
1 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s’aprova el 
model de gestió administrativa de les pràctiques externes de la URV i es 
delega en la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, l’apro-
vació de la resta de models de documents previstos (la Guia General de 
Pràctiques, el Dossier de Pràctiques, l’Informe de l’Estudiant i l’Informe 
del Tutor Professional)

MODEL DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA URV

Antecedents

Les pràctiques externes han esdevingut durant els darrers anys una part molt im-
portant del currículum acadèmic i professional de l’estudiant universitari. Amb la 
implantació de l’EEES i l’arribada dels graus, les pràctiques han assolit un major 
protagonisme a tots els ensenyaments.

La situació actual de les pràctiques externes a la URV mostra una gran dispari-
tat, tant en els procediments com en la documentació emprada en la seva gestió. 
Aquesta situació repercuteix en l’eficàcia i la qualitat del sistema de pràctiques que 
la URV ofereix als estudiants i a les entitats col·laboradores, les quals es troben 
confoses davant dels diferents procediments i les contradiccions interpretatives 
segons el centre o ensenyament de la URV amb el qual es relacionen en cada cas.

Davant de la importància de les pràctiques i la dificultat en la seva gestió adminis-
trativa i documental, es fa imprescindible establir un model de gestió únic per a 
tots els centres i ensenyaments de la URV. En aquest sentit, diversos centres han 
mostrat la necessitat de crear un procediment més senzill.

Objectius i  procediment

Els objectius principals són:

1. Simplificar la gestió administrativa dels convenis de pràctiques.

2. Unificar els models de documentació a tots els centres de la URV.

3. Unificar els processos i les interpretacions normatives.

4. Passar d’un procediment manual en paper a un procediment telemàtic, basat 
en arxius informàtics i en la signatura digital.

5. Unificar la gestió de les pràctiques dels màsters universitaris amb les dels 
graus.

6. Integrar les pràctiques dels postgraus i màsters no oficials en el model de 
gestió unificat de la URV. D’aquesta forma, aquestes pràctiques quedaran 
emparades igualment per la normativa de pràctiques de la URV, i els registres 
de pràctiques i plataformes informàtiques que es facin servir per als ensenya-
ments oficials contemplaran també les pràctiques dels ensenyaments propis 
organitzats pel Centre de Formació Permanent de la FURV.

7. Disposar d’un registre centralitzat de les entitats col·laboradores que acullen 
estudiants en pràctiques, que permeti la resposta a les sol·licituds d’infor-
mació que rep la URV i la realització d’estudis globals sobre les pràctiques 
externes de la URV (per exemple, els que pugui dur a terme l’Observatori de 
l’Ocupació).

La model de gestió està dissenyat especialment per a les pràctiques integrades als 
plans d’estudis (pràcticums) dels graus i els màsters oficials, però serviria igual-
ment per a les pràctiques extracurriculars o voluntàries. Tal com es comenta més 
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amunt, també inclouria les pràctiques dels estudis propis de postgrau i màster que 
imparteix la FURV.

Aquest model de gestió ja es va recollir (en part) a la normativa de pràctiques exter-
nes de la URV de l’any 2008, que cal revisar per incorporar-hi aquestes qüestions, 
així com les modificacions que es derivin de l’aplicació del nou RD 1707/2011, pel 
qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Documents

Aquests són els documents per a tots els centres i ensenyaments de la URV:

1. El conveni marc de pràctiques (2 versions)

2. L’annex al conveni marc (2 versions), que inclou el document d’acceptació i 
adquisició de compromisos de l’estudiant

3. La guia general de pràctiques externes

4. El dossier de pràctiques

5. L’informe de l’estudiant 

6. L’informe del tutor professional

1. El conveni marc de pràctiques

− Les dues versions del conveni marc les han d’aprovar oficialment els òrgans 
competents i, excepte en casos fonamentats, serà preceptiu per a les entitats 
col·laboradores i per als centres de la URV.

− El conveni marc se signa una única vegada per a cada entitat col·laboradora, 
prèviament a l’acolliment del primer estudiant en pràctiques.

− La signatura del conveni correspon al rector o a la persona en qui delegui. 

− El conveni marc estableix el règim jurídic i les condicions generals de les pràc-
tiques, amb inclusió dels compromisos de les dues parts i dels estudiants.

− Les dues versions del conveni marc contemplen dues possibilitats: 1) una 
inclou la signatura expressa de l’entitat col·laboradora a l’annex; 2) l’altra 
contempla la comunicació des de la URV.

2. L’annex al conveni marc

En consonància amb les dues versions del conveni marc, es contemplen dues pos-
sibilitats per a l’annex al conveni marc: 1) en el primer cas, conté la signatura ex-
pressa de l’entitat col·laboradora; 2) en el segon cas, és una comunicació unilateral 
de la URV cap a l’entitat col·laboradora. Aquesta comunicació no ha de significar 
que l’estudiant sigui determinat per la URV unilateralment, sinó que cada centre 
determina el procés d’assignació que empra per a aquesta activitat formativa.

− En tots dos casos, conté l’assignació de l’estudiant a un lloc de pràctiques i el 
document d’acceptació i adquisició de compromisos per part de l’estudiant, 
així com el programa formatiu que comporta el desenvolupament de les pràc-
tiques.

