Borrar datos

Imprimir

Referencia:

D.4. FORMALIZACIÓN DA PRÁCTICA ACADÉMICA EXTERNA
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
Empresa/Entidade
CIF

Data do Convenio

ENDEREZO DO CENTRO ONDE SE REALIZARÁN AS PRÁCTICAS
Vía e número
C.P.

Localidade
Teléfono

Provincia

TITOR/A DA EMPRESA/ENTIDADE
Nome e apelidos
Cargo
Teléfono

Correo electrónico

DATOS DO/A ESTUDANTE
Nome e apelidos
NIF
Ano nacemento
Teléfono
Correo electrónico
Seleccione Campus
Campus
Facultade ou Escola Selecciona Facultade ou Escola
Seleccione Titulación
Titulación
Curso
Ano de inicio de estudios universitarios
Realizou anteriormente unha práctica?
En qué curso?
Empresa

TITOR/A ACADÉMICO/A
Nome e apelidos
Departamento
Centro

Teléfono
Correo electrónico

CARACTERÍSTICAS DA PRÁCTICA
Tipo de práctica
Modalidade
Período de realización
Dende
ata
Horas totais
Horario:
a
Lugar de realización
Aportación económica bruta mensual por parte da empresa

€

Debido á COVID-19 a empresa ou entidade garante que a práctica a realizar polo estudante pode desenvolverse en condicións de
seguridade, autoprotección e distanciamento social.
No caso de enfermidade ou illamento obrigatorio por COVID-19, estudarase a posibilidade de realizar a práctica telemática da
mesma, ou a ampliación do período de práctica para recuperar as horas.

PROXECTO FORMATIVO
Obxectivos educativos
O Obxectivo fundamental é contribuír á formación integral do alumno proporcionando unha experiencia no mercado laboral que lle
permita afrontar novos retos, desenvolver novas habilidades e complementar as competencias adquiridas na aula cos aspectos prácticos
que proporciona unha contorna de traballo real.
Actividades a desenvolver

D.3. COMPROMISO DO/A ESTUDANTE EN PRÁCTICAS

D/Dna.

con DNI nº

DECLARA QUE:
Non manten relación laboral algunha en este momento nin durante a duración das prácticas coa empresa/institución na que vai a
desenvolver as mesmas, sen prexuízo de que estas poidan ser interrompidas para establecer unha relación contractual.
Comprométese a cumprir todas obrigacións estipuladas en el R.D. 592/2014, do 11 de xullo , polo que se regulan as prácticas
académicas externas dos estudante universitarios, no seu artigo 9.2 .Deberes dos estudantes en prácticas, que son as seguintes:
a) Cumprir a normativa vixente relativa as prácticas externas establecida pola Universidade.
b) Coñecer e cumprir o Proxecto Formativo das prácticas seguindo as indicacións do titor asignado pola entidade colaboradora
baixo a supervisión do titor académico da Universidade.
c) Manter contacto co titor académico da Universidade durante o desenvolvemento da práctica e comunicarlle calquera incidencia
que poida xurdir no mesmo, así como facer entrega dos documentos e informes de seguemento intermedio e a memoria final
que lle sexan requeridos.
d) Incorporarse á entidade colaboradora de que se trate na data acordada, cumprir o horario previsto no proxecto educativo e
respectar as normas de funcionamento, seguridade e prevención de riscos laborais da mesma.
e) Desenvolver o Proxecto Formativo e cumprir con dilixencia as actividades acordadas coa entidade colaboradora conforme as
liñas establecidas no mesmo.
f) Elaboración da memoria final das prácticas, prevista no artigo 14 deste Real Decreto e, no seu caso, do informe intermedio.
g) Gardar confidencialidade en relación coa información interna da entidade colaboradora e gardar segredo profesional sobre as
súas actividades, durante a súa estancia e finalizada ésta.
h) Mostrar, en todo momento, unha actitude respectuosa cara a política da entidade colaboradora, salvagardando o bo nome da
Universidade á que pertence.
i) Calquera outro deber previsto na normativa vixente e/ou nos correspondentes Convenios de Cooperación Educativa subscritos
pola Universidade e, no seu caso, a entidade xestora de prácticas vinculada á mesma, coa entidade colaboradora.
Información básica sobre a protección dos seus datos
Responsable : Universidade de Vigo.
Finalidade : xestionar e tramitar convenios de cooperación educativa e a realización de prácticas externas, ofertas de Emprego e bolsas de
formación da Universidade de Vigo.
Lexitimación : o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola Lei orgánica
6/2001, de 21 de decembro, de Universidades e desenvoltas polo Real Decreto 592/2014, do 1 de xullo, polo que se regulan as prácticas
académicas externas dos estudantes universitarios.
Cesións : non se prevén cesións a terceiros.
Dereitos : as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición
e, no seu caso, portabilidade dos datos.
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Lugar e data: En

TITOR/A ACADÉMICO/A

Fdo.

,a

ESTUDANTE

TITOR/A DA EMPRESA/ENTIDADE

Fdo.

Fdo.

