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NUNLCONVENI: 1675

Conveni per ala realització de práctiques académiques externas curriculars ¡ extracurriculars d'estudiants de
grau ¡ postgrau de títols oficials ¡ propis de la UiB

Palma, 7 de maig de 2021

Reunits

D'una part, la vicerectora d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), professora
Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, per delegació del Rector Magniiic de la UIB, senyor Llorenc Huguet Rotger,
mitjancant l'acord del Consell de Direcció del dia 20 de juny de 2017, en virtut del que disposa l'article 38.2
dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I de I'altra, el senyor Rodrigo Andrés Romero, Regidor de I'Área de Promoció Económica ¡ Ocupació de
l'Ajuntament de Palma ¡ President de PalmaActiva, en virtut de decret 201912198 de 17/06/2019, de
nomenament de regidors ¡ Decret 201913026 de dia 28/06/2019, d'organització de serveis administratius de
l'Ajuntament de Palma, en representació de I'entítat PaimaActiva de l'Ajuntament de Palma (en endavant,
I'entitat col-Iaboradora), amb CIF núm. PS79000SB ¡ C/ Socors, 22 CP 07001, de Palma,

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar el present conveni, ¡ per aixo

Exposen

|_ Que I'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix,
respectivament, als articles 8 ¡ 9, el dret especific dels estudiants de grau ¡ de máster a <<disposar de la
possibilitat de realització de práctiques, curriculars o extracurriculars, que es poden fer en entitats externes ¡

als centres, estructures o serveis de la universitat, segons la modalitat prevista ¡ garantint que serveixin a la

finalitat formativa d'aquests» (lletra f) i a <<comptar amb tutela efectiva, académica ¡ professional […] en les
práctiques externes que es prevegin al pla d'estudis» (lletra g). D'altra banda, l'article 24 d'aquest Estatut
regula les práctiques académiques externes, la tipologia ¡ Ies característiques generals, així com l'extensió de
les práctiques a tots els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartir per les universitats o els
centres que hi estan adscrits.

II. Que la normativa de gestió de práctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o
institucions (annex de I'Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre——FOU núm. 405, de 17 d'octubre) (en
endavant, la normativa de práctiques de la UIB), a l'article 1, estableix que les práctiques académiques
externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris ¡

supervisada per la UIB I'obiectiu dela qual és permetre'is aplicar ¡ complementar els coneixements adquirits en
la seva formació académica ¡ afavorir I'adquisició de competéncies que els preparin per a I'exercici d'activitats
professionals ¡ facilitin la seva ocupabilitat.

III. Que els Estatuts dela Universitat, a l'article 147.1, estableixen quela UIB fomentará una adequada política
de convenis amb institucions i empreses.
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IV. El seu interés per desenvolupar aquest coni/eni de col—laboració entre ambdues parts en relació amb la
realització de práctiques académiques externes curricular5 i/o extracurriculars dels estudis de grau i/o postgrau
oficials ¡ propis dela UIB per part dels estudiants.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, Ies parts

Acorden

Primer. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc per regular la col<laboració entre la UlB i I'entitat col—Iaboradora
per possibilitar la realització de práctiques externes segons Ies condicions particulars de cada modalitat,
establertes a l'annex 1 d'aquest conveni.

MODALITAT ¡: PRÁCTIQUES CURRICULARS: les que els estudiants realitzen com a activitats
académiques integrants del seu pla d'estudis.

MODALITAT ii: PRÁCTIQUES EXTRACURRICULARS: les que els estudiants realitzen amb carácter
voluntari durant el seu període de formació ¡ que, tot i no estar incloses als seus plans d'estudis, poden ser
obiecte de reconeixement de les comissions de reconeixement ¡ transferencia de crédits, de conformitat amb
el que estableix l'article 1.4.b) dela normativa de práctiques dela UIB.

Segun. Finalitat de les práctiques

La finalitat de les práctiques externes, de conformitat amb les previsions de la normativa de práctiques de la
UIB, és:
a) Contribuir a Ia formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teóric ¡ práctic.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els
estudiants han d'operar, contrastant ¡ aplicant els coneixements adquirits
c) Afavorir el desenvolupament de competéncies técniques, metodológiques, personals ¡ participatives.
d) Obtenir una experiencia práctica que els faciliti la inserció al mercat de treball ¡ millori la seva ocupabilitat
futura.
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat ¡ l'emprenedoria.

Tercer. Régim de les práctiques académiquesexternes curriculars ¡ extracurriculars dels alumnes

1. Les caracteristiques de les práctiques externes de la UIB són regulades per la normativa de práctiques de la
UIB.
24 L'estudiant que participa a práctiques externes haurá de complir els requisits establerts a l'article 3 de la
normativa de práctiques dela UIB.
De conformitat amb el projecte formatiu ¡ Ies caracteristiques dels estudis corresponents, els practicants
realitzaran funcions própies del perfil professional relatiu als estudis que estiguin cursant, d'acord amb el pla
de práctiques que cada estudiant ha de desenvolupar, dins el context de I'organitzacio' general de la práctica ¡

amb les orientacions dels tutors de práctiques dela UIB ¡ dels supervisors dels centres de práctiques.
3. Els estudiants en práctiques t¡ndran dos tutors: un tutor academic de la UIB ¡ un tutor de I'entitat
col—laboradora.
a) El tutor academic será un professor dela UIB, que tindrá els drets ¡ deures establerts ais articles 13 i 15 dela
normativa de práctiques dela UlB.