− Així mateix, conté la comunicació a l’entitat col·laboradora d’aquesta assigna-
ció (mútuament acordada) i les seves característiques essencials.

− Les dades que consten en aquest document poden adaptar-se segons les 
necessitats de cada centre o ensenyament.
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− S’estableix un annex al conveni 

1. per a cada estudiant, de manera general per la gran part dels ensenya-
ments de la URV, en què cada entitat col·laboradora acull un o diversos 
estudiants en pràctiques, però mai de forma massiva. Tanmateix, hi ha 
ensenyaments en què els estudiants realitzen les pràctiques a un nom-
bre reduït d’entitats col·laboradores (per exemple, Ciències de l’Educa-
ció als centres de formació del Departament d’Educació; Ciències de la 
Salut i Infermeria als hospitals i CAP de la sanitat pública, o altres casos 
semblants que puguin esdevenir). En aquests casos, l’annex inclou una 
relació de les dades de tots els estudiants implicats en l’estada.

L’objectiu a mitjà termini és que les comunicacions es puguin realitzar per correu 
electrònic i amb signatura digital, per evitar el trasllat físic dels documents.

La signatura del document correspon al degà/ana del centre.

3. La guia general de pràctiques externes

És el document que ha de recollir tota la informació d’utilitat sobre les pràctiques 
externes de la URV:

− Referència a la normativa aplicable.

− Informació sobre la naturalesa jurídica de les pràctiques i les cobertures sa-
nitàries de què gaudeix l’estudiant.

− Relació dels drets de l’estudiant al lloc de pràctiques.

− Relació dels deures genèrics de l’estudiant en pràctiques. Entre d’altres:

o Manteniment de la confidencialitat i el secret professional.

o Seguiment de les normes internes de l’empresa.

o Seguiment de les normes de seguretat i higiene en el treball.

− Indicacions de com actuar en cas d’accident durant les pràctiques o altres 
incidències.

El destinatari principal és l’estudiant, però també serà un document de treball per 
a la resta d’agents implicats: tutor acadèmic, tutor professional i gestors, tant de 
centre com d’empresa.

4. El dossier de pràctiques

Aquest document és l’eina bàsica de treball de l’estudiant i els tutors (acadèmic i 
professional). Conté la informació específica sobre l’estada en pràctiques concreta:

− Identificació de l’entitat col·laboradora, el centre de treball i la unitat o servei 
on s’han de dur a terme les pràctiques.

− Identificació del tutor professional i les seves dades de contacte.

− Identificació del tutor acadèmic i les seves dades de contacte.

− Detall de les activitats de pràctiques que ha de desenvolupar l’estudiant.

− Competències que es treballen durant les pràctiques.

− Conseqüències acadèmiques de les pràctiques.

− Explicació dels informes d’avaluació i/o satisfacció que cada estudiant ha de 
presentar, així com els mecanismes de gestió de l’estada en pràctiques.
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NOTA: la guia general de pràctiques tindrà un contingut idèntic a tots els ensenya-
ments de la URV, mentre que el dossier de pràctiques pot ser diferent per a cada 
centre o ensenyament, d’acord amb les necessitats acadèmiques i organitzatives 
de les assignatures.

5. Informe de l’estudiant en pràctiques i informe del tutor professional

El contingut d’aquests documents també s’ha d’establir de forma unificada per a 
tots els ensenyaments de la URV.

És evident que cada ensenyament té unes necessitats diferents respecte a l’avalu-
ació de les pràctiques. Però també és cert que hi ha elements comuns sobre com-
petències genèriques, sobre la valoració de la satisfacció amb els tutors, els llocs 
de pràctiques o les entitats acollidores.

Són dades que posteriorment s’utilitzen per acreditar la qualitat dels graus, o per a 
informes de satisfacció global dels estudiants amb el sistema de pràctiques, per la 
qual cosa convé que tinguin una forma unificada.

Models de documents

S’inclouen els models de documents que s’han d’aprovar per tal de dur a terme 
aquesta primera fase del procediment de gestió de les pràctiques externes de la 
URV. En concret, les dues versions de conveni marc i els seus annexos correspo-
nents.

S’encomana a la Comissió de Docència delegada del Consell de Govern l’aprovació 
de la resta de models de documents previstos (la guia general de pràctiques, el 
dossier de pràctiques, l’informe de l’estudiant i l’informe del tutor professional).
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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER DESENVOLUPAR PROGRAMES DE 
PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I (NOM DE 
L’ENTITAT COL·LABORADORA)

REUNITS

D’una banda, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Vir-
gili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 65/2010, de 18 
de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que representa aquesta institució 
d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, apro-
vat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003). 
La URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003, de Tarragona, 
i el seu NIF és Q-9350003-A.

De l’altra, el Sr. (nom del representant legal), (càrrec del representant) de (nom 
de l’entitat col·laboradora) (en endavant, entitat col·laboradora). (nom de l’entitat 
col·laboradora) té el domicili a (adreça), núm.      , de (població), i el seu NIF/CIF 
és (NIF de l’entitat col·laboradora).

EXPOSEM:

I. Que l’Estatut de l’Estudiant Universitari (EEU), aprovat pel Reial decret 
1791/2010, de 30 de desembre, estableix com a dret específic dels estudi-
ants de grau i de màster la realització de pràctiques externes, curriculars o 
extracurriculars. Així mateix, es reconeix el dret a la tutela efectiva, acadèmi-
ca i professional en el treball fi de grau o màster i en les pràctiques externes 
que es prevegin al pla d’estudis.

