
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/281/2021, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord de col·laboració, de 17
de febrer de 2020, entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Educació, i la Universitat d'Andorra, per a la realització de pràctiques d'alumnes en centres educatius,
serveis educatius i unitats que depenen del Departament d'Educació (codi 2020/4/0005).

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, preveu que els convenis i els protocols s'han de publicar al DOGC i al web del Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

Resolc:

 

Donar publicitat al text íntegre de l'Acord de col·laboració, de 17 de febrer de 2020, entre l'administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i la Universitat d'Andorra, per a la realització
de pràctiques d'alumnes en centres educatius, serveis educatius i unitats que depenen del Departament
d'Educació, que es transcriu a l'annex, el qual també es pot consultar al Portal de la Transparència.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2021

 

Núria Cuenca i León

Secretària general

 

 

Annex

Acord de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Educació, i la Universitat d'Andorra per a la realització de pràctiques d'alumnes en centres educatius, serveis
educatius i unitats que depenen del Departament d'Educació

 

REUNITS

D'una part, la senyora Maria del Mar Camacho Martí, directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del
Departament d'Educació, nomenada pel Decret 276/2018, de 20 de desembre (DOGC núm.774 de 24 de
desembre de 2018), i actuant per autorització de l'Acord del govern de 18 de febrer de 2020.

I de l'altra, el senyor Miquel Nicolau i Vila, Rector de la Universitat d'Andorra, tal com estableix l'avís del 18 de
maig del 2015, publicat al BOPA núm. 40 del 20 de maig del 2015.

 

MANIFESTEN

Que la Llei 12/2008 del 12 de juny, d'Ordenació d'Ensenyament Superior (BOPA 54 any 20 de 16/07/08)
regula l'autonomia de la Universitat d'Andorra (art. 15), i preveu que la Universitat, per aconseguir els seus
objectius, fomenti estades formatives en empreses (art. 6).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8339 - 11.2.20211/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21040032-2021



Que la Universitat d'Andorra vol afavorir que l'alumnat de qualsevol dels ensenyaments oficials o propis que
ofereix, completi la seva formació amb estades de pràctiques en l'àmbit laboral.

Que els plans d'estudis de la Universitat d'Andorra estableixen la possibilitat d'obtenir crèdits per a la
realització de pràctiques en empreses o institucions, i la direcció del centre corresponent de la universitat,
emet un informe favorable sobre la realització d'aquestes pràctiques.

Que les pràctiques estan incloses als plans d'estudis de la Universitat d'Andorra i estan sotmeses a les
normatives acadèmiques pròpies de la Universitat d'Andorra amb la durada i condicions que estableixen els
programes de pràctiques dels diferents ensenyaments.

Que tant el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com la Universitat d'Andorra valoren
positivament que els estudiants puguin realitzar pràctiques en els centre educatius, serveis educatius i unitats
que depenen del Departament d'Educació per tal d'afavorir el seu apropament a la realitat educativa i que
d'aquesta manera puguin adquirir la major competència possible per a la seva professió.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, i d'acord amb l'aprovació de la
subscripció d'aquest acord de col·laboració pel Govern de la Generalitat de Catalunya, formalitzen el present
document d'acord amb les següents:

 

CLÀUSULES:

 

Primera.- Objecte de l'acord

L'objecte d'aquest acord és concretar els termes de la col·laboració entre el Departament d'Educació i la
Universitat d'Andorra per tal que els estudiants d'aquesta Universitat puguin realitzar pràctiques en els centres
educatius, serveis educatius i unitats que depenen del Departament d'Educació (en endavant, centres
formadors).

 

Segona.- Compromisos del Departament d'Educació

El Departament d'Educació, en el marc d'aquest acord, es compromet a:

- Establir criteris i coordinar els processos interns i relacionats amb la tutorització i l'oferta de places de
pràctiques als centres formadors.

- Designar per a cada estudiant una persona responsable de les seves pràctiques (en endavant, tutor/a de
pràctiques) dins l'equip de professionals del centre formador al qual se l'assigni.