[*)
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b) El tutor de I'entitat coliaboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, amb experiencia
professional ¡ amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva, que tindrá els drets ¡ deures
establerts als articles 9 i 16 de la normativa de práctiques de Ia UlB.
El tutor de I'entitat col-Iaboradora tindrá dret a I'obtenció d'un certificat acreditatiu dela labor realitzada.
4. La UIB, acabades Ies práctiques externes, emetrá, a petició de l'estudiant, un document que les acrediti ¡ que
ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l'article 1444 dela normativa de práctiques dela UIB.
5. L'estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a I'avaluació dels estudis en que está matriculat ¡

I'entitat col-laboradora té I'obligació de concedir»li els permisos necessaris per realitzar Ies proves indicades.
6. Abans de comencar Ies práctiques se signará el corresponentannex (annex 2A, ZB o ZC), segons el tipus de
práctiques que I'estudiant hagi de realitzar, en el qual s'indicará: la modalitat de les práctiques ¡ les condicions
particulars de cada pla de práctiques. Aquest annex anira signat pel tutor de l'empresa/entitat, el tutor de la
UIB ¡ l'estudiant. No obstant aixo, per a aquelles práctiques curriculars dels graus en que els plans d'estudis
tinguin establertes práctiques curriculars en més d'un curs academic o presentin carácter grupal, seran Ies
facultats o els centres que tinguin adscrits aquests graus els que determinaran el model d'annex, on figuraran
la modalitat de les práctiques ¡ les condicions particulars de cada pla de práctiques.

Quart. Drets ¡ deures dels estudiants en práctiques

Els estudiants, durant la realització de les práctiques académiques externes curriculars ¡ extracurriculars de
grau ¡ postgrau, tindran els drets ¡ deures establerts als articles Si 14 dela normativa de práctiques dela UIB.

Cinqué. Exclusió de relació laboral

1. La realització de les práctiques académiques externes de grau ¡ postgrau, atés el seu carácter formatiu, no
donará lloc, en cap cas, a obligacions própies d'una relació laboral. A més, la seva realització no podrá donar
lloc a la substitució dela prestació laboral propia de llocs de treball.
2. En cas que al final dels estudis l'estudiant s'¡ncorpori a la plantilla de I'entitat col-Iaboradora, el temps de les
práctiques no es computa als efectes d'antiguitat ni I'eximeix del període de prova, |Ievat que en I'oportú
conveni collectiu aplicable hi estigui expressament estipulada alguna cosa diferent,

Sisé. Comissió de seguiment

1. Si escau, es creará una Cºmissió de seguiment que será formada per dos representants de la UIB ¡ dos
representantsde I'entitat col<laboradora.
24 La comissió de seguiment coordinará les relacions entre la UIB ¡ I'entitat col-Iaboradora indicades en
l'execució d'aquest conveni, Així mateix, resoldrá els problemes d'interpretació i compliment que es puguin
plantejar respecte del present conveni.
3. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer—ho, els Iitigis produi'ts davant els Organs
jurisdiccionals ordinaris, s'haurá d'intentar la conciliacióen el si de la Cºmissió esmentada.

Sete. Protecció de dades

La UIB te inscrit al seu Registre d'Activitats de Tractament, amb els codis corresponents, els fitxers d'estudiants
dela UIB, la finalitat dels quals és la gestió académica ¡ administrativa dels seus estudiants.

La UIB garanteix els drets prevists a la Iegislació vigent en materia de protecció de dades de carácter personal ¡

aplica Ies mesures técniques ¡ organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, de
conformitat amb les prescripcions previstes al Reglament (UE) 2016/6753 del Parlament Europeu ¡ del Consell,
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de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
¡ a la lliure circulació d'aquestesdades.

Els estudiants poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat ¡ limitació del
tractament presentant un escrit adrecat a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la

delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (illes Balears)_

L'estudiant, en tot cas, tindrá accés a les dades de carácter personal que siguin necessáries per dur a terme la

prestació convinguda al conveni. L'estudiant s'obliga a no difondre a tercers ¡ a guardar en la més absoluta
confidencialitat tota la informació ¡ les dades de carácter personal a que tingui accés en compliment d'aquest
conveni ¡ a subministrar—Ies únicament a personal autoritzat per l'empresa/entitat

Vuité. Protecció de riscs Iaborals

L'empresa/entitat es comprometa complir amb les normes vigents en tot el que faci referencia a la prevenció
de riscs laborals, a informar l'estudíant sobre els riscs als quals está exposat durant les práctiques ¡ a facilitar-li
idéntics mitjans de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de |“entitat o empresa. Perla
seva banda, l'estudiant es comprometa respectar Ies normes de funcionament, de seguretat ¡ de prevenció de
risc5 de I'entitat.

