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(logo col·legi o institut signant)

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I EL/L’ [nom del
col·legi o de l’institut signant] PERQUÈ ELS ALUMNES D’AQUEST CENTRE
PUGUIN REALITZAR A LA UNIVERSITAT EL TREBALL EXPERIMENTAL DEL
SEU TREBALL DE RECERCA
PARTS
D’una part, la Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i
Virgili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7
de juny (DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució
d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV,
aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de
2003), i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2
d’abril de 2012). 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.
I d’una altra, el Sr. / la Sra. [nom i cognoms del representant del col·legi o de
l’institut signant], [director/a] del/de l’ [nom col·legi o institut signant] (en
endavant, [acrònim]) en virtut del seu nomenament […] [si és entitat pública] / de
l’escriptura de poders […] [si és entitat privada]. El/L’ [acrònim col·legi o institut
signant] té el domicili a [carrer, etc.], núm. […], codi postal […], de [població], i el
seu NIF/CIF és […].
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest
acte.
ANTECEDENTS
És desig compartit de la URV i el/l’ [acrònim col·legi o institut signant] establir unes
relacions de col·laboració entre totes dues institucions, amb l’objectiu que els
estudiants de batxillerat i els de cicles formatius de grau superior (en endavant,
CFGS) puguin desenvolupar activitats formatives a les instal·lacions de la URV. La
URV té l’ànim de col·laborar en l’orientació acadèmica i professional dels estudiants
de secundària.
Així, doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents:
CLÀUSULES
1. L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la URV i el/l’
[acrònim col·legi o institut signant].
2. La col·laboració consisteix en el fet que la URV ofereix les seves instal·lacions
docents i els seus equipaments (laboratoris docents, aularis, centres de recerca,

etc.) als estudiants de batxillerat i CFGS del/de l’[ acrònim col·legi o institut
signant] perquè hi puguin realitzar treball experimental amb l’objecte de fer el
treball de recerca preceptiu per acabar els estudis.
3. En tots els casos, la utilització de les instal·lacions de la URV ha de ser
autoritzada pel degà/na o director/a de la facultat o escola de la URV, després
que ho hagi sol·licitat el/l’ [acrònim col·legi o institut signant], mitjançant la
formalització de l’imprès que consta a l’annex 1.
4. L’autorització s’ha d’aprovar segons la disponibilitat dels espais i equipaments
sol·licitats, per tal de no interferir en la tasca docent, i segons la disponibilitat
de recursos.
5. Per a cada estada que es fa a la URV, el director/a o degà/na ha de designar un
tutor, tal com figura a l’annex 2. En cas que per part d'algun alumne del/de l’
[acrònim col·legi o institut signant] es produeixi un comportament inadequat, el
tutor/a de la URV es reserva el dret a expulsar-lo de les instal·lacions de la URV.
6. De la mateixa manera, el/l’ [acrònim col·legi o institut signant] ha de designar
un professor perquè tutoritzi l’alumne que fa treball experimental a la URV.
Aquesta activitat ha d’estar acordada amb el tutor que proposa la URV. Cal que
l’activitat que es dugui a terme a la URV estigui supervisada en tot moment per
la persona o persones designades per la URV, sense que sigui necessària la
presència del tutor de / de l’ [acrònim col·legi o institut signant] en totes les
sessions.
7. Juntament amb la sol·licitud d’utilització d’espais o equipaments, el/l’ [acrònim
col·legi o institut signant] ha d’incloure una relació dels alumnes que participen
en l’experiència de col·laboració.
8. En la sol·licitud d’autorització cal que el centre d’origen expliciti que els alumnes
que figuren a la llista esmentada al punt anterior són beneficiaris de
l’assegurança escolar, així com de l’extensió de l’assegurança per al
desenvolupament d’activitats fora del seu centre.
9. Durant l’estada formativa els alumnes de batxillerat o de CFGS del/de l’
[acrònim col·legi o institut signant] no reben cap retribució econòmica ni tenen
cap vinculació laboral amb la URV.
10. Els alumnes i els seus representants legals han de manifestar per escrit que
coneixen l’estada formativa a la URV i que hi donen la conformitat. El/L’
[acrònim col·legi o institut signant] és responsable de disposar d’aquests
documents.
11. Aquest conveni és vigent des del moment que se signa i té una durada de 4
anys, prorrogables mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que es facin
no pot superar els quatre anys.
12. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a
l’altra amb sis mesos d’antelació a la data proposada perquè expiri. En tots els
casos cal finalitzar les feines i els compromisos previstos en el moment de la
denúncia o modificació del conveni.
13. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de
l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts ens comprometem a
resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és
competència dels jutjats i tribunals de Tarragona.

