CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES
Núm. 1528/19-20
Ref. 1528
GIRONA, divendres 20 de setembre del 2019.

REUNITS
D'una part, Miquel Bisbe Fraixinó, director de l’Escola Universitària ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona,
domiciliada a Salt, carrer de Sant Antoni, núm. 1, 17190 Salt, NIF G17223736.
D’una altra part, Representant legal, com a representant legal, en nom i representació de l’entitat col·laboradora Empresa,
domiciliada a carrer... CP. 17100, de Girona, amb NIF A000000.
I, d’una altra part, Alumne, amb DNI/passaport 123456789A, estudiant del Grau en Audiovisuals i Multimedia de l’Escola
Universitària ERAM.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN
Que, en el marc de la normativa vigent per la qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan les pràctiques acadèmiques
externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar
l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu detallat a l’annex
d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.
Segon. Les condicions de l’estada de pràctiques seran les següents:
1.
2.
3.
4.

S’estableix que el període de durada de les pràctiques sigui des del dia 30/09/2019 ﬁns al dia 17/01/2020, amb horari Flexible.
L’estudiant de grau ha d’haver superat el 50% dels crèdits de la seva titulació per poder subscriure un conveni de pràctiques.
El nombre total d'hores de l’estada de pràctiques externes és de 250.
L’estada de pràctiques tindrà lloc a Poblacio.

Tercer. L'estudiant ha de percebre de l’entitat col·laboradora la quantitat de 0.00 € / hora (subjecta a una retenció mínima del
2% d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 439/2007, de 30 de març), en concepte d'ajut a l'estudi, que li serà satisfeta
segons s'acordi entre les dues parts. En cas de retribució, això comportarà la inclusió de l’estudiant en el règim general de la
Seguretat Social, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.
Quart. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts per les normatives vigents que són d’aplicació, entre els quals
ﬁguren:
Drets:
a. Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa col·laboradora.
b. Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
c. En els casos en què així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat col·laboradora, que serà satisfeta en la forma que oportunament
determinin ambdues parts.
d. Rebre la documentació relativa a les pràctiques amb antelació suﬁcient.
e. Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat col·laboradora.
f. Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis, així com a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-ho
prèviament i amb antelació suﬁcient a l’empresa o institució.
g. A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques, amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si
escau, el seu rendiment.
h. A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de la matèria.
i. A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela, la informació, l’avaluació i el desenvolupament mateix de les
pràctiques en igualtat de condicions.
j. A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la
situació de discapacitat.
k. Altres drets recollits en la normativa de la universitat.

Deures:

a. Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor a l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
b. Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de l’Escola Universitària ERAM.
c. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista de l’activitat, i comunicar-li i informar-lo sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el
desenvolupament d’aquella activitat.
d. Lliurar a la universitat tots els documents i informes que li siguin sol·licitats per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
e. Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora en la data acordada.
f. Complir i respectar les normes de funcionament i les polítiques de l’entitat externa col·laboradora.
g. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració
establertes.
h. Guardar conﬁdencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa, entitat o institució pública o privada, i no explotar les dades obtingudes en la pràctica
sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i de l’Escola Universitària ERAM.
i. Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora, i salvaguardar el bon nom de l’Escola Universitària ERAM.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a.
b.
c.
d.

Per exàmens, ja siguin parcials o ﬁnals. L’estudiant tindrà permís tot el dia, quan tingui lloc un examen.
Per tutoria. L’estudiant tindrà permís les hores indispensables per a la tutoria.
Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per a la presentació de treballs acadèmics.
Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per a
la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que correspongui.
e. Per visita mèdica. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i l’Escola Universitària ERAM.

L’estudiant haurà d’informar l’entitat col·laboradora, amb suﬁcient antelació, de les absències que siguin previsibles, i haurà de
presentar els justiﬁcants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden comportar una ampliació de la data
d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps de permís gaudit, sempre que aquesta ampliació es comuniqui
abans de la ﬁnalització del període inicialment pactat amb l’Escola Universitària ERAM.
L’estudiant es compromet expressament a tractar amb absoluta conﬁdencialitat la informació interna de l’entitat col·laboradora
on desenvolupi l’estada de pràctiques, i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un
cop l’hagi ﬁnalitzat.
Al ﬁnal de l’estada de pràctiques, l'estudiant n’elaborarà una memòria ﬁnal i la presentarà en el termini de 7 dies naturals a
comptar des del ﬁnal de la data de ﬁnalització de les pràctiques.
Un cop ﬁnalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat emetrà un document acreditatiu per a l’estudiant i inclourà l’estada en
el suplement europeu del títol (SET).
L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria o, si n’està exclòs per raons d’edat, per l’assegurança
d’accidents que la UdG ofereix a tots els estudiants i que han de contractar obligatòriament els estudiants participants en
pràctiques externes que no poden acollir-se a l’assegurança escolar obligatòria.
Cinquè. L’entitat col·laboradora designa Tutor com a persona tutora que ha de vetllar per la formació de l'estudiant, ﬁxar el pla
de treball segons el projecte formatiu i coordinar-se amb la persona tutora interna designada per l’Escola Universitària ERAM.
L’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les dades de
caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectiﬁcació,
cancel·lació i oposició.
L’entitat col·laboradora es compromet expressament a informar l’estudiant de l’organització i funcionament de l’entitat i de la
normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.
La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora tindrà els drets i els deures recollits en la normativa vigent.
Un cop ﬁnalitzada l’estada de pràctiques, la persona tutora de l’entitat col·laboradora ha d’elaborar un informe ﬁnal i trametre’l
al tutor de la universitat en un termini de 7 dies a partir de la ﬁnalització de l’estada de pràctiques, segons el model que
s’adjunta i que està disponible a la l’intreram.
Les dades personals de la persona tutora designada de l’entitat col·laboradora formaran part d’un ﬁtxer de l’Escola
Universitària ERAM, amb la ﬁnalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni i fer el seguiment de
l’evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les
persones designades com a tutors poden exercir els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria
General de l’Escola Universitària ERAM.
Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa per a les parts l'assumpció d'obligacions més enllà de les estrictament
establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l’entitat col·laboradora.
Setè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni i en els seus annexos, i en les disposicions legalment
aplicables que puguin donar peu a la rescissió d’aquest, s’ha de comunicar, tan aviat com sigui possible, al deganat/direcció
del centre docent.
L’Escola Universitària ERAM pot rescindir unilateralment aquest conveni si considera que alguna de les parts incompleix els
acords establerts i la normativa aplicable.
Vuitè. Aquestes condicions especíﬁques se subscriuen a l’empara del que disposa la normativa vigent per la qual es regulen
les pràctiques externes dels estudiants universitaris, a la qual queden subjectes en totes les seves estipulacions.
Novè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’aplicació, interpretació o execució d’aquest conveni es resoldrà de mutu
acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Girona.

