NÚM. CONVENI: «vnumconveni»
NÚM. ANNEX: «vnumannex»
ANNEX 2C. PLA DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB
El senyor / La senyora «vnomtutoruib», nomenat/ada per exercir les funcions de tutor/a de la UIB/DOIP del present programa de pràctiques
externes entre la Universitat i 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», telèfon «vtelefonempresa», per exercir les funcions de tutor/a del present programa de pràctiques
acadèmiques externes extracurriculars entre la Universitat i 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», telèfon núm. «vtelfbecari» «vtelf2becari» «vmobilbecari»- «vemailbecari».
Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de pràctiques externes número «vnumconveni», signat entre la Universitat i
l’empresa «vnomempresa», que el pla de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme és el següent:
1.

Descripció de les pràctiques que ha de fer l’estudiant:
«vdescripciotreball»

2.

Lloc on es faran les pràctiques:
«vlloctreball»

3.

Període en què es faran les pràctiques:
«vperiodetreball»

4.

Nombre total d’hores en aquest període:
«vhores»

5.

Horari:
«vhorari»

6.

L’empresa/entitat abonarà a l’estudiant la quantitat següent: «vimportbeca» € , subjecta a un 2% de retenció de l’IRPF i a les càrregues
corresponents de seguretat social a càrrec del becari/ària, en concepte de beca o ajuda a l’estudi, que li serà satisfeta mensualment.
Les empreses han de sol·licitar l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant que realitza les pràctiques al qual 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 pràctiques:
«vConeixementsEspecifics»

8.

Formació que adquirirà l’estudiant fent aquestes pràctiques:
«vformacioadquirida»
- l’alumne/a rebrà una formació específica en matèria d’orientació professional impartida per orientadors laborals del DOIP. El DOIP
contactarà amb l’alumne/a en el decurs de la pràctica i serà citat/ada a iniciar aquest procés. Aquesta formació es durà a terme dins
l’horari de les pràctiques, sempre i quan l’empresa hi estigui d’acord, i en cap cas, serà superior a un total de 3 hores dins l’horari de
les pràctiques.

9.

Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant mentre faci les pràctiques:
«vSeguimentPrevist»

10.

Les característiques de les presents pràctiques són regulades per la normativa de pràctiques de la UIB.
En el cas de les pràctiques curriculars s’ha de preveure també el que s’indiqui a les especificacions del pla d’estudis amb referència a
l’assignatura de pràctiques externes.

11. La UIB, l’empresa/entitat i l’alumne es comprometen a complir les obligacions respectives descrites i recollides al capítol II del títol II de la
normativa de pràctiques de la UIB.
12. La vigència de les pràctiques és d’un curs acadèmic (dins el període indicat). La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per
iniciativa de qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de
les circumstàncies següents:
 Cessament de les activitats per qualsevol de les parts.
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Circumstàncies 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.

13. L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el que faci referència a prevenció de riscs laborals, a informar
l’estudiant sobre els riscs als quals està exposat durant les pràctiques i a facilitar-li idèntics mitjans de protecció que els requerits a
qualsevol altre treballador de l’entitat o empresa. Per la seva banda, l’estudiant es compromet a respectar les normes de funcionament,
de seguretat i de prevenció de riscs de l’entitat.
14. En cas que l’empresa/entitat vulgui sol·licitar alguna modificació de les condicions (pròrroga, rescissió, canvi d’horari, canvi de tutor,
etc.), l’empresa/entitat haurà de fer la petició per escrit o per correu electrònic al DOIP, que l’autoritzarà o denegarà per correu electrònic.
15. 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 caràcter de relació laboral.
16. No són recuperables les faltes d'assistència derivades de malaltia comuna que estiguin degudament justificades i que no suposin en
còmput global més de 15 dies naturals no consecutius o 5 de consecutius.
L’empresa/entitat es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de realitzar exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia
lliure complet, encara que l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova d'avaluació.
L'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal per cada
200 hores de pràctiques, sempre que la pràctica tingui una durada mínima de 3 mesos, la qual cosa haurà de comunicar i justificar amb
antelació a l'entitat i, si escau, al DOIP.
17. Observacions:
«vobservacions»
Palma, «vdatacatala»
La directora del Departament
d’Orientació i Inserció
Professional

El tutor / La tutora nomenat/ada per
l’empresa/entitat,

El tutor / La tutora
nomenat/ada per la
UIB/DOIP,

L’estudiant,

Maria del Mar Socias Camacho

«vnomtutorempresa»

«vnomtutoruib»

«vnombecari»

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garanties dels drets digitals (LOPDGDG) (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 l’entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la
Universitat. La persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i
limitació del tractament quant a les dades facilitades, a través d’escrit que pot dirigir a la seu social de l’entitat a l’adreça indicada. La persona afectada
s’obliga a no difondre a tercers i a guardar la més absoluta confidencialitat de tota la informació i les dades de caràcter personal a què tingui accés, així com
de les tasques realitzades en compliment d’aquest conveni, i a subministrar-les únicament a personal autoritzat per «vnomempresa». La persona afectada
tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni.
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