Nové.Vigéncia

El present conveni entrará en vigor a partir dela data de la signatura ¡ la vigencia s'estendr'a fins a la finalització
de l'any académic; será renovable automáticament pel mateix període fins a un máxim de quatre anys en cas
que no es denunciií La denúncia ha de fer—se amb una antelació de dos mesos

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni poden acordar
unánimement de prorrogar—Io per un període de fins a quatre anys addicionals o d'extingir—lo, de conformitat
amb el que estableix l'article 49.h) de la Llei 40/2015, de régim jurídic del sector públic

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avis previ a l'altra part, fet amb una
antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer—ho.

La resolució del present conveni no afectará la realització de les práctiques externes dels estudiants que
estiguin en curs.

Desé. Normativa aplicable

En tot all'o que no es preveu en aquest conveni, será aplicable el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, ¡ el Reial
decret 1493/2011, de 24 d'octubre, així com la normativa de práctiques de la UIB (FOU núm. 405, de 17
d'octubre de 2014), que regulen la gestió de práctiques externes dels estudiants universitaris, ¡ en el cas de
práctiques externes d'estudis de postgrau, l'acord de la Junta del Centre d'Estudis de Postgrau de 16 de gener
de 2013 pel qual s'estabieix el Reglament propi per a les práctiques externes de les titulacions oficials de
postgrau de la UIB.

Onzé. Resolució de conflictes ¡ jurisdicció competent

Les qUestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es
puguin derivar de I'aplicació del present conveni Ies resoldrá la comissió de seguiment prevista a l'acord sis'e. Si

ambdues parts no arriben a un acord, sotmetran Ies qUestions litigioses als órgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa amb seu a Palma, amb renuncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

.¡¿
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Dotzé. Denominacions

Totes les denominacions d'brgans de govern, representació, cárrecs, funcions ¡ membres de la comunitat
universitaria, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en genere masculi, s'han d'entendre referidas
indistintament al género masculi o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti

Com a prova de conformitat amb tots ¡ cada un dels acords detallats en aquest conveni, ambdues parts el
signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a I'encapcalament.

Per I'entitat, Perla Universitat de es Illes Balears,

Vicerectora d' studiants

Diligéncía
El present model de conveni (ref. 3379) el va aprovar el Consell de
Direcció de data 13 de desembre de 2016 i el va ratificar el Consell de
Govern en data 20 de desembre de 2016, ¡ fou revisat pei Consell de
Govern en data 25 de juliol de 2019, de conformitat amb el que
estableixen els articles 24,224 ¡ 14742 dels Estatuts de la Universitat de
les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB
núm, 76, de 22 de maig)
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ANNEX 1. CONDICIONSPARTlCULARS

MODALITAT |: PRÁCTIQUES CURRICULARS

Condició primera. Descripció
Són activitats académiques reglades ¡ tutelades que formen part del pla d'estudis Només podran oferir—se per a

aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho tinguin establert al seu pla d'estudis.

Condició segona. Requisits dels estudiants
Els que estabieixi el seu pla d'estudis. Han d'estar matriculats de les assignatures de práctiques externes del grau o
postgrau que estiguin cursant ¡ complir els prerequisits propis d'aquestes assignatures.

Condició tercera. Unitat administrativa responsable de la gestió de les práctiques
La tramitació i gestió del conveni ¡ les práctiques la faran Ies respectives facultats / escoles / Centre d'Estudis de
Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB/UiBTaIent a les quals s'adscriuen Ies titulacions

Condicióquarta. Selecció deis estudiants
La faran els órgans designats a aquests efectes d'acord amb la normativa de les facultats / escoies / Centre d'Estudis de
Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB/UIBTaIent a les quals correspongui la titulació sol<licitada per part de
l'empresa/entitat

Condició cinquena. Avaluació
L'avaluació de cada estudiant en práctiques curriculars la fará el tutor dela UIB de forma coordinada amb el tutor de
I'empresa/entitat, de conformitat amb els procediments establerts per la UIB ¡ el que prevegi la guia docent del pia
d'estudis de I'assignatura de práctiques externes corresponent.
La UlB, acabades les práctiques externes, ha d'emetre un document que les acrediti, el qual ha de contenir, aimenys, els
aspectes recollits a l'article 1444 de la normativa de práctiques dela UIB.