14. En tot cas, el/l’ [acrònim col·legi o institut signant] exonera de qualsevol
responsabilitat la URV pels danys personals dels seus alumnes i es fa
responsable dels danys materials que puguin ocasionar els alumnes durant
l’estada.
15. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits
per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts ens
comprometem a respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació
objecte d’aquest conveni.
16. En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest document es
publica al Portal de Transparència de la URV.

I, en prova de conformitat i acceptació, signem aquest conveni per duplicat, en el
lloc i la data esmentats més avall.
Tarragona, ....... de .................... de 20....

La rectora de la
Universitat Rovira i Virgili

El/La [director/a] del/de l’
[nom col·legi o institut signant]

[signatura]

[signatura]

Annex 1
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SOL·LICITUD PER PODER REALITZAR A LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI EL TREBALL EXPERIMENTAL RELACIONAT AMB EL TREBALL DE
RECERCA DELS ALUMNES
El Sr. / La Sra. [nom i cognoms del representant del col·legi o de l’institut signant],
[director/a] del/de l’ [nom col·legi o institut signant], amb domicili a [carrer, etc.],
codi postal [...], de [població], i en virtut del conveni de col·laboració de data [...],
vigent amb la Universitat Rovira i Virgili,
SOL·LICITO:
Al Dr. / A la Dra. [nom i cognoms], [degà/ana o director/a de centre] de [nom del
centre de la URV], l’autorització per realitzar les activitats següents amb els
estudiants de batxillerat o cicles formatius de grau superior (en endavant, CFGS)
que figuren a la llista annexa a aquesta sol·licitud.

Utilització de [laboratoris, aparells, etc.] per dur a terme treball
experimental per al treball de recerca de batxillerat/CFGS.

Altres col·laboracions de mutu acord entre les parts, que queden
sotmeses a les condicions d’aquest acord.
El període previst per a la realització de l’estada i el tutor/a responsable del centre
d’origen dels alumnes que duran a terme les activitats figuren a la llista annexa a
aquesta sol·licitud.
Els alumnes i els seus pares o tutors legals coneixen les activitats sol·licitades i les
autoritzen.
Els alumnes esmentats són beneficiaris de l’assegurança escolar i de l’extensió que
inclou les activitats de fora del centre docent.

Tarragona, ....... de .................... de 20....

[signatura]

DEGÀ/ANA DE LA FACULTAT [...] / DIRECTOR/A DE L’ESCOLA [...]

Llista d’alumnes
ALUMNE/A
Nom i cognoms:
NIF:
Data de naixement:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
COL·LEGI O INSTITUT DE L’ALUMNE/A
Tutor/a:
Càrrec o funcions del tutor/a:
Telèfon:
Adreça electrònica:
ESTADA A LA URV
Data d’inici:
Data de finalització:

ALUMNE/A
Nom i cognoms:
NIF:
Data de naixement:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
COL·LEGI O INSTITUT DE L’ALUMNE/A
Tutor/a:
Càrrec o funcions del tutor/a:
Telèfon:
Adreça electrònica:
ESTADA A LA URV
Data d’inici:
Data de finalització:

* Cal afegir-hi tants alumnes com calgui.
-

Annex 2: Autorització del/de la degà/ana o director/a de centre URV
Arran de la sol·licitud rebuda del/ de l’ [col·legi o institut] de data [....]:
Autoritzo:
SÍ
En cas, d’autorització, la proposta de tutor/s per part de la URV és la següent:
ALUMNE/A
Nom i cognoms:
URV
Tutor/a:
Departament:
Telèfon:

NIF:

Adreça electrònica:

ALUMNE/A
Nom i cognoms:
URV
Tutor/a:
Departament:
Telèfon:
Adreça electrònica:
* Cal afegir-hi tants alumnes com calgui.
El/la degà/ana o director/a o de [nom del centre de la URV]
[signatura]

Tarragona, ....... de .................... de 20....

NIF:

