CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT POMPEU FABRA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
D’ESTUDIANTS EN CENTRES FORMADORS, SERVEIS EDUCATIUS I UNITATS DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Barcelona, 29 de setembre de 2013

REUNITS,

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Joan Mateo i Andrés, secretari de Polítiques Educatives del Departament
d’Ensenyament, nomenat pel Decret 15/2013, de 8 de gener, actuant en l’exercici de les
facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del
Departament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).

PER LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA
El senyor Ricard Boix i Junquera, director general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra
(en endavant FUPF), amb CIF G-64030158, i domicili social a la plaça de la Mercè, 10-12.
08002 Barcelona, en nom i representació de la FUPF, en virtut dels poders conferits pel
Patronat en data 1 de desembre de 2005, elevats a escriptura pública davant el notari Antoni
Bosch Carrera en data 30 de desembre de 2005 (protocol 3035).

EXPOSEN
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya és d’aplicació en relació amb el contingut, el procediment i expedients
del conveni.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer d’universitats de Catalunya, estableixen
que les universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials i la programació de pràctiques externes com a part dels plans d’estudis.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, a l’article 168.2 de l’apartat f) estableix la
realització de pràctiques d’estudiants universitaris com un dels aspectes de cooperació entre
el Govern i les universitats de Catalunya per a potenciar l’excel·lència dels sistema educatiu.
El Departament d’Ensenyament i la Universitat Pompeu Fabra valoren positivament que els
estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors, serveis educatius i
unitats del Departament d’Ensenyament tant per complementar el seu aprenentatge teòric i
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pràctic, com per desenvolupar les competències professionals vinculades als estudis i la seva
ocupabilitat futura.
Que la FUPF, en virtut de la competència que té atribuïda pel conveni entre la UPF i la FUPF
per a la gestió del Programa de Promoció i Empresa de 6 de juny de 2012 i d'acord amb el
que estableix la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la
UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, té encarregada la
gestió i la tramitació de les pràctiques externes que realitzin els estudiants de la UPF.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el
present conveni de col·laboració d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i la Fundació Universitat Pompeu Fabra (en endavant
Universitat) per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres
formadors, els serveis educatius i les unitats dependents del Departament d’Ensenyament.
SEGONA.- El Departament d’Ensenyament, en el marc d’aquest conveni, es compromet a:
- Oferir les places de pràctiques dels centres formadors, els serveis educatius i les unitats a
través de l’aplicació informàtica de gestió de les pràctiques del Departament d’Ensenyament.
- Elaborar un pla de treball de les pràctiques universitàries que ha d’informar en l’esmentada
aplicació informàtica.
- Designar un tutor de pràctiques per a cada estudiant, amb experiència dins l’equip de
professionals que pugui realitzar una tutela efectiva, amb les funcions següents:
- Coordinar-se amb el tutor acadèmic per acomodar el projecte formatiu de la
Universitat al context de la pràctica i del centre, el servei o la unitat del Departament
d’Ensenyament.
- Garantir l’ acollida i l’acompanyament de l’estudiant en pràctiques i resoldre possibles
incidències.
- Guiar i supervisar les actuacions dels estudiants per desenvolupar amb èxit el seu
projecte formatiu.
- Afavorir la participació dels estudiants en l’activitat ordinària del centre, el servei
educatiu o la unitat del Departament d’Ensenyament.
- Afavorir l’aportació de propostes dels estudiants en pràctiques i estudiar la seva
viabilitat.
- Remetre al tutor acadèmic un informe de valoració de l’estudiant en pràctiques
d’acord amb el projecte formatiu de la universitat.
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- Avaluar el funcionament de la coordinació i la tutoria que fa la Universitat a través de
l’aplicació informàtica del Departament d’Ensenyament.
- Preservar la confidencialitat de les dades dels estudiants que realitzin les pràctiques
- Certificar la tasca dels tutors i dels coordinadors de pràctiques avaluats positivament. La
certificació es computarà com a mèrit professional en els concursos i les convocatòries del
Departament d’Ensenyament i en la carrera professional dels docents.
- Informar als estudiants sobre els aspectes de confidencialitat, reserva i secret professional
de la informació i dades de caràcter personal en relació amb les pràctiques que efectuaran
als centres, als serveis educatius i a les unitats del Departament d’Ensenyament, d’acord amb