Condició sisena. Condicions: durada, període ¡ horari
Durada: és la que estableixin cada pla d'estudis ¡ el programa de i'assignatura corresponent
Periode: es cursaran en el moment en que estiguin previstes al pla d'estudis de la titulació.
Horari: s'especificará en cada cas en particular ¡ l'autoritzará el centre responsable, En general, ¡ llevat dels casos en que
els plans d'estudis o els convenis de cooperació educativa per a práctiques extracurriculars prevegin la realització de
práctiques intensives, el nombre máxim d'hores diáries de práctica que un estudiant pot fer en període lectiu són 54 En
període no Iectiu es pot incrementar fins a 7 hores diáries, tenint present que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a
l'estudi, també s'haurá d'aplicar I'increment proporcional.
Si es donen circumstáncies excepcionals, la durada ¡ I'horari es poden disposar segons el que indica l'article 21 bis dela
normativa de práctiques dela UlBl

Condició setena. Ajuda a l'estudi
Per a la realització d'aquestes práctiques no hi ha prevista una compensació económica obligatoria. No obstant aixo, els
alumnes poden acoliir—se a qualsevol modalitat d'ajuda compensatoria que sigui compatible amb la seva condició
d'alumne en práctiques. L'empresa/entitat pot realitzar aportacions económiques en forma de borsa d'ajuda a l'estudi.

Condicióvuitena. Assegurances
Els estudiants estaran coberts, en cas d'accident, malaltia o infortuni familiar, per l'asseguranca escolar en els terminisi
condicions que estableix la legislació vigent. Els estudiants més grans de 28 anys estaran coberts perla pólissa sanitaria
contractada perla UIB. Per a tots els estudiants dela UiB queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que
pugui ocasionar l'estudiant en práctiques amb la pólissa quela UiB té subscrita a aquest efecte. No obstant aixo, en cas



Universitat Pa 'm3ACÍIV3
% de les Illes Balears »X;' de Palma
?

que les práctiques tinguin lloc als EUA, al Canadá, Méxic o en paisos que operin sota Ies lleis d'aquests, i/o impliquin la
realització d'activitats d'alt risc, cal que es formalitzi una pólissa d'asseguranca especifica per a cada cas.

D'altra banda, si les práctiques preveuen una contraprestació económica per a l'estudiant, l'empresa/entitat ha de
sol-licitar l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant que realitza Ies práctiques al qual resulti aplicable el Reial decret
1493/2011, al qual s'ha fet menció anteriorment.
Finalment, s'ha de tenir present la previsió dela disposició additional vinti—cinquena del Reial decret llei 8/2014, de 4
de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat ¡ l'eficiéncia, que estableix la bonificació
del cent per cent de la cotització a la Seguretat Social per a les práctiques curriculars externes dels estudiants
universitaris ¡ de formació professional.

En el cas de les práctiques no remunerades, la Universitat assumeix, quan així s'estabieixi reglamentáriament, les
obligacions derivades de la inclusió dels estudiants en el sistema de la Seguretat Social en els termes estabierts a la

disposició addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en materia social, laboral ¡ de col—locació.

Condició novena. Reconeixement
Les práctiques tenen reconeguda I'assignació de credits ¡ |'equivaléncia en hores presencials a l'empresa/entitat que
estiguin previstes en el programa de les assignatures del pla d'estudis al qual pertanyirr

MODALITAT Il: PRÁCTIQUES EXTRACURRICULARS

Condició primera. Descripció
Són aquelles que els estudiants de grau o postgrau realitzen amb carácter voluntari durant el seu període de formació ¡

que, tot i no estar incloses en els seus plans d'estudis, tenen igualment la finalitat d'afavorir l'adquisició de
competéncies que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, facilitar la seva ocupabilitat ¡ fomentar la seva
capacitat d'emprenedoria.

Condició segona. Requisits dels estudiants
Estar matriculats a la UIB, a la titulació per a la qual s'ofereixen Ies práctiques.
Haver superat el 50% dels crédits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant. En el cas dels titols
d'un curs de durada, almenvs, estar—hi matriculats
Tenir un número dela Seguretat Social.
Estar inscrits al DOIP ¡ registrats a la seva aplicació DOIP Virtual Universitaris.

Condició tercera. Unitat administrativa responsabledela gestió de les práctiques
La tramitació de la firma del conveni de collaboracio' i la gestió de les práctiques és responsabilitat del DOIP.

Condicíóquarta. Període, durada, prórroga ¡ horari
1. Les práctiques es poden realitzar durant el curs academic, segons Ies dates que indiqui el calendari académic publicat
al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears corresponent,
2. La durada de les práctiques no pot superar les 650 hores per curs academic ¡ com a mínim se n'han de fer 80 hores.
En els casos en que la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat pot sollicitar per escrit la prórroga del
conveni fins a arribar al máxim permés. Un mateix estudiant pot realitzar práctiques com a máxim durant tres cursos
académics, amb un máxim de 14300 hores de práctiques en total.
3, El nombre máxim d'hores de práctiques diáries és de 5. Amb aquesta finalitat es pretén que l'estudiant pugui
compaginar els estudis amb les práctiques remunerades. No obstant aixo, durant els perlodes no Iectius, l'horari
esmentat es pot augmentar fins a un máxim de 7 hores diáries, ¡ hi haurá l'augment d'ajut economic corresponent.
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4. Si es donen circumstáncies excepcionals, la durada ¡ l'horari es poden disposar segons el que indica l'article 21 bis de
la normativa de práctiques dela UIB.