II. Que l’article 2.1 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, 
estableix que les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa forma-
tiva realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats.

III. Que la normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell 
de Govern de 10 de juliol de 2008, recull al seu preàmbul que la formació 
pràctica permet als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides 
durant la formació acadèmica, i fer-les evidents en un entorn professional 
real. A més, la realització de pràctiques els permet conèixer institucions i 
centres vinculats amb el seu àmbit d’estudi i adquirir experiència, la qual cosa 
els facilitarà la incorporació al món laboral.

IV. Que l’entitat col·laboradora, amb l’ànim de donar suport a la formació acadè-
mica dels estudiants universitaris, desitja acollir, temporalment i mitjançant 
els corresponents annexos a aquest conveni, estudiants de la URV, a fi que 
realitzin pràctiques.

En conseqüència, en l’àmbit de l’esmentada normativa, ambdues parts formalitzem 
aquest conveni i

ACORDEM:

PRIMER. Les pràctiques externes dels estudiants i les estudiants de la URV en 
l’entitat col·laboradora tenen com a finalitat permetre’ls aplicar i complementar els 
coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, i afavoreixen l’adquisi-
ció de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, que 
facilitin la seva ocupabilitat i que fomentin la seva capacitat d’emprenedoria.

SEGON. Les pràctiques externes poden ser curriculars, o extracurriculars, si així 
s’acorda entre l’entitat col·laboradora i el centre docent de la URV. Les pràctiques 
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curriculars són activitats acadèmiques reglades i tutelades, que formen part del pla 
d’estudis. Les pràctiques extracurriculars són aquelles que els estudiants realitzen 
amb caràcter voluntari, durant el període de formació, i que, tot i tenir les mateixes 
finalitats, no estan específicament incloses en els plans d’estudis com a assignatura 
de pràctiques ni tenen un reconeixement acadèmic posterior.

TERCER. La realització de les pràctiques que s’emparen en aquest conveni no im-
plica cap tipus de relació laboral entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora, atès que 
aquestes pràctiques són estrictament acadèmiques. Les activitats que es desen-
volupin han d’estar ajustades a la formació i les competències professionals dels 
estudiants, i el seu contingut no pot donar lloc, en cap cas, a la substitució de la 
prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Les percepcions econòmiques que pugui rebre l’estudiant han de ser sempre en 
concepte d’ajut a l’estudi i/o de despeses de desplaçament. La conveniència de 
remuneració, així com la quantitat i forma de pagament, l’acorden, en cada cas, 
l’entitat col·laboradora i els responsables del centre docent de l’estudiant.

Les prestacions socials dels estudiants queden cobertes per l’assegurança escolar, 
que s’adquireix en formalitzar la matrícula a la universitat, o per l’assegurança pri-
vada, subscrita, també de forma automàtica en els casos en què no sigui aplicable 
l’assegurança escolar.

En tot cas, però, la realització de les pràctiques per part dels estudiants està ex-
pressament prevista en l’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil de la URV.

L’entitat col·laboradora manifesta que compleix la normativa vigent de salut laboral 
i de prevenció de riscos laborals, de la qual s’ha d’informar a l’estudiant perquè la 
respecti.

QUART. El projecte formatiu acordat entre el centre docent i l’entitat col·laboradora 
ha de concretar els detalls de l’estada en pràctiques de cada estudiant, i ha de fixar 
els objectius educatius, les activitats que es desenvoluparan, així com les com-
petències professionals que ha d’adquirir. També s’hi inclouen els mecanismes de 
coordinació, de seguiment i d’avaluació.

CINQUÈ. La selecció i assignació de l’estudiant o estudiants que realitzin les pràc-
tiques a l’entitat col·laboradora s’ha de realitzar segons el procediment establert 
a cada facultat o escola de la URV. En tot cas, les característiques específiques del 
projecte formatiu han de ser pactades de mutu acord per les parts, i posteriorment 
comunicades pel centre docent a l’entitat col·laboradora mitjançant un document 
considerat un annex d’aquest conveni.

Aquesta comunicació es realitza per mitjans telemàtics i el document porta la sig-
natura electrònica avançada del degà/ana o director/a del centre de la URV, o bé 
del responsable acadèmic/a en qui delegui. Aquest document correspon al model 
que figura com a annex 1 d’aquest conveni, i té plena validesa, segons el que pre-
veu l’art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

L’entitat col·laboradora disposa de 5 dies laborables per oposar-se al contingut de 
l’annex, sia per desacord amb qualsevol de les condicions i dades específiques con-
tingudes, sia per equivocació o omissió en les dades, sia per canvis sobrevinguts 
o per qualsevol altre motiu motivat. Transcorregut el termini sense comunicar al 
centre docent cap oposició a les condicions de l’annex, s’entén que l’entitat col-
laboradora hi està plenament d’acord i les pràctiques es desenvoluparan tal com es 
preveu al document, sense perjudici dels canvis que es puguin introduir posterior-
ment per mutu acord de les parts.

