l=t=l=

ItcAc

Universitat

j

Autònomu
dc Barcclona

ln.lltül c¡llË
d'^¡q¡olo¡l¡ ClÒ..1o.

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIó EDUCATIVA PER A LA REALITZACIó DE PRÀCTIQUES
ACADÈMTQUES EXTERNES EN ENTTTATS COL.LABORADORES PEL CòMPUT DE CRÈDrTS
REUNITS
D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n,08193 Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals
exerceix en viftut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de
Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la resolució de 24 de juliol de 2012, per la
qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per
a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits, la senyora Teresa Cabré i Monné, degana de
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona,

D'una altra part, el senyor Josep Manel Ricart, vocal del Consell de Direcció de I'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i d'acord amb les competències autoritzades pel Consell de
Direcció, del dia 10 de desembre de 2Ot2, segons el que estableix l'art. 11 de la Llei 26/2OLO, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb domicili
social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.
estudiant del

I, d'una altra part, el/la senyor/a

Recio Serena, Manuel, amb DNl/passaport
grau d'Estudis Clàssics a la Facultat de Filosofia i Lletres.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni
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Que en data 15 d'octubre de 2013 la Universitat Autònoma de Barcelona
Institut Català d'Arqueologia Clàssica van subscriure un conveni ,
universitat-empresa per a la realització de pràctiques acadèmiqu
crèd its.

i l'entitat col'laboradora

Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formaçió acadèmica aräb''j'b pràctica
--professional és palesa en el pla d'estudis de la titulació del grau d
per
al
desenvolup
reial
decret
esmentat,
en
compliment
del
Que,
:_,;...
'-"'ìi
entre la Universitat il'entitat col.laboradora id'acord amb el p
'
subscriuen aquest document i
..

o

ø

sobre les quals s'han de desenvolupar les

a terme per a la seva formació a l'entitat
L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu
detallat a l'annex 1 d'aquest conveni, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal
desenvolupar. Mitjançant la signatura d'aquest conveni l'estudiant declara, expressament, conèixer
acceptar el contingut de l'esmentat projecte formatiu.

i

Segon, 1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 18 d'octubre de 2013 fins al dia 31 de
gener de 2074, amb horari de 08.00 a 15.00 hores. Tal com es preveu a I'acord tercer del conveni marc
subscrit entre la UAB i l'entitat col.laboradora, la realització de les pràctiques és compatible amb
l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la universitat,
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2. El nombre dels crèdits que obtén l'estudiant per la seva estada de pràctiques a l'entitat col'laboradora
és el què s'estableix al pla d'estudis corresponent.
3. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és de 150 hores i no excedeix el 50 per cent
del temps que constitueix el curs acadèmic.

4. L'estada de pràctiques té lloc a l'Àrea de Suport a la Recerca de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
5. L'estudiant té dret al règim de permisos recollit en 15 d'octubre de 2013 subscrit entre la Universitat
l'entitat col.laboradora, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement,

i

L'estudiant ha d'informar a l'entitat col.laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin
previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a caLisa d'un permís poden comportar una
ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre
que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Tercer. L'entitat col.laboradora designa com a persona tutora Gemma Fortea iDomènech, que ha

de

vetllar per la formació de I'estudiant i ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

Quart. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col.laboradora en la data acordada, a complir
els horaris previstos ia respectar les normes fixades per l'entitat col.laboradora, així com a manteniramb
la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de I'estada de pràctiques.
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Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de
l'entitat col'laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques ia guardar secret professional sobre les
seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.

^6

Cinquè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final segons el
model establert per la Universitat disponible a la web de la Universitat (http://uab.cat/).
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En la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa
A .Hd'assegurança
"Sisè,
d'accidents i de responsabilitat civil.
eníi--'[-J
ut
gt
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rresent conveni, als annexos, al conveni marc a l'empara
alment aplicables, s'ha de comunicar a la Facultat de
e Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana,
'esent conveni.
Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts
incomoleix els acords establerts i la normativa aolicable.

Vuitè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és
aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes per al còmput de crèdits de data 15 d'octubre de 2013,

Amb la signatura d'aquest conveni, la Universitat lliura una còpia del conveni marc abans esmentat
l'estudiant, el qual declara expressament conèixer-ne i acceptar-ne tots els termes.
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I, perquè així consti,

les parts signen aquest document, per quadruplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 d'octubre de 2013

Per la Universitat Autònoma
Barcelona

de

L'estudiant

Per l'Institut Català d Arqueologia
Clàssica

b\,ì íc
Teresa Cabré Monné
Degana
Facultat de Filosofia i Lletres

Manuel Recio Serena

Josep Manel Ricart

Representant legal
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PROJECTE FORMATIU
(ANNEX 1)

Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes entre la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, l'entitat
col.laboradora Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb CIF 543000331, il'estudiant Manuel Recio
en data 18 d'octubre de 2013.
Serena, amb DNI
Dades del projecte formatiu
Entitat col.laboradora Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb CIF 543000331
Estudiant Manuel Recio Serena, amb DNI
Adreça de la realització de l'estada de pràctiques: Plaça Rovellat, s/n 43003 Tarragona

Àrea/Departament/Servei on es duu a terme l'estada de pràctiques: Àrea de Suport a la Recerca

Data: 17 d'octubre de 2013

Objectiu de I'estada de pràctiques

#/
v

(Vegeu l'objectiu descrit a la guia docent de I'assignatura de l'any en curs o del mòdul de pràctiques

externes)
-contacte de l'estudiant amb un àmbit laboral d'interès
-poder conèixer de primera mà les tasques que es duen a terme en aquesta institució
-adquirir experiència laboral en un sector professional relacionat amb els seus estudis
-conèixer de primera mà el funcionament de la recerca en l'àmbit del món clàssic que es duu a terme
a Catalunya

C
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Contingut detallat de I'estada de pràctiques (tasques)
'alumne col'laborarà amb l'Àrea de suport a la Recerca de I'ICAC ajudant a preparar les activitats de
ifusió i les activitats formatives dirigides a professors i escolars de Catalunya que es coordinen des
el nostre institut:
sro:

'laboració en la coordinació de les activitats del 10è aniversari de I'ICAC
-Col.laboració en l'arxiu, pujada a la web icreació de vídeos de difusió relacionats amb els projectes
de recerca arqueològica que es desenvolupen a I'ICAC
Formació no universitària

:

-cursos a escolars (4ft ESO i batxillerat) relacionats amb l'arqueologia i el món clàssic
-cursos formatius a professorat de Catalunya regulats per I'XTEC
-cursos de fomentació de la vocació científica per l'arqueologia patrocinats per la fundació Catalunyala Pedrera
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Gompetències i resultats d'aprenentatge que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar
I'estada de pràctiques

(Cal relacionar les competències

iels

resultats d'aprenentatge establerts

a la guia docent de

l'assignatura de l'any en curs o el mòdul de pràctiques externes)
En finalitzar I'estada de pràctiques, I'alumne ha d'haver après l'estructura iobjectius del centre de
l'ICAC, el recerca públic català que es dedica a la investigació sobre el món clàssic i haver obtingut una
informació bàsica sobre els tres pilars en els què se sustenta aquesta institució: recerca, formació i
difusió. En aquesta darrera és en la que s'haurà incidit més en aquest període i en la que l'alumne

caldrà que hagi adquirit

el major

nombre de coneixements

i

haver entès la importància de la

transferència del coneixement dels centres de recerca.
La seva experiència a I'ICAC li podrà ser útil en un futur, tant si es dedica a la docència o no com si es
vol dedicar a la recerca. El coneixement de I'existència, funcionament i activitats de recerca, formació i
difusió que es duen a terme des de l'ICAC li poden servir per poder acabar de decidir el seu vessant
professional o per poder iniciar, en un futur, projectes col.laboratius de recerca o difusió amb el nostre

institut.

Aquesta experiència ajudarà a l'estudiant en I'adquisició de les competències
d'aprenentatge següents:

i

resultats

CT2. Utilitzar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de texts o bases de
dades), com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
CT2.O4. Utilitzar aplicacions informàtiques per escriure textos, crear pàgines web, gestionar bases
de dades i altres recursos digitals.
CT4. Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb
I'equip, hàbit de col.laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.

NJ

CT4.O4. Demostrar la capacitat d'integrar-se en un equip de treball, col'laborar amb els seus membres

.t

I

comprometre's amb els seus objectius,
CT7- Reflexionar sobre el treball propi i el de I'entorn immediat amb intenció de millorar-lo de forma
contínua.

¿

A

CT8. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la presentació.

Eñ
o
o
o
o

Procediment

de seguiment per part de la persona tutora

designada

per I'entitat

col.laboradora

a la Recerca de I'ICAC, que serà
s'encarregarà de formar iavaluar la feina

L'alumne treballarà amb la persona al càrrec de lÀrea de Suport

alhora la tutora d'aquesta estada de pràctiques

iqui

realitzada,

a l'avaluació es tindrà en compte, d'una banda, el volum i la qualitat de la feina realitzada i el
nivell dels coneixements adquirits, i, d'altra banda, la implicació de l'alumne en aquestes pràctiques i
la seva iniciativa i capacitat a l'hora d'apoftar noves idees,
Per
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l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Per la Universitat Autònoma de Barcelona

Per

Teresa Cabré Monné

Josep

Degana

Representant Legal

Facultat de Filosofia i Lletres
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