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Reconeixent-se ambdues parts capacitat legal suficient i en l’exercici de les facultats que
per raó del seu càrrec tenen atribuïdes, en nom de les entitats que representen
EXPOSEN
Que amb la finalitat de contribuir a la formació integral dels estudiants universitaris de la
UNED, i a l’empara del Reial Decret 592/2014 , d’11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, de la resta de normativa
vigent i per al millor compliment dels objectius de formació plantejats en el nou marc
d’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, regulats pel Reial Decret 1393/2007
(BOE de 30 d’octubre).

ACORDEN
Subscriure aquest Conveni de Cooperació Educativa que es regirà per les següents
CLÀUSULES

Francisco Luis Muñoz Cameo

Signatura 1 de 2

05/12/2018 SECRETARI

PRIMERA: Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és establir un programa de cooperació educativa a través del
qual els estudiants de la UNED, matriculats en ensenyaments oficials de grau (o
equivalents de sistemes d’ensenyament d’anteriors ordenacions) o conduents a l’obtenció
d’un títol de Màster Universitari , puguin complementar la formació teòrica amb la
formació pràctica que requereix el desenvolupament d’activitats professionals.

SEGELL
ELECTRONIC
CCAE
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D’ALTRA la Sra. Montserrat Mindan Cortada, en qualitat de presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà amb CIF: P-6700008C i domicili social Al carrer Nou, 4 de
Figueres.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

D’UNA PART el Sr. David Maldonado Gutiérrez , com a Director en funcions del Centre
Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de Girona, càrrec per al qual
va ser nomenat per Resolució rectoral de 28 de febrer de 2018 , en nom i
representació del mateix, per virtut de la delegació de competències efectuada
mitjançant Resolució del Rectorat de 16 de març de 2018 (B.O.E. del 21 de març).
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REUNITS

Codi Segur de Validació

Salt, 15 de Novembre de 2018

Url de validació

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT NACIONAL
D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ.

08/12/2018 PRESIDENT/A

La realització de pràctiques de formació per part dels estudiants, a l’empara del present
conveni, no constitueix vincle laboral ni contractual de cap tipus entre aquests i les parts
signants, ni contraprestació econòmica durant el seu desenvolupament, no sent aplicable
l’Estatut dels Treballadors.
En el cas que en acabar els estudis l'estudiant s'incorporés a la plantilla de l'entitat
col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computarà a efectes d'antiguitat, ni
eximirà del període de prova, llevat que en l'oportú conveni col ·lectiu aplicable estigués
expressament estipulada alguna cosa diferent.

QUARTA: Cobertura de riscos
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La cobertura de riscos dels estudiants en pràctiques s’ajustarà al següent règim:
A) Del present conveni no derivarà per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ni per
cap de les entitats col·laboradores que en depenen, si n’hi hagués, cap obligació referent a
qualsevol dels règims de la Seguretat Social, ja que les contingències quedaran cobertes
per l’assegurança escolar i per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, les
despeses de la qual seran assumides per la UNED.
B) En el cas dels estudiants majors de 28 anys, als que no cobreix l’assegurança escolar,
les possibles contingències produïdes en el període de pràctiques estaran cobertes per una
pòlissa d’assegurança d’accidents, les despeses de la qual aniran a càrrec de la UNED.

CINQUENA: Selecció dels estudiants

Francisco Luis Muñoz Cameo
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La selecció dels estudiants que hagin de realitzar les pràctiques correspondrà a la UNED,
mitjançant l’oportú procediment de selecció, en funció del nombre de places ofertades pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

SISENA: Formació i Avaluació
Formació
L’entitat signant o cadascuna de les entitats col·laboradores que en depenguin, si n’hi
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TERCERA: Compromisos de les parts.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Àmbit en el que es desenvoluparan les pràctiques.
Hores d’estada de l’estudiant
Competències que desenvoluparà.
Pla d’activitats previst per al desenvolupament de les esmentades competències.
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En un annex a aquest conveni, es presentarà un projecte formatiu consensuat per les
entitats que signen aquest conveni en el que, al menys es contemplaran els element
següents:

Url de validació

SEGONA: Projecte formatiu objecte de les pràctiques a realitzar per l’estudiant.
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En el cas del TFG i del TFM la seva regulació quedarà subjecta a les directrius establertes
per la Universitat.
SETENA: Règim de permisos i requisits de les pràctiques
L’horari, activitats a realitzar, règim de permisos i d’altres condicions que es considerin
necessàries per a la realització de les pràctiques seran fixades de comú acord pels
representants de l’entitat col·laboradora, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la UNED.
La durada mínima de les pràctiques es correspondrà amb el nombre d’hores previstes en
les Pràctiques de la Titulació que estigui cursant l’estudiant.
VUITENA: Rescissió anticipada.

Francisco Luis Muñoz Cameo
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El Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà rebutjar, mitjançant una decisió motivada, als
estudiants que no consideri idonis al llarg del desenvolupament de les pràctiques.
NOVENA: Drets i deures dels estudiants.
Els establerts pel Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, per la normativa vigent i els establerts
de comú acord pels representants de l’entitat col·laboradora Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i la UNED.
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, els estudiants no podran signar ni assumir
responsabilitats sobre informes ni actuacions que requereixin qualificació professional.
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El Tutor de pràctiques (professional de l’entitat col·laboradora) emetrà un informe,
dissenyat a aquest efecte, sobre les activitats realitzades per l’estudiant durant el període
de pràctiques, per tal que s’incorpori, en els termes establerts i amb la resta de
documentació necessària, al procés d’avaluació. La qualificació final serà responsabilitat
exclusiva de l’equip docent de Pràctiques.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Avaluació

https://ssl.altemporda.cat/validador/

La UNED reconeixerà mitjançant un certificat la condició de “Tutor de pràctiques” als
professionals de les entitats col·laboradores que realitzin aquesta funció. La UNED podrà
establir les compensacions que consideri oportunes per la realització d’aquesta funció. Així
mateix, els Tutors de pràctiques (professional de l’entitat col·laboradora) del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà podran acollir-se als beneficis recollits a la resolució del Consell
de Govern de 27 de febrer de 2008.

Codi Segur de Validació

Si l’estudiant està cursant ensenyaments de Grau (o equivalent de sistemes
d’ensenyament d’anteriors ordenacions), la UNED, a través del seu Centre Associat,
designarà un professor tutor. Si les pràctiques estan incloses en un Màster Universitari, la
UNED designarà, a través de la Comissió de Coordinació del títol de Màster, un professor
responsable de Pràctiques del Títol. Ambdós seran els encarregats del seguiment i control
de la formació dels estudiants durant el seu període de pràctiques. Així mateix, seran els
encarregats de resoldre en primera instància les incidències que es produeixin, havent
d’informar als màxims responsables de les institucions que subscriuen aquest Conveni dels
problemes o circumstàncies especials que requereixin de la seva intervenció.

Url de validació

hagués, a les que els estudiants vagin a realitzar les pràctiques designarà un Tutor de
pràctiques (professional de l’entitat col·laboradora).
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DOTZENA: Comissió Mixta de Seguiment del conveni.
Les dues parts, de comú acord, constituiran una comissió mixta que tindrà com a fins la
programació, seguiment i valoració de les activitats derivades d'aquest Conveni.
La Comissió Mixta es regularà, en el que no estigui previst en el present Conveni, pel que
disposa per als òrgans col·legiats en l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Aquest òrgan col·legiat podrà estar assistit pels tècnics que s'estimi oportú, amb dret a
veu, però sense vot.
Els dubtes que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes en
l'aplicació del present Conveni, es resoldran en el si de la Comissió Mixta.
TRETZENA: Vigència del conveni