L’estudiant, per la seva part, ha de signar l’annex, i assumir les característiques 
i els compromisos contemplats en el projecte formatiu, en aquest conveni i en la 
normativa que regeix les pràctiques externes.
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SISÈ. Els requisits dels estudiants i la resta de condicions dels programes de pràc-
tiques no poden contravenir, en cap cas, el que estableix la normativa esmentada a 
l’exposició, la qual s’ha d’aplicar en els casos no previstos en aquest conveni.

SETÈ. L’entitat col·laboradora es compromet a:

a) Acollir l’estudiant de forma adequada i informar-lo del programa de pràcti-
ques que ha de desenvolupar.

b) Proporcionar a l’estudiant les eines i recursos necessaris per realitzar correc-
tament les tasques assignades.

c) Informar, per escrit, de les normatives de règim intern aplicables al centre de 
treball.

d) Complir el projecte formatiu i la resta de condicions previstes a l’annex i, si 
cal, comunicar-ne qualsevol canvi.

e) Quan s’escaigui, fer el pagament en concepte d’ajut a l’estudi, directament a 
l’estudiant, en la forma i quantitat establerta a l’annex.

f) Nomenar un tutor/a professional de pràctiques entre els professionals qua-
lificats que tinguin lloc de treball al centre, unitat o departament on cada 
estudiant desenvolupi el programa de pràctiques perquè supervisi el desen-
volupament de les activitats dels estudiants, en vetlli la formació i en faci la 
valoració acadèmica, en el cas de les pràctiques curriculars.

g) Informar cada tutor/a professional de pràctiques de les condicions i caracte-
rístiques específiques de les pràctiques de l’estudiant, així com dels drets i 
deures de supervisió, formació i avaluació.

h) Informar el tutor/a acadèmic de la rescissió avançada de les pràctiques per 
causes sobrevingudes.

Així mateix, els tutors professionals tindran els drets i els deures que els reconeix 
l’art. 11 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. En aquest sentit, 
la URV establirà els termes del reconeixement de la tasca realitzada pels tutors de 
l’entitat col·laboradora.

VUITÈ. El centre docent de la URV es compromet a:

a) Establir i definir, en col·laboració amb l’entitat col·laboradora, el projecte for-
matiu que ha de seguir l’estudiant.

b) Designar un tutor/a acadèmic de pràctiques entre el professorat, el qual, en 
coordinació amb el tutor/a professional de l’entitat col·laboradora, ha de fer 
el seguiment de les pràctiques per tal de verificar-ne l’aprofitament. En el cas 
de les pràctiques curriculars, a més, ha de fer la valoració i qualificació aca-
dèmica.

c) Informar l’estudiant dels seus drets i obligacions durant l’estada en pràcti-
ques al centre del treball.

d) Estendre, a petició del tutor/a professional, un certificat acreditatiu dels ser-
veis desenvolupats en la tutoria i supervisió de l’estudiant en pràctiques.

Així mateix, els tutors acadèmics de pràctiques tenen els drets i els deures contin-
guts a l’art. 12 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen 
les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

NOVÈ. Els estudiants en pràctiques gaudeixen dels drets que els reconeix l’art. 9.1 
del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
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Específicament, tenen dret a complir la seva activitat acadèmica, formativa i de 
representació i participació, si ho han comunicat amb antelació suficient a l’entitat 
col·laboradora. El règim de permisos s’establirà a la normativa de pràctiques de la 
URV.

El dret dels estudiants a la propietat intel·lectual i industrial es pacta en l’annex 
corresponent, d’acord amb els termes establerts en la legislació reguladora de la 
matèria i la normativa de la URV.

D’altra banda, els estudiants han de complir els deures establerts a l’art. 9.2 del 
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. Especialment, els estudiants han de:

a) Iniciar la pràctica el dia acordat i complir l’horari establert.

b) Comunicar al tutor/a acadèmic de pràctiques, de manera immediata, qual-
sevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, 
inadequació de les pràctiques, inexistència de tutor, etc.).

c) Realitzar amb aprofitament la pràctica, d’acord amb les indicacions del tutor/a 
professional i el projecte formatiu acordat, el qual ha de conèixer prèviament.

d) Respectar les normes i reglaments interns de l’entitat acollidora i, especial-
ment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers en cap 
cas la informació relativa a l’empresa o entitat o a la seva activitat, a la qual 
ha pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització de 
l’empresa o entitat.

e) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de 
la pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin re-
querides.

DESÈ. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en el desenvolupament d’una es-
tada en pràctiques s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és 
possible, qualsevol de les parts pot instar la resolució anticipada de l’estada en 
pràctiques mitjançant la comunicació per escrit a l’altra part i a l’estudiant.

ONZÈ. Les parts manifesten i garanteixen que l’obtenció i el tractament de les da-
des de caràcter personal recollides per tramitar el conveni i la gestió posterior de 
les pràctiques que se’n deriven s’han realitzat d’acord amb el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Ambdues parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent 
de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques, a no co-
municar-les a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com 
a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de 
protecció de dades de caràcter personal.

DOTZÈ. La subscripció d’aquest conveni per part de l’entitat col·laboradora no su-
posa adquirir cap compromís que no s’hi estipuli.

TRETZÈ. Aquest conveni té una vigència d’un any i es prorrogarà anualment de 
forma automàtica, si no el denuncia expressament qualsevol de les dues parts.

