DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ DE L'ESTUDIANT EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES ACORDAT ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT RAMON LLULL PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'ESTUDIANTS DEL GRAU DE MESTRE I DEL MÀSTER
DE PROFESSORAT EN CENTRES DE PRÀCTIQUES RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ
Barcelona, 17 de setembre de 2018
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Dades del centre: (Escriviu els noms en majúscules)
Nom del centre:

Codi postal:

Tel:
Població:

al

Adreça:

Tutor/a de pràctiques de l'entitat col·laboradora (cognoms i nom):

es

Adreça de correu electrònic: ..............................

id

DNI:

(El certificat de col·laboració com a tutor/a de pràctiques s'emetrà a la persona que consti en aquest apartat)

Nom i cognom:

va
l

Dades del tutor/a de Blanquerna:

ns
e

Adreça de correu electrònic:
Dades de l'estudiant:
Nom i cognoms:

Se

Adreça:
DNI:

Curs i estudis:

____________________________________________________________________________________________
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L'estudiant abans esmentat ha estat seleccionat per participar en el programa de pràctiques
acadèmiques externes establert entre EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, de data 1
de setembre de 2017 I ACCEPTA PARTICIPAR EN L'ESMENTAT PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES D'ACORD AMB LES CONDICIONS SEGÜENTS:
I. Projecte formatiu

eg
al

Aquestes pràctiques tenen com a finalitat la formació pràctica de l'estudiant de Pràcticum III.
Els objectius a assolir I les activitats que es duran a terme s'ajusten al "Pla de treball" establert
amb el centre i s'especifiquen al "Pla de treball" establert amb el centre i s'especifiquen al
"Dossier de Pràctiques" de cada curs.
II. Lloc, durada i horari de les pràctiques

III. Tipologia de les pràctiques

id

es

al

Les pràctiques tindran lloc a les dependències de l'entitat col·laboradora, a CL Consell de Cent,
558-560
L'estudiant realitzarà les pràctiques durant el període comprès entre el dia 17 de setembre del
2018 i el dia 17 de juny de 2019, ambdós inclosos, segons la temporització que consta al
"Dossier de Pràctiques".
L'horari serà * de ........... a ............ i de ........... a .............
(*Fer costar l'horari lectiu del centre)
El nombre total d'hores de pràctiques de l'estudiant a l'entitat serà de 360 hores.
En tot cas aquest horari ha de ser perfectament compatible amb el seu horari d'assistència a
classe i les altres activitats acadèmiques de caràcter obligatori, així com les tasques de
representació i participació desenvolupades per l'estudiant a la Facultat.
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Pràctiques curriculars i, per tant, traduïbles en 24 crèdits acadèmics.
IV. Naturalesa jurídica de les pràctiques
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e

L'estudiant no percebrà de l'entitat cap quantitat en concepte d'ajut o borsa d'estudi.
Atès el caràcter exclusivament formatiu d'aquestes pràctiques acadèmiques externes, en cap
cas la seva realització voldrà dir la incorporació de l'estudiant em l'àmbit laboral de l'entitat
col·laboradora ni de la Fundació Blanquerna. Al final de les pràctiques l'estudiant té dret a rebre
un informe de l'entitat col·laboradora acreditatiu de les activitats desenvolupades.

Se

V. Responsabilitat

Atès que no hi ha relació laboral, l'estudiant queda cobert durant l'estada a l'entitat
col·laboradora per l'assegurança escolar corresponent i una pòlissa de responsabilitat civil
contractada per la Fundació Blanquerna.
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VI. Tutoria de les pràctiques
L'estudiant tindrà el tutor de pràctiques de l'entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la
Facultat que consten a la capçalera d'aquest document.
Al final de cada semestre, el tutor de l'entitat col·laboradora lliurarà al professor-tutor de la
Facultat l'informe d'avaluació de l'experiència de l'estudiant, i l'estudiant lliurarà al
professor-tutor una memòria sobre les pràctiques realitzades, el format de la qual es concreta
per a cada Pràcticum i consta al "Dossier de pràctiques".
És competència de la Facultat avaluar, als efectes merament acadèmics, la formació pràctica
adquirida per l'estudiant.
VII. Obligacions de l'estudiant
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L'estudiant està obligat a desenvolupar les pràctiques objecte d'aquest programa amb l'estricte
compliment de la normativa en matèria de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris, Reial Decret 592/2014 d'11 de juliol així com al compliment dels termes i les
condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin
en programes de formació, Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i normativa de la Facultat.
En particular, es compromet a:
- Complir l'horari fixat dins dels límits establerts en aquest acord.

