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PEL CENTRE DOCENT
El Dr Josep Sánchez Cervelló com a degà de la Facultat de Lletres, per delegació del rector de la URV, amb seu al
carrer de I'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona i NIF Q-9350003-A

PER L'ENTITAT COL.LABORADORA
El Sr. Joan Gómez Pallarès, en concepte de director de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, amb seu a la Plaça
Rovellat, s/n, 43003 Tarragona i NIF S-4300033-J

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicìons necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la
següent normativa;
- L'Estatutde l'Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decrel 179112010 de 30 de desembre.
- El Reial decrel 14971198'1 , de 19 de juny, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre
programes de cooperació educativa
- La normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012,
com a normativa interna integradora de totes les pràctiques externes tutelades per la URV

I declaren que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de serveis
per part de l'estudiant. Les pràc
tiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.
En conseqüència, acorden la formalització d'aquest conveni conforme a les següents clàusules i caracterÍstiques:

1. Estudiant participant en el programa:
- Nom i COGNOMS: Sergi Martínez Arnal

-

NIF/NlE:
Data de naixement:
Ensenyament: Màster d'Arqueologia Clàssica
Domicili:
Telèfon/s:

2. Tipus de pràctiques:

-

Pràctiques
Pràctiques

extracurriculars

curriculars

n
X

Assignatura: Pràctiques

externes

12805401

Crèdits: 6

i horari: des del 28 d'octubre de 2014 a al 7 de juny de 2015, de dilluns a divendres, 6
hores/setmanals i amb una suma de 150 hores.
4. Adreça del centre de treball on es desenvoluparan les pràctiques: Plaça Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.
3. Període del conveni

5. Són obligacions de I'estudiant:

a)
b)
c)
d)

e)

lniciar la pràctica en el dia acordat i complir I'horari establert al conveni.
Comunicar al tutor/a acadèmic o al coordinador/a de pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència
que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de les pràctiques, inexistència de
tutor, etc )
Realitzar amb aprofitament la pràctica, d'acord amb el programa i les condicions previstes
Respectar les normes i reglaments interns de I'entitat acollidora i, especialment, guardar el secret
professional inoutilitzarodivulgaratercersencapcaslainformaciórelativaal'empresaoentitatoalaseva
activitat, a la que hagi pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització de l'empresa o
l'entitat
Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de la pràctica, així com contestar
les enquestes de satisfacció que li siguin requerides.

6. Objectlus del programa i tasques a desenvolupar:
- Classificació i inventariat de materials.

7. L'entitat col.laboradora designa com

a tutora de les

pràctiques la Sra. Carme Belarte Franco, professora

d'investigació ICREA adscrita a I ICAC

L

Són obligacions del/la tutor/a de I'entitat col.laboradora fixar el pla de treball de l'estudiant, vetllar per la seva
formació i avaluar la seva activitat quan sigui requerit.
9.

El centre docent designarà el professor Joaqufn Ruiz de Arbulo Bayona com a tutor acadèmic qui,

en

coordinació amb el tutor/a de l'entitat col laboradora, farà el seguiment de I'estudiant en pràctiques per tal de verificar
el seu aprofitament i la valoració final de l'activitat.

10. Atesa la naturalesa acadèmica de les pràctiques, les prestacions socials de l'estudiant queden cobertes per
I'assegurança escolar obligatÒria que l'estudiant ha pagat en el moment de la matrf cula. Si I'estudiant no té subscrita
l'assegurança escolar obligatÒria, la URV vetllarà perquè sigui subscrita una pòlissa privada d'accidents, L'empresa
manifesta que compleix la normativa actual de salut laboral i de prevenció de riscos laborals, i es compromet a posar
a disposició de I'estudiant els mitjans de protecció necessaris per evitar accidents.

11. Les parts manifesten igaranteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
*
de dades de caràcter personal

12. Per a tot allÒ que no estigui expressament previst en aquest conven¡ de col laboració s'haurà d'estar, en cada
cas, a la normativa esmentada al començament.
13. En qualsevol moment, si concorren causes que ho aconsellin, es podrà rescindir el conveni per iniciativa de
qualsevol de les parts

I com a prova de conformìtat, les següents parts signen el present conveni en tres exemplars, en lloc i data
esmentats més avall

L'estudiant participant en aquest programa de pràctiques, al corrent dels seus drets
document acceptant les seves condicions.

i obligacions,

Tarragona, 20 d'octubre de2014
El degà
(signatura i segell)

El representant de I'entitat col laboradora
(signatura ¡ segell)

L'estudiant
(signatura)

signa aquest