Com a prova de conformitat, les dues parts signem aquest conveni en dos exem-
plars en el lloc i data esmentats més avall.

Tarragona, (data de signatura)
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Per la Universitat Rovira i Virgili  Per l’entitat col·laboradora

(signatura i segell)    (signatura i segell)

(nom del rector/a)    (nom del representant legal)

rector      (càrrec del representant)
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ANNEX 1

MODEL D’ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER DESENVOLUPAR PROGRA-
MES DE PRÀCTIQUES EXTERNES SUBSCRIT ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI I (nom de l’entitat col·laboradora)

En virtut del conveni de cooperació educativa per desenvolupar programes de pràc-
tiques externes signat entre ambdues entitats en data      , i segons els acords 
presos entre els seus representants, us comuniquem les dades de l’estudiant que 
realitzarà les pràctiques a la vostra entitat, així com les característiques del projec-
te formatiu que haurà de desenvolupar.

Tal com estableix el conveni subscrit entre les parts en l’apartat cinquè, si l’entitat 
col·laboradora vol oposar-se al contingut de l’annex, sia per desacord amb qualse-
vol de les condicions o dades específiques contingudes, sia per equivocació o omis-
sió en les dades, sia per canvis sobrevinguts o per qualsevol altre motiu motivat, 
disposarà de 5 dies laborables per comunicar-ho al centre docent. Transcorregut el 
termini sense comunicar al centre docent cap oposició a les condicions de l’annex, 
s’entendrà que l’entitat col·laboradora hi està plenament d’acord i les pràctiques es 
desenvoluparan tal com es preveu al document, sense perjudici dels canvis que es 
puguin introduir posteriorment per mutu acord de les parts.

L’ENTITAT COL·LABORADORA

Nom de l’entitat: 

NIF: 

Adreça del centre de treball on es desenvoluparan les pràctiques:

Unitat, departament o àrea de treball (indiqueu-ho, si escau):

TUTOR/A PROFESSIONAL DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
Tutor/a professional designat per l’entitat:
Càrrec o funcions que desenvolupa el tutor/a professional:
Telèfon: Adreça electrònica: 

L’ESTUDIANT
Nom:
NIF: Data de naixement: 
Ensenyament:
Telèfon: Adreça: 
Adreça electrònica:

TUTOR/A ACADÈMIC DE LA URV
Nom del tutor/a acadèmic designat pel centre docent: 
Càrrec:
Telèfon: Adreça electrònica: 
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DADES BÀSIQUES SOBRE LES PRÀCTIQUES
Tipus de pràctiques: Curriculares (només si curriculars) Assignatura:             

Nombre de crèdits:      
Data d’inici de les pràctiques: 
Data de fi de les pràctiques: 
Horari (indiqueu l’horari i els dies de la setmana): 
Durada total de les pràctiques al centre de treball:       hores.
(Només si escau) Aportació de l’entitat col·laboradora en concepte de beca d’ajut 
a l’estudi (indiqueu la quantitat o sense remuneració):               € (indiqueu pe-
riodicitat)

EL PROJECTE FORMATIU

El projecte formatiu és la guia de treball per a l’estudiant, el tutor/a professional i 
el tutor/a acadèmic, i complementa la informació continguda a la guia docent i al 
pla de treball de l’assignatura de pràctiques.

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE FORMATIU 

S’indica a escala genèrica què es vol aconseguir amb les pràctiques externes.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT

S’indiquen les competències específiques, transversals i nuclears del pla d’estudis 
que es desenvoluparan durant l’estada en pràctiques.

COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES

El seguiment de l’estudiant durant les pràctiques es portarà a terme a través del 
tutor/a professional i del tutor/a acadèmic.

Per fer el seguiment de les pràctiques, els dos tutors (professional i acadèmic) 
s’hauran de coordinar en diferents moments del procés. Aquí s’estableixen els pro-
tocols d’aquest seguiment de les pràctiques. 

ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT

S’indiquen les activitats de pràctiques que desenvoluparà l’estudiant.

TEMPORITZACIÓ

S’estableixen les dates clau de les pràctiques externes i l’estudiant disposarà d’un 
document explicatiu.
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AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES (INFORMES)

S’estableix el sistema d’avaluació de les pràctiques, així com els informes i altres 
documents que hauran de lliurar els tutors i l’estudiant.

Pel centre docent

(signatura i segell)

(nom del degà/ana o director/a)

(càrrec)

ACCEPTACIÓ DE COMPROMISOS DE L’ESTUDIANT

Aquest document conté el projecte formatiu de pràctiques que l’estudiant ha de de-
senvolupar durant l’estada a l’entitat. El contingut ha estat acordat entre el centre 
docent i l’entitat col·laboradora. L’estudiant el signa, assabentat dels seus drets i 
deures, i assumeix els compromisos establerts al conveni de cooperació educativa 
i en aquest annex:

− Dono la meva conformitat per fer una estada en pràctiques sota les condici-
ons i característiques indicades més amunt.

− Em comprometo a complir les activitats i obligacions indicades al projecte 
formatiu.

− Em comprometo a seguir les indicacions del tutor/a de l’entitat col·laboradora, 
així com seguir les normes internes de l’entitat, especialment les que fan re-
ferència al secret professional.