Francisco Luis Muñoz Cameo
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Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada de
4 anys, prorrogables expressament per les parts per un període de 4 anys addicionals.
Amb el més ampli sentit de col·laboració i en prova de conformitat, al que s’ha acordat en
aquest Conveni per ambdues parts, es signa el mateix, per triplicat, en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.
EL RECTOR, P.D.
(Resolució del Rectorat de 16 de març de 2018
(BOE del 21 de març)
El Director del C.A. UNED Girona
Firmado digitalmente por 40362748W
DAVID MALDONADO (R: Q1718001I)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0439/PUESTO
1/36241/21032018125800,
serialNumber=IDCES-40362748W,
givenName=DAVID, sn=MALDONADO
GUTIERREZ, cn=40362748W DAVID
MALDONADO (R: Q1718001I),
2.5.4.97=VATES-Q1718001I,
o=CONSORCI UNIVERSITARI DEL
CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE
GIRONA, c=ES
Fecha: 2018.12.10 17:18:27 +01'00'
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Les entitats que signen aquest conveni s’obliguen a complir el Reglament de la Unió
Europea (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades (RGPD) i la legislació vigent en
matèria de Protecció de Dades de caràcter personal.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

ONZENA: Protecció de dades de caràcter personal.
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Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir entre ambdues parts pel que fa als seus
efectes, compliment i extinció seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

Codi Segur de Validació

D’acord amb l’article 6.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprovada per Llei
9/2017, de 8 de novembre de 2017 (BOE 9 de novembre), aquest conveni de col·laboració
te naturalesa administrativa i està exclòs del seu àmbit d’aplicació, a l’empara del que
disposa l’article 4 de l’esmentada Llei, regint-se per les seves normes especials, aplicantse però els principis d’aquesta Llei de forma supletòria per resoldre dubtes que poguessin
presentar-se.

Url de validació

DESENA: Naturalesa del conveni
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

"En compliment del que exigeix l'art. 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE del 29), els
estudiants de la UNED que siguin admesos per a la realització de pràctiques en aquest
(centre, entitat, empresa, institució, etc.) que impliquin contacte habitual amb menors,
hauran d'aportar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb caràcter previ al seu
desenvolupament un certificat individual negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual. En cas que l'estudiant no compleixi aquest requisit, no podrà
realitzar les pràctiques en aquesta entitat i serà comunicat aquest fet a la Universitat per
al seu coneixement.
En el supòsit d'estudiants d'origen estranger o amb una altra nacionalitat hauran d'aportar
a més certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país
d'origen
o
d'on
siguin
nacionals
".
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ANNEX I
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David Maldonado Gutiérrez
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(Representant de l'entitat firmant)

Representant de l’ Entitat (persona que signa el Conveni):
Nom: Montserrat Mindan Cortada
Càrrec: Presidenta

Montserrat Mindan Cortada
Francisco Luis Muñoz Cameo
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REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT SIGNANT
Per delegació del Rector:
Directora del Centre Associat de Girona: Sra. Montserrat Palma Muñoz
Data de signatura del Conveni:
ENSENYAMENTS OFICIALS QUE INCLOUEN LES PRÀCTIQUES
Grau de ……….
Facultat de ……….
Màster de ……….
Facultat de ……….
ACTIVITATS PRINCIPALS DE L’ ENTITAT

DEPARTAMENT/ ÀMBIT ON ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES
 Departament/àmbit: Àrea de Benestar Social


Funcions i Tasques del departament / àmbit on es realitzen les pràctiques:



Usuaris als que s’adrecen les activitats d’aquest departament / àmbit:



Professionals que treballen en el departament:

COMPETÈNCIES QUE DESENVOLUPA L’ESTUDIANT
Realització d’entrevistes, visites a domicili, coordinació amb altres serveis, registres
d’intervencions, elaboració d’informes, acomapnyaments a usuaris. Realització de Projectes
Comunitàris.
ACTIVITATS OFERTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes
podrán participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La
concreción de estas actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando
cada estudiante se incorpore a la entidad.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
 Nº d’hores d’estada en el centre: 240 hores
 Distribució temporal: De dilluns a divendres 7 hores diàrias
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Telèfon: 972503088
E-mail: ssocials@altemporda.cat
Nom i cognoms de la persona de contacte: Rosa Guixé Valls
Càrrec: Directora Tècnica de l’Area de Benestar Social

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Població: 17600 Figueres
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Adreça: c/nou, 48
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DADES DE L’ ENTITAT
Nom de l’ Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Url de validació

ANNEX II. PROJECTE FORMATIU PER A LES PRÀCTIQUES DE GRAU / MÀSTER

