada en un total de ___ crèdits ECTS, segons les previsions del
RD 1125/2003, de 5 de setembre, del Sistema Europeu de Crèdits.
L’empresa o institució ha nomenat el Sr. / la Sra. ______________________________ responsable
del programa de pràctiques que impliquin els estudiants de la Universitat de Barcelona durant el
període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i serà responsable de garantir
l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la bona gestió
de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant que signa aquest conveni, en les fraccions
que consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la quantitat d __________
euros en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les retencions pròpies d’IRPF
d’aquest tipus d’abonaments.
A més a més, l’empresa o institució abonarà el ____ % de la quantitat total de la clàusula 6 a la
Universitat de Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del programa de pràctiques, i
en tot cas, la quantitat mínima de cent euros. Aquesta quantitat serà facturada per la Universitat de
Barcelona un cop signat el conveni i s’hi inclouran les disposicions sobre IVA que siguin vigents.
La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o institució
receptora i la direcció del curs de doctorat o de postgrau mitjançant el mecanisme que aquest últim
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9.

10.

11.
12.
13.

estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants
implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la Universitat.
La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats
en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els
estudiants i l’empresa o institució.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, i si són
majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els casos, la de responsabilitat
civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al moment de
signar aquest conveni. No s’aplicarà el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha
cap contracte laboral.
Un cop finalitzat el programa, els estudiants poden sol·licitar un certificat de l’empresa o institució
acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
La Universitat de Barcelona s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el
conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.
Aquest conveni tindrà una durada d’un curs acadèmic, i quedarà automàticament renovat si no
consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix qualsevol
altra de les causes de resolució anticipada previstes a l’article 3.6 de la Normativa reguladora de les
pràctiques en empreses i institucions de la Universitat de Barcelona.

En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data esmentats
més avall.
Barcelona, ___ d _____________ de _____
La Universitat
institució
La Vicerectora de Política Acadèmica
(Signatura i Segell)
(Signatura i Segell)

L’empresa

/

La

ANNEX 3
CONVENI DE PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A
ESTUDIANTS DE
TERCER CICLE: Doctorats
PARTS
D’una banda, el Sr. Jordi Suriñach Caralt , com a Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona,
amb el NIF Q-0818001-J, ubicat a l’avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 585 de Barcelona, amb el
codi postal 08007 i telèfon 93 4034729, i per delegació del rector d’aquesta Universitat; i de l’altra, el
Sr. / la Sra.
_______________________________________, com a representant legal de
l’empresa/institució ___________________________________, amb el NIF _______________,
ubicada
al
carrer/passeig
____________________________,
núm.
______,
d
_______________________________, amb el codi postal ______ i telèfon ______________.
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del Pla d’estudis de
l’ensenyament de tercer cicle (curs de doctorat) _____________________________________ del
Departament _______________________________________________ de la Facultat/Escola ________
______________________________________________ d’aquesta Universitat.
ANTECEDENTS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

La Llei orgànica 6/2001, d’universitats estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 que les
universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre, estableix en
l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments.
El Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, regulador del tercer cicle d’estudis universitaris, de
l’obtenció del títol de doctor i altres estudis de postgrau, estableix en el seu article 3.3 que caldrà
desenvolupar cursos, seminaris i treballs de recerca tutelats, sempre sota la responsabilitat
acadèmica d’un departament en instituts universitaris, altres universitats, al Consell Superior
d’Investigacions Científiques, en els organismes públics o privats de recerca o en altres entitats de
naturalesa anàloga nacionals o estrangeres, per a la qual cosa s’hauran de subscriure els oportuns
convenis.
La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada per Consell de
Govern en data 6 de juliol de 2004.
La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de tercer cicle de qualsevol dels
ensenyaments que ofereix completi la seva formació amb estades en pràctiques en l’àmbit laboral.
L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants facin una part de la
seva formació en l’àmbit laboral.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem d’interès la col·laboració
mútua.
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PACTES
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