− Autoritzo el tractament de les meves dades de caràcter personal recollides 
per tramitar el conveni i la gestió posterior de les pràctiques que se’n deriven 
només per a les finalitats que comporta el desenvolupament de les pràcti-
ques.

L’estudiant

(nom de l’estudiant)

Tarragona, _____ de ________________ de ________
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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER DESENVOLUPAR PROGRAMES DE 
PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I (NOM DE 
L’ENTITAT COL·LABORADORA)

REUNITS

D’una banda, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Vir-
gili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 65/2010, de 18 
de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que representa aquesta institució 
d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, apro-
vat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003). 
La URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003, de Tarragona, 
i el seu NIF és Q-9350003-A.

De l’altra, el Sr. (Nom del representant legal), (càrrec del representant) de (nom 
de l’entitat col·laboradora) (en endavant, entitat col·laboradora). (nom de l’entitat 
col·laboradora) té el domicili a (adreça), núm.      , de (població), i el seu NIF/CIF 
és (NIF de l’entitat col·laboradora).

EXPOSEM:

I. Que l’Estatut de l’Estudiant Universitari (EEU), aprovat pel Reial decret 
1791/2010, de 30 de desembre, estableix com a dret específic dels estudi-
ants de grau i de màster la realització de pràctiques externes, curriculars o 
extracurriculars. Així mateix, es reconeix el dret a la tutela efectiva, acadèmi-
ca i professional en el treball fi de grau o màster i en les pràctiques externes 
que es prevegin al pla d’estudis.

II. Que l’article 2.1 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, 
estableix que les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa forma-
tiva realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats.

III. Que la normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell 
de Govern de 10 de juliol de 2008, recull al seu preàmbul que la formació 
pràctica permet als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides 
durant la formació acadèmica, i fer-les evidents en un entorn professional 
real. A més, la realització de pràctiques els permet conèixer institucions i 
centres vinculats amb el seu àmbit d’estudi i adquirir experiència, la qual cosa 
els facilitarà la incorporació al món laboral.

IV. Que l’entitat col·laboradora, amb l’ànim de donar suport a la formació acadè-
mica dels estudiants universitaris, desitja acollir, temporalment i mitjançant 
els corresponents annexos a aquest conveni, estudiants de la URV, a fi que 
realitzin pràctiques.

En conseqüència, en l’àmbit de l’esmentada normativa, ambdues parts formalitzem 
aquest conveni i

ACORDEM:

PRIMER. Les pràctiques externes dels estudiants i les estudiants de la URV a l’en-
titat col·laboradora tenen com a finalitat permetre’ls aplicar i complementar els 
coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, i afavoreixen l’adquisi-
ció de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, que 
facilitin la seva ocupabilitat i que fomentin la seva capacitat d’emprenedoria.

SEGON. Les pràctiques externes poden ser curriculars, o extracurriculars, si així 
s’acorda entre l’entitat col·laboradora i el centre docent de la URV. Les pràctiques 
curriculars són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla 
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d’estudis. Les pràctiques extracurriculars són aquelles que els estudiants realitzen 
amb caràcter voluntari, durant el període de formació, i que, tot i tenir les mateixes 
finalitats, no estan específicament incloses en els plans d’estudis com a assignatura 
de pràctiques ni tenen un reconeixement acadèmic posterior.

TERCER. La realització de les pràctiques que s’emparen en aquest conveni no im-
plica cap tipus de relació laboral entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora, atès que 
aquestes pràctiques són estrictament acadèmiques. Les activitats que es desen-
volupin han d’estar ajustades a la formació i les competències professionals dels 
estudiants, i el seu contingut no pot donar lloc, en cap cas, a la substitució de la 
prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Les percepcions econòmiques que pugui rebre l’estudiant han de ser sempre en 
concepte d’ajut a l’estudi i/o de despeses de desplaçament. La conveniència de re-
muneració, així com la quantitat i forma de pagament, l’acorden, en cada cas, per 
l’entitat col·laboradora i els responsables del centre docent de l’estudiant.

Les prestacions socials dels estudiants queden cobertes per l’assegurança escolar, 
que s’adquireix en formalitzar la matrícula a la universitat, o per l’assegurança pri-
vada subscrita, també de forma automàtica, en els casos en què no sigui aplicable 
l’assegurança escolar.

En tot cas, però, la realització de les pràctiques per part dels estudiants està ex-
pressament prevista en l’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil de la URV.

L’entitat col·laboradora manifesta que compleix la normativa vigent de salut laboral 
i de prevenció de riscos laborals, de la qual s’ha d’informar a l’estudiant perquè la 
respecti.

QUART. El projecte formatiu acordat entre el centre docent i l’entitat col·laboradora 
ha de concretar els detalls de l’estada en pràctiques de cada estudiant, i ha de fixar 
els objectius educatius, les activitats que es desenvoluparan, així com les com-
petències professionals que ha d’adquirir. També s’hi inclouen els mecanismes de 
coordinació, de seguiment i d’avaluació.

CINQUÈ. La selecció i assignació de l’estudiant o estudiants que realitzin les pràc-
tiques a l’entitat col·laboradora s’ha de realitzar segons el procediment establert a 
cada centre de la URV. 

