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   Acord de col·laboració docent 
 

entre 
 

LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
i 

NOM DE L’ENTITAT 
 

per acollir les estades de pràctiques de formació docent dels estudiants que, en el seu 
moment, i en document específic, acordin l'entitat i el responsable docent de la matèria o 

titulació corresponent. 
 

 
 
_________________, __ de ____ de _______ 

 
REUNITS 

 
D'una part, NOM_REPRESENTANT_LEGAL, amb DNI núm. DNI_ 
REPRESENTANT_LEGAL, CARREC_REPRESENTANT_LEGAL de NOM_ENTITAT, amb 
NIF NIF_ENTITAT, amb seu a DOMICILI_SOCIAL_ENTITAT, que actua en nom i 
representació d'aquesta entitat (d’ara endavant, l’entitat). 
 
I d’altra part, 
 
El/la _______________, degà/degana o director/a de NOM DEL CENTRE de la Universitat 
de Lleida. 
 
Cadascun en nom i representació de les institucions respectivament esmentades, es 
reconeixen mútuament la capacitat suficient per a la signatura del present Acord de  
Col·laboració Docent i 
 

EXPOSEN 
 

1. Que ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món 
universitari i la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació 
pràctica de l’estudiantat de la UdL, i per aquest motiu, acorden la cooperació mútua 
en formalitzar un acord de col·laboració docent amb l’objectiu que l’estudiantat 
adquireixi determinats coneixements marcats als seus plans d’estudis.  

 
2. Que ambdues parts tenen objectius compartits en àrees de recerca formació i 

desenvolupament tecnològic, i consideren profitós l’establiment d’ acords de 
col·laboració que permetin facilitar la preparació dels estudiants en un marc pròxim a 
la futura realitat professional dels egressats. 

3. I, en aquest sentit, les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat 
suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest acord de col·laboració 
docent de conformitat amb els següents punts.  
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CLÀUSULES 
 

1. El propòsit de l'estada es restringeix exclusivament a la formació de l'estudiant en 
algunes àrees concretes de caràcter pràctic per les quals els recursos de l'entitat, 
materials o humans, posats a disposició per la finalitat de l'estada, contribuiran 
significativament a la formació de l'estudiant, dins el marc de la docència d'una 
assignatura curricular de la titulació a la qual estiguin matriculats, i sempre sota la 
tutela del professor responsable de l'assignatura corresponent. 

2. L'entitat acollirà, en funció de les seves possibilitats i sota la seva prèvia conformitat a 
cada estada, l'estudiant o estudiants relacionats en un document annex de sol·licitud 
que el responsable docent li farà arribar amb suficient antelació i on s’especificarà, 
entre d’altres coses, el període i la durada de l’estada.  

3.   En cap cas aquesta estada no pot considerar-se de caràcter laboral ni donar lloc a la 
substitució de cap lloc de treball. La seva organització ha d'encabir-se en el respecte 
a l'activitat i gestió habitual de l'entitat acollidora.  

 
4. Les directrius de l'activitat de l'estudiant vindran definides pel responsable de 

l'assignatura i en acord amb el personal responsable de l'entitat que en pot exercir 
una tutela directa i compartida amb el responsable de la UdL. Si ho consideren 
necessari, les parts podran nomenar un tutor específic per l’estudiant a fi de garantir 
l’activitat educativa objecte d’aquest acord i realitzar una valoració de l’estudiant al 
finalitzar l’estada. La valoració acadèmica final de la pràctica serà responsabilitat de 
la UdL.   

5. L’estudiant en formació de la UdL està cobert de qualsevol eventualitat d’accident per 
l’assegurança escolar o d’accidents per a universitaris que la UdL subscriu i al qual 
s’hi adhereix de manera automàtica quan es matricula. Així mateix, la UdL disposa 
d’una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per cobrir les contingències de 
danys a tercers derivats de la realització de les pràctiques.  

6. En la realització de l’estada en pràctiques, l’estudiant ha d’atendre el compliment dels 
següents deures: 
 

a. Incorporar-se a l’entitat en la data acordada, complir l’horari previst i respectar 
les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de 
l’entitat acollidora. 

b. Conèixer el programa formatiu de les pràctiques a realitzar i complir-lo seguint 
les indicacions del personal responsable de l’entitat, sota la supervisió del 
responsable docent de la universitat. 

c. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat, i 
guardar secret professional sobre les seues activitats durant l’estada i un cop 
finalitzada aquesta. 

 

7. De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, l’entitat té la consideració d’encarregat del tractament, i se sotmet de 
manera expressa a totes les obligacions que es preveuen en el contracte que 
aquests efectes s’adjunta al present acord, a mode d’annex. 

8. Una vegada finalitzada l’estada, la UdL, a sol·licitud de l’entitat, emetrà un certificat 
acreditatiu de la tutela realitzada a favor de la persona que l’entitat hagi designat.    
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9. Els possibles conflictes que sorgeixen arrel de l’execució de l’estada, així com de la 
interpretació de les clàusules del present acord, es resoldran mitjançant acord entre 
el professor responsable de l’assignatura i el responsable de l’entitat.  

10. La vigència d'aquest acord és de quatre anys. Si cap de les parts no manifesta per 
escrit la seva intenció de resoldre'l mitjançant comunicació tramesa, com a mínim, 
tres mesos abans d'expirar, l’acord s’entén prorrogat per quatre anys més. En 
qualsevol cas, l’extinció de l’acord no ha d’afectar l’execució de les pràctiques ja 
acordades. 
 

11. Són causes de rescissió de l’acord: l’acord mutu de les parts, manifestat per escrit; la 
impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest 
acord, i l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en 
l’acord.  

 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni. 
 
 
  
El/la CARREC_REPRESENTANT_LEGAL de 
NOM_ENTITAT 

El/la director/a, degà/na del Centre  
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