CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ
DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Barcelona-Sarrià, <<Dia>> de <<Mes>> de 2000<<Any>>

*

D’una banda, el Sr. Andreu Moreno i Vendrell, director de l’Escola
Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), centre adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona, en ús de les facultats atribuïdes per l’article 19è del
Reglament de Règim intern d’EUSS, les quals exerceix en virtut del seu
nomenament com a director mitjançant resolució del rector de la UAB de
01/09/2014,

* D’una altra, <<Tractament>>. <<NRepresentant>> en nom i representació,
com a <<Càrrec>>, de l'empresa <<NEmpresa>> amb CIF <<CIF>> i domicili a
<<Població>> DP <<DP>>, carrer <Carrer>> núm. <<Núm>>, telèfon <<Telèfon>>
i e-mail <<e-mail>>
* I, de l’altra, <<Tractament1>> <<NEstudiant>> amb DNI <<DNI>> estudiant de
Grau d'Enginyeria <<Especialitat>> a l’Escola Universitària Salesiana de
Sarrià.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN
1. Que en el marc del RD 592/2014, 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris i en el marc del RD 1493/2011
de 24 d’octubre on queda reflectit que els convenis de cooperació educativa
cotitzen a la Seguretat Social
2. Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formació
acadèmica amb la pràctica professional és palesa en els plans d’estudis de
les titulacions de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, publicats al BOE en
les següents dates: Grau d’Enginyeria en Organització Industrial (20 de
novembre de 2013), Grau d’Enginyeria Mecànica, Grau d’Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica i Grau d’Enginyeria Elèctrica (9 de juliol de
2013, modificats el 20 d’agost de 2015).

Per la qual cosa, les parts subscriuen aquest document en base als següents:

ACORDS
Primer. L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de les condicions en base a les
quals s’ha de desenvolupar la realització de les pràctiques acadèmiques externes,
dels alumnes de Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, d’Enginyeria
Elèctrica, d’Enginyeria Mecànica i d’Enginyeria en Organització Industrial de l’Escola
Universitària Salesiana de Sarrià a l’empresa <<NEmpresa>>. L’estudiant ha de
desenvolupar aquestes pràctiques acadèmiques externes de conformitat amb el
projecte formatiu d’aquest conveni. Mitjançant la signatura d’aquest conveni
l’estudiant declara, expressament, conèixer i acceptar el contingut de l’esmentat
projecte formatiu i estar matriculat a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. En cas
de tractar-se de pràctiques acadèmiques externes curriculars, l’estudiant ha d’estar
matriculat de l’assignatura “Pràctiques Professionals” i/o “Treball Final de Grau” a
l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià en l’any acadèmic en curs.
Segon. D’acord amb les directrius del RD 1707/2011, de 18 de novembre, cada estudiant
que participi en aquest conveni tindrà assignat un tutor que designarà l’empresa, el
qual farà el seguiment del desenvolupament de les pràctiques acadèmiques
externes. Aquest tutor, un cop finalitzades les pràctiques, emetrà un informe
acreditatiu de l’aprofitament de l’estudiant, que servirà de base per a la seva
avaluació acadèmica seguint els aspectes especificats a la normativa i el remetrà al
tutor acadèmic de l’EUSS que s’hagi assignat a l’alumne que complimentarà el
corresponent informe de valoració.
Tercer. La realització de les pràctiques acadèmiques externes, es farà dins dels
períodes del curs acadèmic. Per a aquest conveni, s’estableix la seva durada des del
<<Dia1>> fins al <<Dia2>> amb un total de <<NHores>> (<<NHores>> de pràctiques
curriculars i <<NHores>> de pràctiques extracurriculars). Els crèdits que obtindrà
l’alumne per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars serà el
que s’estableix en el pla d’estudis corresponent. Tal com preveu la normativa
aplicable als convenis de cooperació educativa, el calendari i l’horari previstos per a
la realització de les pràctiques acadèmiques externes és compatible amb l’activitat
acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat.
Quart. L’estudiant s’obliga a complir els horaris i les normes fixades per l’empresa, així
com a mantenir amb els seus tutors i coordinadors la relació necessària per a un
normal desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes. La realització de
pràctiques acadèmiques externes en una empresa no suposa l’assumpció, per les
parts, d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i,
en cap cas, no implicarà l’existència d’una relació laboral entre l’estudiant i
l’empresa/entitat. Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta
confidencialitat la informació interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupa
l’estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les activitats, tant durant
l’estada com un cop l’hagi finalitzat.
Cinquè. L’estudiant té dret a règims de permisos per a poder complir la seva activitat
acadèmica, formativa i participació, prèvia comunicació amb antelació suficient a
l’entitat col·laboradora amb els justificants corresponents.
Sisè. L’estudiant percebrà de l’empresa la quantitat de <<Ajut>> en concepte d’ajut a
l’estudi per a les pràctiques acadèmiques externes, que li serà satisfeta segons
s’acordi entre les dues parts. L’empresa haurà de preveure, igualment, el 10% del que

cobra l’estudiant en concepte de despeses de gestió. Aquesta contribució està
subjecta a l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Setè. Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l’estudiant ha d’elaborar una
memòria final segons el model establert per la Universitat. Un cop finalitzada l’estada
de pràctiques, la Universitat ha d’emetre un document acreditatiu per a l’estudiant i
ha d’incloure l’estada al suplement europeu del títol (SET). Així mateix, l’estudiant
tindrà dret d’obtenir de <<NEmpresa>> un certificat acreditatiu de les tasques
realitzades i de la formació específica rebuda en el sí de l’empresa. L’estudiant
renuncia a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions
realitzades o resultats obtinguts dins la seva estada de pràctiques a l’empresa.
Vuitè. Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin
accés amb motiu del desenvolupament del projecte formatiu objecte d’aquest
document de conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD), amb compliment dels principis del tractament i la seva
licitud, i garantint l’exercici dels drets que el RGPD reconeix a les persones titulars de
les dades. Així mateix, les parts hauran d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades, especialment la seva
confidencialitat i integritat, i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, o els tractaments o accés
no autoritzats.
Novè. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i podrà ser
rescindit per alguna de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit
b) Per la denúncia d’una de les parts
c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent
Desè. Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del
present conveni haurà de ser expressada de mutu acord per totes les parts, en un
document que s’hi adjuntarà.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
triplicat en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament,

EUSS
(segell i signatura)

Andreu Moreno i Vendrell
Director

L’estudiant

<<Nom>>

<<NEmpresa>>
(segell i signatura)

<<NRepresentant>>
<<Càrrec>>