- Propiciar una actitud pedagògica i formativa per part del seu personal respecte dels/de les estudiants que
estiguin en període de pràctiques.

- Facilitar a la Universitat d'Andorra les places de pràctiques disponibles als centres formadors i realitzar les
gestions que calgui per afavorir-ne un bon funcionament.

 

Tercera.- Compromisos de la Universitat d'Andorra

La Universitat d'Andorra en el marc d'aquest acord, es compromet a:

- Designar un professor o professora responsable de les pràctiques de cadascun dels estudiants dels
ensenyaments implicats en aquest acord.

- Mantenir actualitzada la relació de l'alumnat implicat en l'acord.

- Establir la col·laboració necessària amb les tutors i tutores de pràctiques dels centres formadors per tal
d'obtenir el màxim d'efectivitat en el període de pràctiques.

- Oferir assessorament als tutors i tutores de pràctiques en aquelles qüestions referents a la seva pràctica
professional que els sigui d'interès.

- Informar als tutors i tutores de pràctiques de les activitats de formació que organitza la Universitat d'Andorra
que puguin ser del seu interès i donar facilitats perquè hi puguin participar, ja sigui mitjançant l'aplicació de
descomptes especials en els preus d'inscripció o fent una reserva especial de places.
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- Facilitar als tutors i tutores de pràctiques l'accés a les fonts documentals de la Universitat d'Andorra que
puguin ser d'utilitat en el desenvolupament de les seves funcions.

- Afavorir la participació dels tutors i tutores de pràctiques en treballs d'investigació i en publicacions de la
Universitat d'Andorra.

- Emetre un certificat que acrediti la tasca realitzada pels tutors i tutores de pràctiques.

- Informar a l'alumnat sobre els aspectes de confidencialitat, reserva i secret professional de la informació i/o
dades de caràcter personal en relació a les pràctiques que efectuaran als centres formadors, d'acord amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Quarta.- Desenvolupament de les pràctiques

La durada i l'horari de les pràctiques estan determinats pels crèdits que ha de realitzar l'alumnat. L'alumnat en
pràctiques s'hi haurà d'ajustar, respectant les normes internes dels centres formadors.

Durant la seva estada en pràctiques, l'alumnat quedarà sotmès a les normes fixades pel Departament
d'Educació i a l'horari dels centres formadors.

Durant la seva estada en pràctiques, l'alumnat no ha d'assumir les responsabilitats pròpies dels professionals
dels centres formadors.

Durant la seva estada en pràctiques, l'alumnat es compromet a complir i respectar les obligacions sobre les
aspectes de confidencialitat, reserva i secret professional de la informació i/o dades de caràcter personal a les
quals tingui accés durant les pràctiques, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria i les normes
internes dels centres formadors.

El tutor/a de pràctiques dels centres formadors vetllarà per la formació pràctica de l'alumne/a dins l'àmbit del
servei i s'ocuparà de l'assessorament, seguiment i avaluació de la tasca de l'alumne/a en el marc del que
estableixen els protocols de pràctiques de la Universitat d'Andorra. Els tutors i tutores de pràctiques afavoriran
que l'alumne/a en pràctiques pugui:

- Participar en l'observació i col·laboració en les tasques pròpies de la institució.

- Col·laborar amb els professionals del centre, en la mesura dels seus coneixements, en la planificació,
realització i avaluació d'algunes activitats educatives concretes.

- Iniciar-se en la utilització de tècniques i habilitats professionals.

S'entén que la tutorització de pràctiques per part dels centres formadors és una tasca que s'ha d'assumir amb
rigor i això demana un temps de planificació i dedicació que ha de quedar convenientment recollit als plans
d'actuació dels centres formadors corresponents.

El tutor/a dels centres formadors posarà en coneixement del professorat responsable de pràctiques de la
Universitat d'Andorra qualsevol incident que es produeixi i, si s'escau, el mantindrà informat del
desenvolupament de les mateixes.

La valoració del resultat de l'estada en pràctiques la faran el tutor de pràctiques del centre formador i la
Universitat d'Andorra mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració
estrictament acadèmica de les pràctiques per a l'alumnat implicat en aquest acord, és de competència
exclusiva de la Universitat.

