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coNVENI especfTlc DE cooPERncIO eoucaTIVA PER AL DESENVoLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE

pRÀcloues EXTERNES ENTRE LA FAcULTAT DE LLETRES
rNSTrrur carauÀ D'AReuEoLocn ct-.,Àssrcn.

DE LA uNtvERStrAT RovlRA

rvtRctLt (uRV)

I

PEL CENTRE DOCENT
El Dr. Josep SÁ¡¡CHeZ CenVellÓ com a degà de la Facultat de Lletres, per delegació del rector de la URV, amb
seu al carrer de l'Escoxador, s/n, 43003 de Tarragona i NIF Q-9350003-4.
PER L'ENTITAT COL.LABORADORA
El Sr. Joan Gómez Pallarès, en concepte de director de I'lNST|TUT CRTRú D'ARQUEOLOCIR CI-ASSICA, amb
seu a Plaça Rovellat, s/n. 43003 Tarragona i NIF S4300033J.
Ambdues parts reuneixen les condicions per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:
- L'Estatut de I'Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 179112010 de 30 de desembre.
- El Reial decret 592/2014,d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris.
- 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.
- La normativa de pràctiques externes de la Facultat de Lletres, aprovada per la Junta de Facultat de 13 de març de
2013, com a normativa pròpia per crear un marc general per a les pràctiques externes dels diferents ensenyaments
de la Facultat.

I declaren que la realiEació de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de serveis

per part de I'estudiant. Les pràctiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament
acadèmica.
S'acorda la formalització d'aquest conveni conforme caracteristiques, clàusules i projecte formatiu següent:

l. Estudiant participant en el programa:
- Nom iCOGNOMS:Aleix Linares Santos
- Ensenyament Grau HistÒria
- Domicili:

-

NIF/NIE:
Data naixement:
Telèfon/s:

2. Tipus de pràctiques:

- !
- X

eractiques extracurriculars
Pràctiques curriculars Assignatura:

12204501 Crèdits: 6

.

3. Període del conveni i horari: des del 27 d'octubre de 2015 al 8 de març de 2016, oct.-desembre, dimarts de 15
19h, gener, dt,dc. idj de 9-14 i 15-19h; febrer i març, dimarts de 15 a

a

'19h, amb una suma de 150 hores.

4. Adreça del lloc on es desenvoluparan les pràctiques: Plaça Rovellat, s/n. 43003 Tarragona.
5. Remuneració: Pràctiques no remunerades.

6. El centre docent de la URV es compromet a:

a)
b)
c)

Establir i definir, amb el suport de l'entitat col.laboradora, el projecte formatiu que ha de seguir I'estudiant
lnformar I'estudiant dels seus drets i obligacions durant I'estada en pràctiques al centre del treball.
Estendre, a petició del tutor/a professional, un certificat acreditatiu dels serveis desenvolupats en la tutoria
supervisió de l'estudiant en pràctiques.

i

7. L'entitat col.laboradora es compromet a:

a)
b)
c)

Acollir I'estudiant de forma adequada i informar-lo del programa de pràctiques que ha de desenvolupar.
Facilitar a I'estudiant les eines i recursos necessaris per a la realització correcta de les tasques assignades.
Estendre, a petició de I'estudiant, un certificat acreditatiu de I'activitat realitzada pel mateix i del seu grau
d'aprofitament.

8. Són obligacions de I'estudiant:

a)
b)

lniciar la pràctica en el dia acordat i com.p[ir I'horari establert al conveni.
Comunicar al tutor/a acadèmic o al coordinador/a de pràctiques (tutor/a professional), de manera immediata,
qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de les pràctiques,
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c)
d)
e)

inexistència de tutor, etc,)
Realitzar amb aprofitament la pràctica, d'acord amb el programa i lcs condicions prcvistcs,
Respectar les normes i reglaments interns de l'entitat acollidora i, especialment, guardar el secret professional
i no utilitzar o divulgar a tercers en cap cas la informació relativa a I'entitat o a la seva activitat, a la que hagi
pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització de I'entitat
Presentar, si és el cas, els informes convtnguts sobre el desenvolupament de la pràctica, arxl com contestar
les enquestes de satisfacció que li siguin requerides.

9. Tutorihació professional: I'entitat col laboradora designa com a tutor/a professional de les pràctiques la Sra. Marta
Prevosti Monclús, en qualitat de investigadora senior. Són obligacions del/la tutor/a professional fixar el projecte
formatiu de l'estudiant, vetllar per la seva formació i avaluar la seva activitat quan sigui requerit.

10. TutoriEació acadèmica: el centre docent designa com a tutor/a acadèmic/a la Sra Ellsabeth HUNTINGFORD
qui, en coordinació amb el tutor/a professional, farà el seguiment de l'estudiant en pràctiques per tal de verificar el seu
aprofitament i la valoració final de l'activitat.
11. Projecte formatiu, objectiu general i activitats de I'estada en pràctiques:
Col'laboració amb el projecte TIR-FOR.

12. Competències específiques (A), transversals (B) i nuclears (C):
A1 - Conèixer, analitzar i interpretar la histÒria en general i la histÒira propia del territori.
A2 - Conèixer, analitzar i interpretar l'estructura diacrÒnica de la HistÒria i un o més periodes especffics del passatt de
la humanitat.

A7 - Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfìques.
410 - Aplicar la didàctica de la HistÒria
A1 1 - lnterpretar la histÒria com a disciplina en construcció
82 - Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
83 - Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació.
84 - Treballar de forma autÒnoma amb responsabilitat i iniciativa
85 - Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida.

86 - Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics
concrets.
C5 - Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional
C6 - Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

13. Assegurança: Les prestacions socials de l'estudiant queden cobertes per l'assegurança escolar obligatÒria que
I'estudiant ha pagat en el moment de la matrícula 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 ide prevenció de riscos laborals, ies compromet
a posar a disposició de I'estudiant els mitjans de protecció necessaris per evitar accidents.

14. Les parts manifesten igaranteixen el compliment de la Llei orgànica '15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal
15. L'estudiant té els drets que li reconeix la legislació vigent esmentada

iel

règim de permisos s'estableix a la

normativa de pràctiques de la URV.

16. 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 conformitat, 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 signa aquest document acceptant les seves
condicions.

Tarragona,22 d'octubre de 2015
El degà
(signatura i

El representant de I'entitat col'laboradora
ell)

L'estudiant
(signatura)
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