La col·laboració es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció del
curs de doctorat o postgrau implicat en aquest conveni.
Aquest conveni comporta l’acceptació d ______ estudiants en pràctiques a la empresa o institució
que signa.
El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és d _____ hores (com a
màxim, 500 hores i cinc hores diàries), que cal realitzar en el període d _______________ a
______________ amb l’horari següent ____________________.
La direcció del curs de doctorat o de postgrau ha nomenat el/la professor/a
__________________________ responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat
en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la
Universitat de Barcelona i està valorada en un total de ___ crèdits ECTS, segons les previsions del
RD 1125/2003, de 5 de setembre, del Sistema Europeu de Crèdits.
L’empresa o institució ha nomenat el Sr. / la Sra. ______________________________ responsable
del programa de pràctiques que impliquin els estudiants de la Universitat de Barcelona durant el
període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i serà responsable de garantir
l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la bona gestió
de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant que signa aquest conveni, en les fraccions
que consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la quantitat d __________
euros en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les retencions pròpies d’IRPF
d’aquest tipus d’abonaments.
A més a més, l’empresa o institució abonarà el ____ % de la quantitat total de la clàusula 6 a la
Universitat de Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del programa de pràctiques, i
en tot cas, la quantitat mínima de cent euros. Aquesta quantitat serà facturada per la Universitat de
Barcelona un cop signat el conveni i s’hi inclouran les disposicions sobre IVA que siguin vigents.
La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o institució
receptora i la direcció del curs de doctorat o de postgrau mitjançant el mecanisme que aquest últim
estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants
implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la Universitat.
La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats
en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els
estudiants i l’empresa o institució.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, i si són
majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els casos, la de responsabilitat
civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al moment de
signar aquest conveni. No s’aplicarà el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha
cap contracte laboral.
Un cop finalitzat el programa, els estudiants poden sol·licitar un certificat de l’empresa o institució
acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
La Universitat de Barcelona s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el
conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.
Aquest conveni tindrà una durada d’un curs acadèmic, i quedarà automàticament renovat si no
consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix qualsevol
altra de les causes de resolució anticipada previstes a l’article 3.6 de la Normativa reguladora de les
pràctiques en empreses i institucions de la Universitat de Barcelona.

En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data esmentats
més avall.
Barcelona, ___ d _____________ de _____
La Universitat
institució
El Vicerector de Recerca
Segell)
(Signatura i Segell)

L’empresa
(Signatura

/

La
i
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ANNEX 4
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
PER A ALUMNAT DE PRIMER I SEGON CICLES (NO CURRICULARS EN EMPRESES I
INSTITUCIONS)
PARTS
D’una banda, el Sr. / la Sra. ________________________________, amb el NIF ___________, com a
degà/na - director/a de la Facultat / l’Escola __________________________________ de la Universitat
de Barcelona, ubicada al carrer/passeig __________________________, núm. ________, d
____________ ____________________, amb el codi postal ____ i telèfon ________________, i per
delegació
del
rector
d’aquesta
Universitat;
i
de
l’altra,
el
Sr.
/
la
Sra.
_______________________________________, com a representant legal de l’empresa/institució
_______________________________________,
amb
el
NIF _______________, ubicada al
carrer/passeig
____________________________,
núm.
______,
d
________
_____________________, amb el codi postal ______ i telèfon ______________.
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de cooperació educativa, en el qual participa l’estudiant
Sr./Sra. ________________________________, amb el DNI _____________, matriculat a
l’ensenyament de _______________________________ de l’esmentada Facultat/Escola d’aquesta
Universitat i domiciliat al carrer/passeig _________________________________, núm. ____ d
_____________, amb el codi postal _____ i telèfon ___________.
ANTECEDENTS
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

La Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 que les
universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre, estableix en
l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments.
El Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial decret 1845/94, que estableix les
característiques que han de configurar els convenis de cooperació educativa entre les universitats i
empreses o institucions per a la realització d’estades en pràctiques d’estudiants matriculats a les
dites universitats.
La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada per Consell de
Govern en data 6 de juliol de 2004 sobre convenis de cooperació educativa.
La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de primer i segon cicles de
qualsevol dels ensenyaments que ofereix, o dels que ofereixen els seus centres adscrits, completi la
seva formació amb estades en pràctiques en l’àmbit laboral.
L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants facin una part de la
seva formació en l’àmbit laboral.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem d’interès la col·laboració
mútua.

PACTES
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

La col·laboració es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la comissió
acadèmica de la Facultat o Escola, o del consell d’estudis de l’ensenyament implicat en aquest
conveni.
El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és de _____ hores (com a
màxim, 500 hores i cinc hores diàries), que cal realitzar en el període d _______________ a
______________ amb l’horari següent ____________________.
El Consell d’Estudis ha nomenat el professor / la professora __________________________ tutor/a
de l’estudiant implicat en aquest conveni.
L’empresa o institució ha nomenat el Sr. / la Sra. ______________________________ tutor/a de
l’estudiant implicat durant el període que duri l’estada de l’estudiant a l’empresa o institució i serà el
responsable de la formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar de l’estudiant i de la bona
gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant que signa aquest conveni, en les fraccions
que consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la quantitat de __________
euros en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les retencions pròpies d’IRPF
d’aquest tipus d’abonaments.
A més a més, l’empresa o institució abonarà el ____ % de la quantitat total de la clàusula 6 a la
Universitat de Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del programa de pràctiques, i
en tot cas, la quantitat mínima de cent euros. Aquesta quantitat serà facturada per la Universitat de
Barcelona un cop signat el conveni i s’hi inclouran les disposicions sobre IVA que siguin vigents.
Pel que fa a la valoració o repercussió estrictament acadèmica de les pràctiques, serà de
competència exclusiva de la Universitat.
La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats
en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre
l’estudiant i l’empresa o institució.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, i si són
majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els casos, la de responsabilitat
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civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al moment de
signar aquest conveni. No s’aplicarà el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha
cap contracte laboral.
10. Un cop finalitzat el programa, l’estudiant pot sol·licitar un certificat de l’empresa o institució
acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
11. La vigència d’aquest conveni acabarà quan finalitzin les activitats pràctiques de l’estudiant.
12. Amb anterioritat a aquesta data, el conveni pot ser rescindit mitjançant denúncia escrita de
finalització per qualsevol d’ambdues parts, o per qualsevol altra de les causes de resolució
anticipada previstes a l’article 3.6 de la Normativa reguladora de les pràctiques en empreses i
institucions de la Universitat de Barcelona.
En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data esmentats
més avall.
Barcelona, ___ d _____________ de _____

La Universitat
L’Estudiant
Degà/Degana - Director/a
(Signatura)
(Signatura i Segell)

L’empresa / La institució
(Signatura i Segell)

ANNEX 5
RELACIÓ D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES CURRICULARS DE PRIMER, SEGON, TERCER CICLE, I
D’ENSENYAMENTS PROPIS DE PREGRAU, EN EMPRESES I INSTITUCIONS

Relació d’estudiants que en l’actualitat desenvolupen tasques pràctiques derivades del conveni, una
addenda del qual és aquest document.