Desè. L’Escola Universitària ERAM i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la subscripció d’aquest conveni,
sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.
I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.
Girona, divendres 20 de setembre del 2019.

Per l’Escola Universitària ERAM
(Signatura i segell)

L’estudiant
(Signatura)

Per l’entitat col·laboradora
(Signatura i segell)

Sr. Miquel Bisbe Fraixinó
Director de l’EU ERAM

Alumne

Sr./Sra. Representant legal

PROJECTE FORMATIU (ANNEX)
Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre
l’Escola Universitària ERAM, amb NIF G17223736, l’entitat col·laboradora Empresa, amb NIF A000000000, i l’estudiant
Alumne, amb DNI 123456789A, en data divendres 20 de setembre del 2019.

Dades del projecte formatiu
Tipus de pràctiques: ☑ 1. Curriculars ☐ 2. Extracurriculars
Entitat col·laboradora: Emprsa, amb NIF A000000000
Adreça de la realització de l’estada de pràctiques: Adreça
Àrea/departament/servei on es durà a terme l’estada de pràctiques: Departament 3D i animació
Data: Entre 30/09/2019 i 17/01/2020

Detall del contingut de l’estada de pràctiques
Modelatge en 3D, texturització, il·luminació de diferents escenes i personatges per a projectes publicitaris. Animació en
2D i 3D.

Competències que ha d’haver adquirit l’estudiant en ﬁnalitzar l’estada de pràctiques
1. T1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eﬁcaç i eﬁcient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
2. T3. Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
3. T4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
4. T5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aﬂorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
5. T6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
6. T7. Comprendre la llengua anglesa i expressar-se en ella de manera correcta oralment i per escrit.
7. T8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
8. T9. Treballar de manera autònoma.
9. T10. Identiﬁcar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat -local i global- i de les competències pròpies
10. T11. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
11. T12. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identiﬁcant i argumentant les causes i el context.
12. T13. Mostrar sensibilitat cap a la diversitat d'opinions, pràctiques i formes de vida, per actuar amb responsabilitat, assolint principis ètics sòlids i prenent com a
referència els valors democràtics i d'equitat.
13. T14. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
14. E33. Analitzar els trets identiﬁcatius de la societat gironina i el seu àmbit d'inﬂuència que tinguin una relació directa amb els estudis cursats.
15. E34. Comparar i identiﬁcar les pròpies capacitats -adquirides durant els estudis- amb les necessitats del mercat professional gironí, amb la ﬁnalitat de reconèixer
possibles llocs de treball.
16. E35. Analitzar i confeccionar un pla de màrqueting per poder comercialitzar correctament els propis serveis o els dels clients.
17. E36. Desenvolupar polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa.
18. E37. Dissenyar tot tipus de suports gràﬁcs de comunicació, ja siguin impresos, catàlegs, packaging, revistes o anuncis.
19. E38. Crear la posada en escena buscant els propis recursos expressius per construir missatges audiovisuals i/o interactius.
20. E39. Planiﬁcar seqüències de treball, objectius i solucions de realització que permetin la consecució dels projectes.
21. E40. Dirigir l'equip artístic i tècnic en la preproducció, producció i postproducció, i aportar o deﬁnir les solucions necessàries per aconseguir la intencionalitat narrativa i
la qualitat tècnica i formal requerides.
22. E41. Crear projectes audiovisuals.

UDG. (2018). Pràctiques. Recuperat de http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?
curs=2018&codia=3157G01048&codip=3157G0109&language=ca-ES

Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l’entitat col·laboradora

☑ Avaluació continuada
☐ Altres
Per l’Escola Universitària ERAM

L’estudiant

Per l’entitat col·laboradora

(Signatura i segell)

(Signatura)

(Signatura i segell)

Sr. Miquel Bisbe Fraixinó
Director de l’EU ERAM

Alumne

Sr./Sra. Representant legal