La determinació de l’estudiant que realitzarà en cada cas les pràctiques, així com 
les característiques específiques del seu projecte formatiu, quedaran formalitzats 
en un document que serà considerat un annex d’aquest conveni. Aquest document 
ha de ser signat per les parts i ha de seguir el model previst a l’annex 1 d’aquest 
conveni.

L’estudiant, per la seva part, ha de signar també l’annex, i assumir les caracterís-
tiques i els compromisos establerts en el projecte formatiu, en aquest conveni i en 
la normativa que regeix les pràctiques externes.

SISÈ. Els requisits dels estudiants i la resta de condicions dels programes de pràc-
tiques no poden contravenir, en cap cas, el que estableix la normativa esmentada a 
l’exposició, la qual s’ha d’aplicar en els casos no previstos en aquest conveni.

SETÈ. L’entitat col·laboradora es compromet a:

a) Acollir l’estudiant de forma adequada i informar-lo del programa de pràcti-
ques que ha de desenvolupar.

b) Proporcionar a l’estudiant les eines i recursos necessaris per realitzar correc-
tament les tasques assignades.

c) Informar, per escrit, de les normatives de règim intern aplicables al centre de 
treball.
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d) Complir el projecte formatiu i la resta de condicions previstes a l’annex i, si 
cal, comunicar-ne qualsevol canvi.

e) Quan s’escaigui, fer el pagament en concepte d’ajut a l’estudi, directament a 
l’estudiant, en la forma i quantitat establerta a l’annex.

f) Nomenar un tutor/a professional de pràctiques entre els professionals qua-
lificats que tinguin lloc de treball al centre, unitat o departament on cada 
estudiant desenvolupi el programa de pràctiques perquè supervisi el desen-
volupament de les activitats dels estudiants, en vetlli la formació i en faci la 
valoració acadèmica, en el cas de les pràctiques curriculars.

g) Informar cada tutor/a professional de pràctiques de les condicions i caracte-
rístiques específiques de les pràctiques de l’estudiant, així com dels drets i 
deures de supervisió, formació i avaluació.

h) Informar el tutor/a acadèmic de la rescissió avançada de les pràctiques per 
causes sobrevingudes.

Així mateix, els tutors professionals tenen els drets i els deures que els reconeix 
l’art. 11 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. En aquest sentit, la 
URV ha d’establir els termes del reconeixement de la tasca realitzada pels tutors 
de l’entitat col·laboradora.

VUITÈ. El centre docent de la URV es compromet a:

a) Establir i definir, en col·laboració amb l’entitat col·laboradora, el projecte for-
matiu que ha de seguir l’estudiant.

b) Designar un tutor/a acadèmic de pràctiques entre el professorat, el qual, en 
coordinació amb el tutor/a professional de l’entitat col·laboradora, ha de fer 
el seguiment de les pràctiques per tal de verificar-ne l’aprofitament. En el cas 
de les pràctiques curriculars, a més, ha de fer la valoració i qualificació aca-
dèmica.

c) Informar l’estudiant dels seus drets i obligacions durant l’estada en pràcti-
ques al centre del treball.

d) Estendre, a petició del tutor/a professional, un certificat acreditatiu dels ser-
veis desenvolupats en la tutoria i supervisió de l’estudiant en pràctiques.

Així mateix, els tutors acadèmics de pràctiques tenen els drets i els deures contin-
guts a l’art. 12 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen 
les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

NOVÈ. Els estudiants en pràctiques gaudeixen dels drets que els reconeix l’art. 9.1 
del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Específicament, tenen dret a complir la seva activitat acadèmica, formativa i de 
representació i participació, si ho han comunicat amb antelació suficient a l’entitat 
col·laboradora. El règim de permisos s’establirà a la normativa de pràctiques ex-
ternes de la URV.

El dret dels estudiants a la propietat intel·lectual i industrial es pacta en l’annex 
corresponent, d’acord amb els termes establerts en la legislació reguladora de la 
matèria i la normativa de la URV.

D’altra banda, els estudiants han de complir els deures establerts a l’art. 9.2 del 
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. Especialment, els estudiants han de:

a) Iniciar la pràctica el dia acordat i complir l’horari establert.
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b) Comunicar al tutor/a acadèmic de pràctiques, de manera immediata, qual-
sevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, 
inadequació de les pràctiques, inexistència de tutor, etc.).

c) Realitzar amb aprofitament la pràctica, d’acord amb les indicacions del tutor/a 
professional i el projecte formatiu acordat, el qual ha de conèixer prèviament.

d) Respectar les normes i reglaments interns de l’entitat acollidora i, especial-
ment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers en cap 
cas la informació relativa a l’empresa o entitat o a la seva activitat, a la qual 
ha pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització de 
l’empresa o entitat.

e) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de 
la pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin re-
querides.

DESÈ. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en el desenvolupament d’una es-
tada en pràctiques s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és 
possible, qualsevol de les parts pot instar la resolució anticipada de l’estada en 
pràctiques mitjançant la comunicació per escrit a l’altra part i a l’estudiant.

ONZÈ. Les parts manifesten i garanteixen que l’obtenció i el tractament de les da-
des de caràcter personal recollides per tramitar el conveni i la gestió posterior de 
les pràctiques que se’n deriven s’han realitzat d’acord amb el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Ambdues parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent 
de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques, a no co-
municar-les a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com 
a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de 
protecció de dades de caràcter personal.

