
 

 

RESUM CARACTERÍSTIQUES CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
( pràctiques en empreses) 2019-2020. 

 
Els convenis de cooperació educativa tenen com a objecte la formació dels estudiants en un entorn laboral. 

N’hi ha de dos tipus curriculars i extracurriculars. En les curriculars l’estudiant pot avaluar 12 crèdits amb 

les pràctiques. 

 

Característiques 

*L'empresa ha de designar un tutor que vetllarà per a que l'estudiant faci unes feines d'acord amb el seu 

perfil. 

*La universitat ha de designar un tutor acadèmic que vetllarà per a que les feines de l'estudiant tinguin un 

caràcter formatiu . 

*La universitat recomana que es pagui 8€/h a l'estudiant. 

*El màxim d'hores que pot realitzar l'estudiant durant el curs acadèmic és de 900 ( fins el 15/09/2019). 

Durant tota la carrera el màxim d’hores que pot realitzar és de 1800. En el cas de  pràctiques curriculars 

aquestes seran de 360 hores. 

*La empresa haurà d'abonar a la universitat un 15.7% ( amb un 21% d’IVA afegit)de l’ import total que 

percebi l'estudiant en concepte de administració i tràmits de gestió . Aquesta quantitat no es descompta 

del que rep l'estudiant sinó que és independent. 

*L'empresa ha de donar d’alta l’estudiant a la seguretat social. 

*Qualsevol de les parts pot rescindir el conveni sense que això comporti cap mena de penalització o deure 

envers l'altre part. 

 

Per formalitzar el conveni : 

1-Cal lliurar a secretaria 3 còpies emplenades , signades i segellades del conveni més una còpia del projecte 

formatiu signat i segellat.  

2-Tota la documentació  s'ha de lliurar un mínim de  5 dies hàbils abans de l'inici del conveni de pràctiques .  

3-S'han de lliurar tots els documents amb el format actualitzat sense modificacions , taxadures ni retocs fets a 

ma. En cas que fos necessari es poden fer annexos al conveni.  

4- Al final de tots els convenis ( extracurriculars inclosos) l'empresa haurà de lliurar un informe ( serà en 

format de posar creus en una taula) a la UPC .El model el podreu trobar al web i trametre'l per correu 

electrònic a  empresa@epsem.upc.edu.  

5-El projecte formatiu ha de descriure amb cert detall les tasques que realitzarà l'estudiant. 

 

Tota la informació i documents   a:      

https://www.epsem.upc.edu/ca/empresa-recerca/empresa/practiques-en-empreses 

o podeu contactar a   empresa@epsem.upc.edu 
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