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

TIPOLOGIA

CURRICULARS

NO CURRICULARS

HORES

Mínim 250 hores i màxim 750 hores per
curs acadèmic
(Les dates han d’estar compreses entre
les dates d’inici i fi del curs acadèmic)

Màxim 750 hores per curs acadèmic
(Les dates han d’estar compreses
entre les dates d’inici i fi del curs
acadèmic)

NORMATIVA

Reial decret 592/2014 d’11 de juliol pel
qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants
universitaris

RETRIBUCIÓ

Poden ser retribuïdes o no retribuïdes.
En cas de retribució estan sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones
Físiques, i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%
L’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la
Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i
l'aprenentatge.
La cotització per a contractes per a la formació i l’aprenentatge és de 56,71 euros.

*RÈGIM
GENERAL
SEGURETAT
SOCIAL

9928 - PRÀCTIQUES CURRICULARS
EXTERNES.

Reial decret 592/2014 d’11 de juliol pel
qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants
universitaris

9927 - PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES.

Adreçades a estudiants de quart curs
matriculats a l’assignatura
PRÀCTIQUES* en el curs vigent de:
1. Grau en Comunicació
Audiovisual i Multimèdia
2. Degree in Communication
Audiovisual and Multimedia
3. Grau en Arts Escèniques
Aquestes *pràctiques van vinculades a
les competències específiques de cada
grau, que han d’assolir els estudiants en
finalitzar els estudis.

Adreçades a estudiants matriculats a
qualsevol dels següents graus:

L’empresa designarà un tutor/a que
vetllarà pel compliment del projecte
formatiu.

SEGUIMENT

L’empresa designarà un tutor/a que
vetllarà pel compliment del projecte
formatiu i haurà de qualificar les
pràctiques.
Per altra banda, l’estudiant haurà
d’elaborar una memòria que haurà de
lliurar a la tutora de l’assignatura,
Carolina Rúa.
carolina.rua@eram.cat

CONTACTE
ERAM

Jess Robles
jess.robles@eram.cat

Jess Robles
jess.robles@eram.cat

REQUISITS

1.
2.
3.

Grau en Comunicació
Audiovisual i Multimèdia
Degree in Communication
Audiovisual and Multimedia
Grau en Arts Escèniques