Condició cinquena. Selecció deis estudiants
El DOIP realitzará a instancia de l'empresa/entitat una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, ¡ será
l'empresa/entitatqui finalment faci la selecció definitiva.

Condició sisena. Ajuda a l'estudi
L'empresa/entitat abonará mensualment a l'estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de práctiques en
concepte de borsa o ajuda a l'estudi; les quantitats minimes són les que indica el DOIP ¡ publica ala seva página web.

Condició setena. Assegurances
Els estudiants estaran coberts, en cas d'accident, malaltia o infortuni familiar, per l'asseguranga escolar en els terminisi
condicions que estableix la legislació vigent. Els estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pólissa sanitaria
contractada perla UIB. Per a tots els estudiants dela UIB queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que
pugui ocasionar l'estudiant en práctiques amb ia pólissa que la UIB té subscrita a aquest efecte. No obstant alxó, en cas
que les práctiques tinguin lloc als EUA, al Canadá, Méxic o en pai'sos que operin sota les Ileis d'aquests, i/o ¡mpliquin la
realització d'activitats d'alt risc, cal que es formalitzi una pólissa d'asseguranca específica per a cada cas
L'estudiant estará inclós en el régim general de la Seguretat Social, de conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de
24 d'octubre. L'empresa ha de soilicitar l'alta a la Seguretat Social seguint les disposicions del Reial decret a que s'ha
fet referencia.

Condicióvuitena. Reconeixement
Aquestes práctiques poden ser objecte de reconeixement de les comissions de reconeixement ¡ transferencia de
credits, de conformitat amb el que estableix l'article 1.4.b) dela normativa de práctiques dela UIB ¡ d'acord amb el que
disposen els corresponents plans d'estudis en el procediment establert reglamentáriament per la Universitat.
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NÚM. CONVEle <<vnumconveni»
NÚM. ANNEX: <<vnumannex»

ANNEX ZA. PLA DE PRÁCTIQUES CURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS | PROPIS DE LA UIB

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e--mail <<xxxxxxx>>, te!éfon <<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les
funcions de tutor/a académic/a del present programa de práctiques externes entre la Universitat ¡ l'empresa/entitat
uvnomempresa»

El senyor / La senyora <<vnomtutorempresa», amb e»mail <<vemaiitutofe», nomenat/ada per l'empresa/entitat
<:vnomempresa»,domiciliada a <<vpoblacioempresa», a <<vdireccioempresa», teléfon <<vtelefonempresa», per exercir les
funcions de tutor/a del present programa de práctiques académiques externes <<tipusdepráctiques>> entre la
Universitat ¡ l'empresa/entitat <<vnomempresa»

L'estudiant <<vnombecari», DN! núm <<vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de <<vestudisbecari» d'aquesta
universitat, que viu a <<vdirecciobecari» de <<vpoblaciobecari», teléfon núm. <<vteifbecari» <<vteif2becari»
<<vmobilbecari»— <<vemaiibecari»

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de práctiques externes número <<numconveni>>,
signat entre la Universitat ¡ i'empresa <<vnomempresa>>, que el pla de práctiques que l'estudiant ha de dur a terme és
el seg(ientz

1. Descripció de les práctiques que ha de fer l'estudiant:
<<vdescripciotreball»

2. Lloc on es faran Ies práctiques:
<<viioctreball»

34 Periode en que es faran Ies práctiques:
<<vperiodetreball»

4. Nombre total d'hores en aquest període:
<<vhores»

5. Horari:
<<vhorari»

6. Coneixements especifics que ha de tenir l'estudiant per fer aquestes práctiques:
<<vConeixementsEspecifics»

74 Formació que adquirirá l'estudiant fent aquestes práctiques:
<<vformacioadquirida»

& Forma prevista de seguiment ¡ d'orientació a i'estudiant mentre faci ies práctiques:
<<v$eguimentPre—vist»

Les caracteristiques de les presents práctiques són reguladas perla normativa de práctiques dela una.
En el cas de ies práctiques curriculars s'ha de preveure també ei que s'indiqui a les especificacions del pla d'estudis amb
referencia a I'assignatura de práctiques externes.

La UIB, l'empresa/entitat ¡ l'aiumne es comprometen a complir Ies obligacions respectives descrites ¡ recol!ides al
capíto! II del títol II de la normativa de préctiques dela UIB

*)
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La vigencia de les práctiques és d'un curs academic (dins el període indicat). La finalització anticipada de les práctiques,
que pot ser per iniciativa de qualsevol de les parts, s'ha de justificar segons el que disposa la normativa de práctiques
dela UIB, quan es doni alguna de les circumstáncies segúents:

Cessament de les activitats per qualsevol de les parts.
* Circumstáncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades.
* Mutu acord de les parts intervinents.
— lncompliment del conveni per qualsevol de les parts.
* Renúncia expressa de l'estudiant o de l'empresa.

L'empresa/entitat es comprometa complir amb les normes vigents en tot el que faci referencia a la prevenció de riscs
laborals, a informar l'estudiant sobre els riscs als quals está exposat durant les práctiques ¡ a facilitar4i idéntics mitjans
de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de l*entitat () empresa, Perla seva banda, l'estudiant es
compromet a respectar Ies
normes de funcionament, de seguretat ¡ de prevenció de riscs de I'entitat.

