
DOCUMENT DE CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTIQUES DE [nom complet de 
l’alumne], ALUMNE DEL [nom complet del programa de Diplomatura Postgrau / Màster], A [nom complet 

de l’empresa / institució] 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [data] 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
segons nomenament per Decret de la Generalitat de Catalunya 2/2009, de 7 de gener, (DOGC 5295, de 
13 de gener), i en el seu nom, el Sr. Jaume Farrés Vicén, Delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau 
de la UAB, amb seu social a Campus Universitari s/n, 08193 – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb 
NIF Q-0818002-H. 
 
D’ altra banda, [nom complet del representant de l’empresa / institució], [càrrec del representant de 
l’empresa / institució] de [nom complet de l’empresa / institució] en nom i representació d’aquesta entitat, 
amb domicili a [domicili de l’empresa / institució], i amb NIF [NIF de l’empresa / institució]. 

 
I de l’altra, [nom complet de l’alumne], amb DNI [...], alumna del [nom complet del programa de 
Diplomatura Postgrau / Màster] de la UAB.  
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i  
 
 
MANIFIESTEN 
 
I. Que les parts coneixen l’existència del conveni de col·laboració de [data de signatura del conveni] signat 
entre la UAB i [nom de l’empresa / institució] per a la realització de pràctiques dels alumnes de [nom 
complet del programa de Diplomatura Postgrau / Màster]. 
 
II. Que [nom de l’alumne] assumeix el contingut de l’esmentat conveni de col·laboració signat entre la UAB 
i [nom de l’empresa / institució]. 
 
III. Que en aplicació del que estableix la Clàusula Quarta, apartat 2, de l’esmentat conveni, les parts 
acorden signar el present document de condicions de pràctiques, de conformitat amb les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
1. Constitueix l’objecte del present document l’establiment de les condicions per a la realització de 
pràctiques de [nom complet de l’alumne], alumne de [nom complet del programa de Diplomatura Postgrau 
/ Màster] a [nom de l’empresa / institució]. 
 
Segona. Designació de tutors 
1. La UAB designa [nom complet del tutor] com a tutor acadèmic de l’alumne [nom de l’alumne], qui es 
responsabilitzarà del seguiment i avaluació de les pràctiques. 
 
2. [nom de l’empresa / institució] designa [nom complet del tutor] com a tutor responsable de programar, 
assistir i coordinar les pràctiques. Aquest tutor designat per l’empresa, un cop finalitzat el període de 
pràctiques, emetrà un informe acreditatiu de l’aprofitament del període de pràctiques per part de l’alumna, 
que s’integrarà en el seu procés d’avaluació. 
 
Tercera. Durada de les pràctiques 
1. La durada de les pràctiques s’estableix en [...] hores, i començaran en data [...]. 
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Quarta. Obligacions de l’alumne 
1. [nom de l’alumne] s’obliga a: 
• Complir amb els horaris i les normes fixades per [nom de l’empresa / institució]. 
• Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades amb la deguda diligència. 
• Mantenir amb els seus tutors la relació necessària per aconseguir el bon desenvolupament de les 

pràctiques, en la manera en que aquests ho indiquin. 
• Mantenir absoluta reserva de tots els assumptes i matèries a que tingui accés de forma directa o 

indirecta com a conseqüència de la realització de les pràctiques. 
• Comunicar per escrit, tant a l’Escola de Postgrau de la UAB com a [nom de l’empresa / institució], la 

seva intenció de renunciar com a alumne en pràctiques d’aquesta, amb un mínim de 15 dies 
d’antelació, amb expressió dels motius que originen aquesta renuncia. 

 
Cinquena. Compensació 
1. L’alumne acorda amb [nom de l’empresa / institució] que percebrà la quantitat de [...] Euros bruts 
mensuals com a compensació per a la realització de les pràctiques, en concepte de dietes de 
desplaçament y d’ajut a l’estudi. Aquesta quantitat serà satisfeta segons l’acord entre les parts i té 
caràcter subvencional. 
 
Sisena. Limitació d’obligacions de l’empresa 
1. La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les 
estrictament establertes en aquest document de condicions de pràctiques i en el conveni de col·laboració 
signat entre la UAB i [nom de l’empresa / institució] en data [...], i en cap cas no implicarà l’existència 
d’una relació laboral entre l’alumne i [nom de l’empresa / institució]. 
 
2. En particular, l’exclusió de la laboralitat de la relació entre [nom de l’alumne] i [nom de l’empresa / 
institució] suposa que aquell no podrà reclamar el còmput del temps d’estada a l’empresa a efectes 
d’antiguitat, ni com eximent del període de prova, en el supòsit de que s’incorpori a l’empresa un cop 
finalitzades les pràctiques. 
 
Setena. Assegurança 
1. [nom de l’alumne] acredita el fet d’ésser beneficiari del sistema assistencial [dades de l’Assegurança 
(número de Seguretat Social / Tarja sanitària / Assegurança privada, etc.], que comprèn la seva estada 
[nom de l’empresa / institució]. 
 
Vuitena. Remissió al conveni marc 
1. La signatura per part de l’alumne del present document de condicions de pràctiques suposa 
l’acceptació per part seva del contingut del conveni de col·laboració signat entre la UAB i [nom de 
l’empresa / institució] en data [...]. 
 
Novena. Vigència 
1. Aquest document de pràctiques entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i romandrà vigent 
fins a la finalització del període de pràctiques acordat amb [nom de l’empresa / institució]. 
 
Desena. Modificació  
1. Per a que tingui validesa qualsevol modificació que alteri allò establert en aquest document de 
condicions de pràctiques, haurà de ser expressat de comú acord per les parts en un annex que s’afegirà 
al present. 
 
Onzena. Naturalesa administrativa 
1. Aquest document de pràctiques té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i 
desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la 
seva vigència i que no es puguin resoldre de forma amistosa entre les parts, es sotmetran a la jurisdicció 
contenciós-administrativa. 
 
I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat i amb un sol efecte, en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 
Per la UAB    [alumne]   [empresa / institució] 
 
 
La rectora, i per autorització:  [nom]    [nom] 
El Delegat de la rectora per a   [DNI]    [càrrec]    
l’Escola de Postgrau  
Sr. Jaume Farrés Vicén 
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