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal
TERCERA.- La Universitat, en el marc d’aquest conveni, es compromet a:
- Assignar els estudiants en les places de pràctiques dels centres formadors, els serveis
educatius i les unitats del Departament d’Ensenyament a través de l’aplicació informàtica de
gestió de les pràctiques del Departament d’Ensenyament.
- Informar del projecte formatiu, objecte de la pràctica, a través de l’aplicació informàtica del
Departament d’Ensenyament.
- Designar un tutor acadèmic de les pràctiques de cadascun dels estudiants dels
ensenyaments implicats en el conveni. Les funcions del tutor acadèmic són les següents:
- Vetllar pel correcte desenvolupament del projecte formatiu.
- Fer el seguiment efectiu de les pràctiques i coordinar-se amb el tutor del centre
formador, el servei educatiu o la unitat del Departament d’Ensenyament.
- Informar de les possibles incidències sorgides durant el període de pràctiques als
òrgans responsables de la universitat i del Departament d’Ensenyament.
- Avaluar als estudiants en pràctiques.
- Avaluar el funcionament de la coordinació i la tutoria del centre, el servei educatiu o
la unitat del Departament d’Ensenyament.
- Preservar la confidencialitat de les dades dels estudiants que realitzin les pràctiques.
- Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament, sempre que sigui possible, per
promoure l’aplicació de descomptes especials en els preus d’inscripció de les activitats de la
universitat; fer una reserva especial de places en activitats de formació; participar en treballs
de recerca i en publicacions de la Universitat relacionades amb la temàtica de les pràctiques,
o d’altres contraprestacions que estableixi la Universitat.
QUARTA.- El coordinador de les pràctiques de la Universitat i el coordinador del centre
formador, el servei educatiu o la unitat del Departament d’Ensenyament (o el tutor en cas que
la figura del coordinador no sigui necessària), tenen les funcions següents:
- Facilitar la relació entre ambdues institucions.
- Coordinar la tasca dels tutors de la institució corresponent.
- Vetllar pel correcte funcionament i organització de les pràctiques.
- Fer el seguiment del procés de formació dels estudiants en pràctiques.
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- Fer el manteniment i l’actualització de l’informació en l’aplicació de gestió de les
pràctiques del Departament d’Ensenyament.
CINQUENA.- El tutor de la Universitat, el tutor del centre, el servei educatiu o la unitat del
Departament d’Ensenyament, i l’estudiant subscriuran un document de compromís en el qual
s’establirà la identitat de l’estudiant, el lloc de realització de les pràctiques, la tipologia, els
criteris d’avaluació, l’organització, la planificació i les condicions concretes de les pràctiques
dels estudiants, així com el compromís de l’estudiant a complir i respectar les obligacions
relatives a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés durant les practiques.
SETENA.- Ambdues institucions respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reglament de
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així
com tot allò establert a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
VUITENA.- La propietat intel·lectual del treball de pràctiques és de l’estudiant autor del treball
i sempre haurà de constar el suport i la col·laboració del Departament d’Ensenyament i de la
universitat. En cas que es volgués comercialitzar el treball, les parts hauran de pactar les
condicions per poder fer-ho.
NOVENA.- Els estudiants que desenvolupin les pràctiques estaran coberts per l’assegurança
escolar obligatòria, en els termes que assenyali la legislació vigent en la matèria. Els
estudiants no compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança, que hauran
d’acreditar, davant de la Universitat, tenir subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i
responsabilitat civil.
Aquestes pràctiques en cap cas produiran obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els
estudiants i els centres, serveis educatius i unitats del Departament d’Ensenyament, de
manera que els compromisos són estrictament els acordats en aquest conveni.
DESENA.-.- La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31
d’agost de 2017.
ONZENA.-Qualsevol modificació de les clàusules d’aquest conveni es realitzarà per mutu
acord de les parts mitjançant la corresponent addenda.
DOTZENA.- Les causes de resolució del conveni seran les següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a la legislació vigent.
TRETZENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i per tant es regirà pel disposat a la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del Departament
d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
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l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat i, en prova de
conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra.

Secretari de Polítiques Educatives del
Departament d’Ensenyament

Joan Mateo i Andrés

Director General de la Fundació
Universitat Pompeu Fabra

Ricard Boix i Junquera
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