El fet que l'empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi
estipulan. D'acord amb la normativa aplicable, la relació de l'estudiant amb l'empresa/entitat no te carácter de relació
laboral

L'empresa/entitat es compromet, durant els dies que l'estudiant hagi de realitzar exámens oficials dels seus estudis, a
donar—li el dia lliure complet, encara que l'horari de les práctiques no coincideixi amb I'hora de l'examen o prova
d“avaluació.

Observacions:
<<vobservacions»

Palma, <<vdatacatala»

El tutor / La tutora Vistiplau el tutor/ la L'estudiant,
nomenat/ada per tutora nomenat/ada per
I'empresa/entitat, la UIB,

<<vnomtutorempresa» <<vnomtutoruib» <<vnombecari»

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abril de 2016, relat¡u a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ¡ a la lliure circulació d'aquestes dades, ¡

la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals ¡ garanties dels drets digitals (LOPDGDD)
(BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), la persona afectada accepta que les seves dades personals, com també les
que puguin ser facilitades en el futur, siguin incorporades a un fitxer inscrit al Registre d'Activitats de Tractament del
qual és titular <<vnomempresa», amb domicili a <<vdireccioempresa», <<vpoblacioempresa». Aquestes dades han estat
recollides per I'entitat amb la fínalitat de poder complir el conveni amb la Universitat La persona afectada pot exercir
els drets reconeguts a la llei ¡, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat ¡ limitació del
tractament quant a les dades facilitades, a través d'escrit que pot dirigir a la seu social de l'entitat a l'adreca indicada.
La persona afectada s'obliga a no difondre a tercers ¡ a guardar la més absoluta confidencialitat de tota la informació ¡

les dades de carácter personal a qué tingui accés, així com de les tasques realitzades en compliment d'aquest conveni, i

a subministrar—Ies únicament a personal autoritzat per <<vnomempresa». La persona afectada tindrá accés solament a
les dades de carácter personal que siguin necessáries per dur a terme la prestació convinguda al conveni
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ANNEX ZB. PLA DE PRACTIQUES CURRICULARS DE MASTERS OFIC!ALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

El director del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la Universitat de les Illes Balears, senyor Rubén Santamarta
Martínez, en virtut de la Resolució 12344/2017, de 13 dejuny (FOU núm 451, de 23 dejuny), ¡ per delegació del Rector,
en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció del dia 20 de juny de 2017, en virtut del que disposa l'article 38.2 dels
Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOiB núm. 76, de 22 de maig).

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e—mail <<xxxxxxx>>, teléfon <<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les
funcions de tutor/a academic/a del present programa de práctiques externes entre la Universitat ¡ l'empresa/entitat
<<vnomempresa»

El senyor / La senyora <<vnomtutorempresa», amb e—mail <<vemailtutofe», nomenat/ada per l'empresa/entitat
<<vnomempresa», domiciliada a <<vpoblacioempresa», a <<vdireccioempresa», teléfon <<vtelefonempresa», per exercir les
funcions de tutor/a del present programa de práctiques académiques externes <<tipusdepráctiques>> entre la
Universitat ¡ l'empresa/entitat <<vnomempresa»

L'estudiant <<vnombecari», DNI núm. <<vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de <<vestudisbecari» d'aquesta
universitat, que viu a <<vdirecciobecari» de <<vpoblaciobecari», teléfon núm. <<vtelfbecari» <<vtelf2becari»
<<vmobilbecari»— <<vemailbecari»

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de práctiques externes número <<numconveni>>,
signat entre la Universitat ¡ l'empresa <<vnomempresa>>, que el pla de práctiques que l'estudiant ha de dur a terme és
el segiient:

1. Descripció de les práctiques que ha de fer l'estudiant:
<<vdescripciotreball»

2. Lloc on es faran Ies práctiques:
<<vlloctreball»

3. Període en que es faran les práctiques:
<<vperiodetrebali»

4. Nombre total d'hores en aquest període:
<<vhores»

5, Horari:
(<vhorari»

6. Coneixements específics que ha de tenir l'estudiant per fer aquestes práctiques:
<<vConeixementsEspecifics»

7. Formacióque adquirirá l'estudiant fent aquestes práctiques:
r<vformacioadquirida»

8. Forma prevista de seguiment ¡ d'orientació a l'estudiant mentre faci Ies práctiques:
<<v5eguimentPrevist»
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Les característiques de les presents práctiques són regulades perla normativa de práctiques dela UIBZ annex de I'Acord
normatiu 11124/2014, de 19 de setembre (FOU núm_ 405, de 17 d'octubre). En el cas de les práctiques curriculars s'ha
de preveure també el que s'indica a les especificacions del pla d'estudis amb referencia a I'assignatura de práctiques
externes.

La UIB, l'empresa/entitat i I'alumne es comprometen a complir Ies obligacions respectives descrites ¡ recollides al
capitel II del títol II dela normativa de práctiques dela UIB.