al

- Complir les normes internes fixades per l'entitat col·laboradora en matèria de seguretat i
higiene, ordre i funcionament intern, indumentària, etc

es

- Complir i acceptar les ordres, orientacions i directrius del tutor de l'entitat col·laboradora i el
professor-tutor de pràctiques de la Facultat.

id

- Mantenir, en tot moment, una actitud de respecte i consideració envers tots els membres de
l'entitat que l'acull.
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- Mantenir la més estricta confidencialitat amb relació a tota la informació interna de l'entitat
col·laboradora que l'acull i amb relació a les dades que pugui obtenir en el desenvolupament de
les pràctiques: guardar secret professional sobre les activitats de l'entitat col·laboradora, unes
obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzades les pràctiques i amb un respecte
escrupolós de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial i de protecció
de dades de caràcter personal.
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VIII. Rescissió anticipada de la pràctica
Serà causa de rescissió anticipada de la pràctica:
a) L'incompliment greu de les obligacions de l'estudiant.

Se

b) La conducta impròpia de l'estudiant a l'entitat on es desenvolupen les pràctiques.
La rescissió anticipada de la pràctica serà acordada per l'òrgan competent de la Facultat
segons els informes presentats pel tutor de pràctiques de l'entitat i el professor-tutor de
pràctiques de la Facultat, i tindrà els efectes acadèmics pertinents d'acord amb la normativa
interna de la Facultat en matèria de pràctiques externes.
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IX. Consentiment per a la cessió de dades personals
L'estudiant autoritza expressament la Fundació Blanquerna a cedir a l'entitat col·laboradora les
seves dades personals, que consten en el fitxer del qual és titular la Fundació, i que siguin
necessàries per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes objecte d'aquest
programa. L'entitat col·laboradora es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat diferent, a no
comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, així com a complir amb les
mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de dades de caràcter
personal.
X. Exclusió de relació contractual de l'estudiant amb l'entitat col·laboradora
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L'estudiant declara, sota la seva exclusiva responsabilitat , que no presta a l'entitat
col·laboradora cap mena de servei ni fa cap tipus de treball, remunerat o no, i que no està, per
tant, vinculat ni laboralment ni contractualment amb l'entitat col·laboradora.
XI. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (d'aplicació als centres de
pràctiques subjectes a aquesta condició)
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L'estudiant declara sota la seva exclusiva responsabilitat que disposa de l'original de la
Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals conforme no ha estat
condemnat per sentència ferma d'acord amb allò que disposa l'article 13.5 de la LOPJM, en la
nova redacció donada per l'article 1.8 de la LLei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infantesa i l'adolescència.

id

L'estudiant presentarà l'original de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents
Sexuals, abans esmentada, el primer dia de la presència al centre per tal que el responsable
del centre constati el requeriment ineludible.
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XII. Annex al "Conveni de cooperació educativa"
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Aquest document d'inscripció és un annex que desenvolupa les estipulacions bàsiques del
Conveni de cooperació educativa signat entre la Fundació Blanquerna i l'entitat col·laboradora i
forma, a tots els efectes legals, part integrant del seu contingut.
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I, perquè així consti, signen aquest document per triplicat i a un únic efecte en la ciutat i data
assenyalades en el seu encapçalament.

L'estudiant:

Nom i cognoms:

(signatura)
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Vist i plau del tutor de pràctiques de l'entitat col·laboradora

(signatura i segell)
Vist i plau del professor-tutor de la Facultat

es

al

Nom i cognoms:
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Nom i cognoms:

Se

ns
e
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id

(signatura i segell)
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