La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats en aquest
acord i en cap cas no produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral entre l'alumnat i els serveis educatius
del Departament d'Educació.

 

Cinquena.- Finançament

L'objecte d'aquest acord contribueix a l'exercici de les competències pròpies de les entitats signatàries, en
conseqüència no es preveuen despeses específiques addicionals a les pròpies del seu funcionament ordinari, és
per això que, les parts no assumeixen altres compromisos econòmics diferents als indicats.

No obstant això, i per tal de donar suport addicional i específic al desenvolupament d'aquest acord, les parts
podran assignar, conjuntament o no, i d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries, recursos
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econòmics concrets, mitjançant la subscripció d'una o més addendes a aquest acord.

 

Sisena.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de
protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Tanmateix, les parts s'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre
els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en poden donar difusió sense
l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el
consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació
confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc
d'aquest acord i a no comunicar les dades a terceres persones, tret que es tingui autorització expressa, en els
supòsits legalment admissibles.

En el cas que es vulguin utilitzar les dades o imatges dels menors, caldrà prèviament el consentiment de les
persones que n'exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal. Les escoles o instituts, seguint les instruccions que
es donen a tots els centres educatius en el “Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Protecció
de dades personals”, seran els responsables de gestionar-ho.

Si es vol utilitzar les dades per a una finalitat diferent a la prevista en aquest acord, s'haurà de disposar del
consentiment de les persones que n'exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal dels menors, així com la del
Departament d'Educació.

El deure de confidencialitat subsistirà una vegada finalitzat aquest acord.

 

Setena.- Protecció del menor

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de
la Llei d'Enjudiciament Civil. En concret, es comprometen a comprovar, abans de designar-lo, que el personal
que hagi d'intervenir en l'execució d'aquest acord, compleix el requisit que determina l'apartat 5 de l'article 13
de la Llei orgànica 1/1996 citada.

 

Vuitena.- Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual dels resultats del treball de pràctiques és de l'estudiant autor/a del treball, però si de
les aportacions comuns en neix un producte nou, realitzat amb els mitjans i el suport de la Universitat o del
centre formador i es volgués comercialitzar, s'hauran de pactar les condicions per poder fer-ho.

 

Novena.- Assegurança

Els estudiants que desenvolupin les pràctiques estaran coberts per l'assegurança escolar subscrita per la
Universitat d'Andorra.

Els estudiants no compresos en l'àmbit d'aplicació de l'assegurança escolar hauran d'acreditar, en el moment
de fer la sol·licitud de les pràctiques, la seva cobertura en algun altre sistema assistencial.

 

Desena.- Comissió de seguiment

Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control de l'acord i pel seu compliment, així com dels plans
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d'actuació i activitats que se'n deriven, es crea una comissió de seguiment integrada per un representant de
cadascuna de les parts, que resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se. Així
mateix aquesta comissió coneixerà dels possibles casos d'incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cada cas.

Les parts, en el marc d'aquest comissió, prendran de forma consensuada les decisions dels aspectes claus de
les pràctiques universitàries.

 

Onzena.- Vigència

Aquest acord serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i fins al final del curs escolar
2022-2023, sense perjudici de que les parts, en qualsevol moment abans de la seva finalització, acordin
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 3 cursos escolars addicionals o la seva extinció.

 

Dotzena.- Causes de resolució

Seran causes de resolució d'aquest acord, les que estableix l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic. També seran causes de resolució d'aquest acord altres, diferents de les
anteriors, que les parts acordin addicionar a aquest acord, mitjançant una addenda.

 

Tretzena.- Naturalesa de l'acord

Aquest acord de col·laboració té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 108 i següents de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per
pels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest acord,
que no puguin ser resoltes de comú acord, en el sí de la comissió de seguiment, que es crea en la clàusula
desena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I en prova de conformitat les parts signen digitalment el present acord.

 

La directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital

 

El rector de la Universitat d'Andorra

 

(21.040.032)
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