
 

            
 
ANNEX 1: PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS 
ESTUDIANTS DE LA FUDGIF AMB  
 
1. Dades de la Fundació Universitat de Girona 

 
Nom del centre de matrícula de l’estudiant 

Nom del tutor/a 

Correu electrònic del tutor/a 

 

2. Dades de l’entitat col·laboradora 

 
Nom de l’entitat o institució 

Lloc de realització de les pràctiques 

Nom del tutor/a 

Correu electrònic del tutor/a 

 
3. Dades de l’estudiant 

 
Nom i cognoms 

Document d’identificació 

Adreça 

Correu electrònic de l’estudiant 

 
4. Dades acadèmiques de la pràctiques 

 
Codi de l’activitat 

Nom de l’activitat 

Tipus de pràctiques 

Data d’inici 

Data de finalització 

Total d’hores 

Horari1 

Pràctiques remunerades 

Import total brut en euros2 

Núm afiliació a la SS 

Activitats, objectius i competències que ha d’adquirir l’estudiant durant les pràctiques 

 

 

 

 

 
1 Tenint en compte que l’estudiant té dret al règim de permisos establert per la legislació vigent.  
2 *L’import estarà sotmès a la retenció corresponent d’IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març, a les 

disposicions del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’inclusió al règim general de la 

Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació i a la disposició addicional vint-i-cinquena del 

RD 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. 
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5. Observacions 

 

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada part 

signatària del conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts 

d’aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d’altres després d’un acord d’ambdues parts. En cas que s’hi 

incloguin o modifiquin per alguna de les parts, caldrà formalitzar-los en un full apart d’aquest projecte 

formatiu en forma d’addenda.  

 

 
6. Protecció de dades 

 

Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest document són cedides a l’entitat col·laboradora 

per a les comunicacions pertinents entre les parts implicades. La responsable del tractament de dades que 

figuren en aquest formulari és la Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació (FUdGIF). La finalitat 

del tractament és formalitzar els convenis de cooperació educativa. Les persones a qui corresponen les 

dades poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 

limitació adreçant-se a la FUdGIF. La Informació addicional sobre protecció de dades es pot consultar a: 

https://www.fundacioudg.org/ca/p/proteccio-de-dades.html  

 

 
7. Confidencialitat  

 

L’estudiant declara que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés 

arran de la seva col·laboració, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres 

persones, i a complir amb la resta d’obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent 

en matèria de protecció de dades.  

 

 

8. Pràctiques internacionals i assegurança 

 

En el desenvolupament de les pràctiques externes nacionals que són objecte d’aquest conveni, els 

estudiants de la FUdGIF gaudeixen de la cobertura de l’assegurança d’accidents que la FUdGIF subscriu. 

Per aquells col·lectius que no estiguin coberts per l’assegurança, cal que subscriguin una assegurança 

privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències, aquesta cobertura ha d’estar vigent 

en el moment d’inici de les pràctiques. Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en 

què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat 

civil col·lectiva subscrita per la FUdGIF. Podeu trobar més informació sobre l’assegurança consultant a: 

https://www.fundacioudg.org/ca/p/asseguranca.html  

 

 

Els estudiants que realitzin pràctiques internacionals estaran obligats a contractar una assegurança de 

mobilitat que inclogui l’assistència en viatge, accidents, atenció sanitària i responsabilitat civil. Si l’entitat 

col·laboradora requereix algun altre tipus d’assegurança, aquesta serà a càrrec de l’estudiant. A més, 

l’estudiant declara que coneix i es responsabilitza del risc en el cas de realitzar les pràctiques externes en 

un país que no sigui el recomanat per les autoritats pertinents. Es recomana consultar la pàgina web del 

Ministeri d’Assumptes exteriors, Unió Europea i cooperació sobre la seguretat del país de l’estada. 

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx  

 

 
9. Drets i deures de l’estudiant 

 
L’estudiant declara que coneix i accepta els drets i deures del RD 592/2014 que li són d’aplicació així com 

el reglament de pràctiques externes de la Fudgif i tota aquella normativa que li sigui aplicable. Així mateix, 

coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb l’entitat 

col·laboradora.  

 

 

https://www.fundacioudg.org/ca/p/proteccio-de-dades.html
https://www.fundacioudg.org/ca/p/asseguranca.html
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
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Drets: 
 

- Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la FUdGIF i per un 

professional de l’entitat externa col·laboradora. 

- Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques. 

- En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat 

col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts. 

- Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient. 

- Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat 

col·laboradora. 

- Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis, comunicant-lo 

prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució. 

- 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 s’escau, el seu rendiment. 

- A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de la matèria. 

- A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela, a la 

informació, a l’avaluació i al desenvolupament mateix de les pràctiques en igualtat de condicions. 

- 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. 

- Aquells altres recollits per la normativa de la FUdGIF. 

 
Deures: 
 
- Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa 

col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la  FUdGIF. 

- Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la FUdGIF. 

- Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i 

informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa. 

- Lliurar a la FUdGIF tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons 

el tipus de pràctica. 

- Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada. 

- Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora. 

- 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. 

- Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o 

privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de 

l’empresa, entitat o institució pública o privada i la FUdGIF. 

- Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora, 

salvaguardant el bon nom de la FUdGIF. 

- En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància 

i a l’adolescència, la persona, en aquest cas, l’estudiant que mantingui contacte amb menors d’edat, 

haurà d’aportar a l’entitat col·laboradora el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual emès pel 

Ministeri de Justícia, sense el qual, no s’iniciaran les pràctiques. L’esmentat certificat haurà de tenir una 

vigència màxima d’un any des de la seva data d’expedició. Altrament, l’estudiant manifesta ser 

coneixedor de l’esmentada llei i declara per mitjà de la signatura del present document, no haver estat 

condemnat per delictes de caràcter sexual.  

- En el cas de pràctiques internacionals contractar una assegurança de mobilitat que inclogui 

l'assistència en viatge, accidents, atenció sanitària i responsabilitat civil. Contractar un altre tipus 

d'assegurança si l'entitat col·laboradora ho requereix 

 

 

Permisos: 

 

- Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen. 

- Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensable per a la tutoria. 

- Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la 

presentació dels treballs acadèmics. 
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- Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica. 

- Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'entitat col·laboradora i la FUdGIF. 

 

L'estudiant ha d'informar l'entitat col·laboradora amb suficient antelació d'aquelles absències que siguin 

previsibles i ha de presentar els justificants corresponents. 

 

 

 

 

La data de validesa d’aquest document serà la que consti en la darrera signatura electrònica. 

 

 

 

 

 

 

Per la  Fundació Universitat de Girona: 

Innovació i Formació 

Per l'entitat col·laboradora  Per l'estudiant 
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