La vigencia de les práctiques és d'un curs academic (dins el període indicat). La finalització anticipada de les práctiques,
que pot ser per iniciativa de qualsevol de les parts, s'ha de justificar segons el que disposa la normativa de práctiques
dela UIB, quan es doni alguna de les circumstáncies segúents:

* Cessament de les activitats per qualsevol de les parts.
Circumstáncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades

— Mutu acord de les parts intervinents.
* Incompliment del conveni per qualsevol de les parts

Renúncia expressa de l'estudiant o de l'empresa.

L'empresa/entitat es comprometa complir amb les normes vigents en tot el que faci referéncia a la prevenció de riscs
Iaborais, a informar l'estudiant sobre els riscs als quals está exposat durant Ies práctiques ¡ a facilitar—Ii idéntics mitjans
de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de I'entitat o empresa. Per la seva banda, l'estudiant es
compromet a respectar Ies
normes de funcionament, de seguretat ¡ de prevenció de riscs de I'entitat.

El fet que l'empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi
estipulen. D'acord amb la normativa aplicable, la relació de l'estudiant amb l'empresa/entitat no té carácter de relació
laboral.

L'empresa/entitat es compromet, durant els dies que l'estudiant hagi de realitzar exámens oficials dels seus estudis, a
donar—Ii el dia lliure complet, encara que I'horari de les práctiques no coincideixi amb l'hora de l'examen o prova
d'avaluaciói

Observacions:
<<vobservacions»

Palma, <<vdatacatala»

El director del Centre El tutor/ La tutora Vistiplau del tutor/ la L'estudiant,
d'Estudis de Postgrau nomenat/ada per tutora nomenat/adaper

l'empresa/entitat, la UIB,

Rubén Santamarta <<vnombretutorempresa» <<vnombretutoruib» <<vnombrebecari»

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ¡ a la lliure circulació d'aquestes
dades, ¡ la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals ¡ garanties dels drets digitals
(LOPDGDD) (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), la persona afectada accepta que les seves dades personals,
com també les que puguin ser facilitadas en el futur, siguin incorporades a un fitxer inscrit al Registre d'Activitats de
Tractament del qual és titular <<vnomempresa», amb domicili a <<vdireccioempresa», <<vpoblacioempresa».
Aquestes dades han estat recollides per I'entitat amb la finaiitat de poder complir el conveni amb la Universitat. La
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persona afectada pot exercir ets drets reconeguts a la ¡lei ¡, en particuiar, els drets d'acce's, rectificació, oposició,
supressió, portabilitat ¡ Iimitació del tractament quant a les dades facilitadas, ¿¡ través d'escrit que pot dirigir a la
seu social de I'entitat a i'adreca indicada La persona afectada s'obliga a no difondre a tercers ¡ a guardar la más
absoluta confidencialitat de tota la informació ¡ ¡es dades de carácter personal a qué tingui accés, així com de les
tasques realitzades en compliment d'aquest conveni, ¡ a subministrar—ies únicament a personal autoritzat per
<<vnomempresa>x La persona afectada tindrá accés solament a les dades de carácter personal que siguin
necessáries per dur a terme la prestació convinguda a! conveni.
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NÚM. CONVEN1: rivnumconveni»
NÚM. ANNEX: <<vnumannex»

ANNEX ZC. PLA DE PRACTIQUES EXTRACURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS | PROPIS DE LA

UIB

El senyor/ La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e—maii <<xxxxxxx>>, teléfon <<xxxxx>>,nomenat/ada per exercir les
funcions de tutor/a academic/a del present programa de práctiques externes entre la Universitat ¡

l'empresa/entitat<<vnomempresa»

El senyor / La senyora <<vnomtutorempresa», amb e—maii <<vemailtutofe», nomenat/ada per l'empresa/entitat
<<vnomempresa», domiciliada a <<vpoblacioempresa», a <<vdireccioempresa», teléfon <<vtelefonempresa», per
exercir les funcions de tutor/a del present programa de práctiques académiques externes <<tipusdepráctiques>>
entre la Universitat ¡ i'empresa/entitat <<vnomempresa»

L'estudiant <<vnombecari», DNI núm. <<vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de <<vestudisbecari» d'aquesta
universitat, que viu a <<vdirecciobecari» de <<vpoblaciobecari», teléfon núm. <<vtelfbecari» <<vtelf2becari»
<<vmobilbecari»— <:vemailbecari»

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de práctiques externes número
<<numconveni>>, signat entre la Universitat i l'empresa <<vnomempresa>>, que el pla de práctiques que
l'estudiant ha de dur a terme és el segijent:

1. Descripció de les práctiques que ha de fer l'estudiant:
<<vdescripciotreball»

2, L|oc on es faran Ies práctiques:
<<viloctrebail»