DOTZÈ. La subscripció d’aquest conveni per part de l’entitat col·laboradora no su-
posarà adquirir cap compromís que no s’hi estipuli.

TRETZÈ. Aquest conveni té una vigència d’un any i es prorrogarà anualment de 
forma automàtica, si no el denuncia expressament qualsevol de les dues parts.

Com a prova de conformitat, les dues parts signem aquest conveni en dos exem-
plars en el lloc i data esmentats més avall.

Tarragona, (data de signatura)

Per la Universitat Rovira i Virgili  Per l’entitat col·laboradora

(signatura i segell)    (signatura i segell)

(nom del rector/a)    (nom del representant legal)

rector      (càrrec del representant)
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ANNEX 1

MODEL D’ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER DESENVOLUPAR PROGRA-
MES DE PRÀCTIQUES EXTERNES SUBSCRIT ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI I (nom de l’entitat col·laboradora)

En virtut del conveni de cooperació educativa per desenvolupar programes de pràc-
tiques externes signat entre ambdues entitats en data      , i segons els acords pre-
sos entre els seus representants, acordem el contingut del projecte formatiu i les 
característiques de les pràctiques externes que realitzarà a l’entitat col·laboradora 
l’estudiant esmentat més avall.

L’ENTITAT COL·LABORADORA

Nom de l’entitat: 

NIF: 

Adreça del centre de treball on es desenvoluparan les pràctiques:

Unitat, departament o àrea de treball (indiqueu-ho, si escau):

TUTOR/A PROFESSIONAL DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
Tutor/a professional designat per l’entitat:
Càrrec o funcions que desenvolupa el tutor/a professional:
Telèfon: Adreça electrònica: 

L’ESTUDIANT
Nom:
NIF: Data de naixement: 
Ensenyament:
Telèfon: Adreça: 
Adreça electrònica:

TUTOR/A ACADÈMIC DE LA URV
Nom del tutor/a acadèmic designat pel centre docent: 
Càrrec:
Telèfon: Adreça electrònica: 

DADES BÀSIQUES SOBRE LES PRÀCTIQUES
Tipus de pràctiques: Curriculares (només si curriculars) Assignatura:             

Nombre de crèdits:      
Data d’inici de les pràctiques: 
Data de fi de les pràctiques: 
Horari (indiqueu l’horari i els dies de la setmana): 
Durada total de les pràctiques al centre de treball:       hores.
(Només si escau) Aportació de l’entitat col·laboradora en concepte de beca d’ajut 
a l’estudi (indiqueu la quantitat o sense remuneració):               € (indiqueu pe-
riodicitat)
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EL PROJECTE FORMATIU

El projecte formatiu és la guia de treball per a l’estudiant, el tutor/a professional i 
el tutor/a acadèmic, i complementa la informació continguda a la guia docent i al 
pla de treball de l’assignatura de pràctiques.

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE FORMATIU 

S’indica a escala genèrica què es vol aconseguir amb les pràctiques externes.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT

S’indiquen les competències específiques, transversals i nuclears del pla d’estudis 
que es desenvoluparan durant l’estada en pràctiques.

COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES

El seguiment de l’estudiant durant les pràctiques es portarà a terme a través del 
tutor/a professional i del tutor/a acadèmic.

Per fer el seguiment de les pràctiques, els dos tutors (professional i acadèmic) 
s’hauran de coordinar en diferents moments del procés. Aquí s’estableixen els pro-
tocols d’aquest seguiment de les pràctiques. 

ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES QUE DESENVOLUPARÀ L’ESTUDIANT

S’indiquen les activitats de pràctiques que desenvoluparà l’estudiant.

TEMPORITZACIÓ

S’estableixen les dates clau de les pràctiques externes i l’estudiant disposarà d’un 
document explicatiu.

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES (INFORMES)

S’estableix el sistema d’avaluació de les pràctiques, així com els informes i altres 
documents que hauran de lliurar els tutors i l’estudiant.

Pel centre docent    Per l’entitat col·laboradora

(signatura i segell)    (signatura i segell) 

(nom del degà/na o director/a)  (nom del representant legal)

(càrrec)     (càrrec del representant)
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ACCEPTACIÓ DE COMPROMISOS DE L’ESTUDIANT

Aquest document conté el projecte formatiu de pràctiques que l’estudiant ha de de-
senvolupar durant l’estada a l’entitat. El contingut ha estat acordat entre el centre 
docent i l’entitat col·laboradora. L’estudiant el signa, assabentat dels seus drets i 
deures, i assumeix els compromisos establerts al conveni de cooperació educativa 
i en aquest annex:

− Dono la meva conformitat per fer una estada en pràctiques sota les condici-
ons i característiques indicades més amunt.

− Em comprometo a complir les activitats i obligacions indicades al projecte 
formatiu.

− Em comprometo a seguir les indicacions del tutor/a de l’entitat col·laboradora, 
així com seguir les normes internes de l’entitat, especialment les que fan re-
ferència al secret professional.

− Autoritzo el tractament de les meves dades de caràcter personal recollides 
per tramitar el conveni i la gestió posterior de les pràctiques que se’n deriven 
només per a les finalitats que comporta el desenvolupament de les pràcti-
ques.

L’estudiant

(nom de l’estudiant)

Tarragona, _____ de ________________ de ________


