ANNEX II : DRETS I DEURES
DELS TUTORS/ES I DELS ESTUDIANTS/ES EN PRÀCTIQUES

TUTOR/A DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
Drets i deures del tutor/a de l’entitat col·laboradora (segons art. 11 del RD 592/2014)
Drets:
a) Al reconeixement de la seva activitat col·laboradora, per part de la universitat, en els termes
que preveu el Conveni de cooperació educativa.
b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte
formatiu i de les condicions del seu desplegament.
c) A tenir accés a la universitat per obtenir la informació i el suport necessaris per al compliment
dels fins propis de la seva funció.
d) A les altres consideracions específiques que la universitat pugui establir.

Deures:
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar d’acord amb el que estableix el
Projecte formatiu.
b) Supervisar les seves activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica amb una
relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès,
especialment la relativa a la seguretat i riscos laborals.
d) Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de les activitats que
estableix el Conveni de cooperació educativa, incloent-hi les modificacions del pla formatiu que
puguin ser necessàries per al normal desenvolupament de la pràctica, així com la comunicació i
resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el seu desenvolupament i el control de
permisos per a la realització d’exàmens.
e) Emetre els informes intermedi (si s’escau) i final.
f) Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a la realització de les
pràctiques.
g) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al desenvolupament de la
pràctica.
h) Facilitar i estimular l’aportació de propostes d’innovació, millora i emprenedoria per part de
l’estudiant.
i) Facilitar al tutor acadèmic de la universitat l’accés a l’entitat per al compliment dels fins propis
de la seva funció.
j) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui de l’estudiant com
a conseqüència de la seva activitat com a tutor.
k) Prestar ajuda i assistència a l’estudiant, durant la seva estada a l’entitat, per a la resolució de
les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar en el desenvolupament de les
activitats que hi realitza.

ESTUDIANTS/ES EN PRÀCTIQUES
Drets i deures dels estudiants/es en pràctiques (segons article 9 del RD 592/2014)
Drets:
a) A la tutela, durant el període de durada de la pràctica corresponent, per un professor de la
universitat i per un professional que presti serveis en l’empresa, institució o entitat on aquesta
es realitzi.
b) A l’avaluació d’acord amb els criteris que estableix la universitat, i els seus centres docents
c) A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques,
amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si s’escau, el seu rendiment.
d) A percebre, en els casos en què així s’estipuli, l’aportació econòmica de l’entitat
col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
e) A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de
la matèria.
f) A rebre, per part de l’entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat i
prevenció de riscos laborals.
g) A complir la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, amb la
comunicació prèvia amb antelació suficient a l’entitat col·laboradora.
h) A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela,
a la informació, a l’avaluació i al desenvolupament mateix de les pràctiques en igualtat de
condicions.
i) A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb les
activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
j) Aquells altres drets previstos en la normativa vigent i/o en els corresponents convenis de
cooperació educativa subscrits per la universitat i, si s’escau, l’entitat gestora de pràctiques que
hi està vinculada, amb l’entitat col·laboradora.

Deures:
a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes que estableix la universitat.
b) Conèixer i complir el Projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor
assignat per l’entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la universitat.
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la universitat durant el desenvolupament de la
pràctica i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir-hi, així com fer lliurament dels
documents i informes de seguiment intermedi i la memòria final que li siguin requerits.
d) Incorporar-se a l’entitat col·laboradora de què es tracti en la data acordada, complir l’horari
previst en el projecte educatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de
riscos laborals d’aquesta.
e) Desenvolupar el Projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb
l’entitat col·laboradora conforme a les línies que s’hi estableixen.
f) Elaboració de la memòria final de les pràctiques, i si s’escau, de l’informe intermedi.
g) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat col·laboradora i
guardar secret professional sobre les seves activitats, durant la seva estada i un cop finalitzada
aquesta.
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa amb la política de l’entitat col·laboradora,
salvaguardant el bon nom de la universitat a la qual pertany.
i) Qualsevol altre deure que prevegin la normativa vigent i/o els corresponents convenis de
cooperació educativa subscrits per la universitat i, si s’escau, l’entitat gestora de pràctiques
vinculada a la universitat, amb l’entitat col·laboradora.

TUTORS/ES ACADÈMICS/QUES DE LA UNIVERSITAT
Drets i deures dels tutors/es acadèmics/ques (segons article 12 del RD 592/2014)
Drets
a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la
universitat, d’acord amb la seva normativa interna.
b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte
formatiu i de les condicions sota les quals s’ha de desenvolupar l’estada de l’estudiant a tutelar.
c) A tenir accés a l’entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures
a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte formatiu, garantint la compatibilitat de
l’horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de
representació i participació de l’estudiant.
b) Fer un seguiment efectiu de les pràctiques i, a aquest efecte, coordinar-se amb el tutor de
l’entitat col·laboradora i vistos, si s’escau, els informes de seguiment.
c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte formatiu.
d) Portar a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat.
e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a
conseqüència de la seva activitat com a tutor.
f) Informar a l’òrgan responsable de les pràctiques externes del centre de les possibles
incidències sorgides.
g) Supervisar, i si s’escau sol·licitar, l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per
assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.