Empresa o institució
Tutor/a de l’empresa
o institució
Data límit de validesa
d’aquesta llista

NOM I COGNOMS
DE L’ESTUDIANT

ENSENYAMENT/S

Còpia d’aquest document per a:
S Administració de Centre o, en el seu cas Secretaria del centre
S Feina UB – Unitat de Fidelització i Borsa de Treball
S Empresa
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ANNEX 6
PROPOSTA DE PAUTA D’AVALUACIÓ / SOL·LICITUD D’OFERTA DE L’EMPRESA O INSTITUCIÓ DE LES
TASQUES DE PRÀCTIQUES PREVISTES PER LA EMPRESA O INSTITUCIÓ RECEPTORA D’ESTUDIANTS DE
LA NIVERSITAT DE BARCELONA
Cal llegir atentament aquestes instruccions
Aquest document ha de ser íntegrament emplenat per l’empresa o institució que vulgui rebre estudiants
en pràctiques de qualsevol ensenyament de la Universitat de Barcelona i independentment de la fórmula
específica de conveni que s’hagi de tramitar. Cal emplenar un formulari per a cada tipus de conveni que
es vulgui sol·licitar simultàniament, ja que la tramitació de cadascun segueix criteris diferents. Recordeu
que:
S Un conveni de pràctiques curriculars per a estudiants de primer, segon o tercer cicles implica que
l’activitat té el reconeixement acadèmic de la Universitat de Barcelona i està considerada en
l’estructura del pla d’estudis de l’ensenyament a què es refereixi el conveni, ja sigui de pregrau, ja
sigui de doctorat, postgrau o mestratge. En el cas d’estudiants de pregrau, han d’haver superat,
com a mínim, el 20% dels crèdits del seu pla d’estudis.
S Un conveni de cooperació educativa és un acord de pràctiques no curriculars destinades
exclusivament als estudiants de pregrau de qualsevol dels ensenyaments que ofereix la Universitat
de Barcelona. Les activitats, en conseqüència, no tenen repercussió directa en el currículum de
l’estudiant, atès que no estan considerades en el seu pla d’estudis. En funció dels criteris i les
normatives pròpies de la Universitat de Barcelona, les activitats fetes per l’estudiant poden ser
objecte de reconeixement com a activitat de lliure configuració. Aquest tipus de convenis poden
requerir de l’empresa o institució que els signi l’aportació d’una quantitat, una part de la qual és en
concepte d’ajut a l’estudi, i la resta, com a col·laboració a la Universitat de Barcelona per
l’afavoriment dels programes de pràctiques destinats als seus estudiants o qualsevol altra activitat
per promoure polítiques actives destinades als estudiants que la Universitat de Barcelona pugui
arbitrar. En aquest cas, els estudiants han d’haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits del
seu pla d’estudis.
Nom de l’empresa i/o institució
NIF
Adreça
Telèfon
Correu electrònic
Nom del tutor o la tutora
Telèfon
Correu electrònic
Persona que legalment pot signar el conveni
Es tracta d’una pràctica curricular per a pregraduats/ades?
Es tracta d’una pràctica curricular de tercer cicle (doctorat, postgrau o màster)?
Es tracta d’un conveni de cooperació educativa (sense efectes curriculars)?
Període per al qual se sol·licita l’estada en pràctiques
Nombre total d’hores
Horari de realització de les pràctiques?
Lloc (consigneu l’adreça) on s’han de desenvolupar les pràctiques
Ensenyament
Facultat / Escola
Quantes places s’ofereixen?
Breu descripció de les tasques que caldrà desenvolupar

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

En el cas que hi hagi elements de perillositat en les tasques que s’han de
SÍ
NO
desenvolupar, estan previstes totes les mesures de seguretat?
La signatura d’aquest full implica, per part de l’empresa o institució, la sol·licitud en ferm per iniciar
l’estudi d’un possible conveni i també implica que l’empresa o institució es compromet a no sotmetre els
estudiants que rebi a cap tipus d’activitat delictiva, abusiva o contrària als drets fonamentals de la
persona, i a tenir cura de la bona gestió formativa de les activitats previstes, que és l’exclusiva finalitat
de les pràctiques realitzades per estudiants de la Universitat de Barcelona en un entorn extern al de la
mateixa Universitat i els seus centres adscrits.

Data:

(Signatura i segell)
segell)

Vistiplau
De la Comissió Acadèmica
de la Facultat o Escola de
l’ensenyament:

(Signatura

i