3. Període en qué es faran Ies práctiques:
<<vperiodetreball»

44 Nombre total d'hores en aquest període:
<<vhores»

54 Horari:
<<vhorari»

6. L'empresa/entitat abonará a l'estudiant la quantitat segúent1 <<vimportbeca» euros, subjecta a un 2% de
retenció de I'IRPF ¡ a les cárregues corresponents de Seguretat Social a cárrec del becari/ária, en concepte
de beca o ajuda a i'estudi, que li sera satisfeta mensualment.
Les empreses han de sol-licitar I'alta a ia Seguretat Social de I'estudiant que realitza les práctiques al qua!
resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, de conformitat amb les previsions d'aquesta norma

7. Coneixements específics que ha de tenir l'estudiant per fer aquestes práctiques:
((vConeixementsEspecifics»

8. Formació que adquirirá l'estudiant fent aquestes práctiques:
<<vformacioadquirida»

9. Forma prevista de seguiment ¡ d'orientació ¿¡ l'estudiant mentre faci ¡es práctiques:
<<v5eguiment9revist»

.¡…
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Les característiques de les presents práctiques son regulades perla normativa de práctiques dela UIB.

La UlB, l'empresa/entitat ¡ l'alumne es comprometen a complir Ies obiigacions respectives descrites ¡ recollides al
capítol ll del títol II dela normativa de práctiques dela UIBA

La vigencia de les práctiques e's d'un curs academic (dins el període indicar). La finalització anticipada de les
práctiques, que pot ser per iniciativa de qualsevol de les parts, s'ha dejustificar segons el que disposa la normativa
de práctiques dela UIB, quan es doni alguna de les circumstáncies segúents:

— Cessament de les activitats per qualsevol de les parts
— Circumstáncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades.
— Mutu acord de les parts intervinents,
»— Incompliment del conveni per qualsevol de les parts,
* Renúncia expressa de l'estudiant o de l'empresa.

L'empresa/entitat es comprometa complir amb les normes vigents en tot el que faci referencia a la prevenció de
riscs laborals, a informar I'estudiant sobre els riscs als quals está exposat durant Ies práctiques ¡ a facilitar-li idéntics
mitjans de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de I'entitat o empresa. Per la seva banda,
l'estudiant es comprometa respectar les normes de funcionament, de seguretat ¡ de prevenció de riscs de I'entitat.

En cas que l'empresa vulgui sol-licitar alguna modificacióde les condicions (prórroga, rescissló, canvi d'horari, canvi
de tutor, etc.), l'empresa/entitat haurá de fer la petició per escrito per correu electrónic al DOIP, que l'autoritzará
() denegará per correu electronic.
El fet que l'empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi
estipulen. D'acord amb la normativa aplicable, la relació de l'estudiant amb l'empresa/entitat no té carácter de
relació laboral.
No són recuperables les faltes d'assisténcia derivades de malaltia comuna que estiguin degudament justificades ¡

que no suposin en cómput global más de 15 dies naturals no consecutius o 5 de consecutius.

L'empresa/entitat es compromet, durant els dies que I'estudiant hagi de realitzar exámens oficials dels seus
estudis, a donar»li el dia lliure complet, encara que l'horari de les práctiques no coincideixi amb l'hora de I'examen
o prova d'avaiuacid

L'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de carácter públic o
personal per cada 200 hores de práctiques, sempre quela práctica tingui una durada minima de 3 mesos, la qual
cosa haur'a de comunicar ¡justificar amb antelació a l'entitat ¡, si escau, al DOIP.

1. Observacions:
¿<vobservacions»

Palma, <<vdatacatala»

La directora del El tutor/ La tutora Vistiplau del tutor / la L'estudiant,
Departament d'0rientació ¡ nomenat/ada per tutora nomenat/ada per
Inserció l'empresa/entitat, la UIB,
Professional

María del Mar Socias <<vnombretutorempresa» <<vnombretutoruib» <<vnombrebecari»
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D'acord amb el Reglament (UE) 2016/6759 del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la

protecció de les persones flsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacló d'aquestes
dades, ¡ la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals ¡ garanties dels drets digitals
(LOPDGDD) (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), la persona afectada accepta que les seves dades personals,
com també les que puguin ser facilitades en el futur, siguin lncorporades a un fitxer inscrit al Registre d'Activitats de
Tractament del qual és titular <<vnomempresa», amb domicili a <<vdireccioempresa», <<vpoblacioempresa».
Aquestes dades han estat recollides per I'entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la Universitat. La
persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la llei ¡, en particular, els drets d“accés, rectificació, oposició,
supressió, portabilitat ¡ Iimitació del tractament quant a les dades facilitades, a través d'escrit que pot dirigir a la

seu social de I'entitat a l'adreca indicada. La persona afectada s'obliga a no difondre a tercers ¡ a guardar la més
absoluta confidencialitat de tota la informació ¡ les dades de carácter personal a que tingui accés, així com de les
tasques realitzades en compliment d'aquest conveni, ¡ a subministrar—Ies únicament a personal autoritzat per
<(vnomempresa». La persona afectada tindrá accés solament a les dades de carácter personal que siguin
necessáries per dur a terme la prestació convinguda al conveni.

¿x


