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CONVENI ESPEGíFIC DE COOPERACIó EDUCATIVA PERA I.A REALITZp¡CIO DE PRÀCTNUES AGADÈMIQUES
EXTERN ES (CU RRICU LARS) EN ENTITATS COL' LABORADORES

El Dr. Ermengol siot i Ballbé, com a coordinador del Grau d'Arqueologia de la UAB, en nom I representació de la Universitat Autònoma de

Barcelona, añU  amb domicili a Campus universilari, s/n, 08193 Bellaterra (Ce¡danyola del Vallès), per delegaciÓ del rector

segons la resolució de 24 de juliol de 2012.

El Sr. Joan Gómez Pallarès, com a Director, d'acord amb les competències que tinc atribuides çom a director per I'article 14 dels Estatuts de

l,lnstitr¡t, ien ús de les competències delegades pel Consell de Direcció de l'lnstitrf Català d'Arqueologia Clàssica en la seva reunió del dia 11

d'abril de 2@2amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i NIF S-4300033J

La senyora Elisabet Font Monegal amb   estudiant del Grau d'arqueologia de la Facultat de Filosofia ¡ Lletres de la Universitat

Autònoma de Barcelona, amb domicili a Tarrragona.

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:
. El Reial dæiet 592f2014, d'1 1 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

o L'Estatut de I'estudiant univers¡tari, aprovat per Reial dætel 17911201 0 de 30 de desembre.
o La normat¡va de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la UAB el l0 de desembre de2O14.

l, en conseqüència, formaliEen aquest conveni conforme als AGORDS següents:

l. Condicions de les Þràctiques
Assignatura: Pràctiques Externes Godi: 100718 | Nombre de crèdits: 6

Total d'hores: 1ü) hores Data d'inici: 1 4lXl2O16 Data de finaliEació (*):3ONll2Q17

Dies de la setmana: dilluns a divendres Horari: 9:@h-'l 4:00h/1 5:@'l 9:00h Total hores dia: 5

Lloc (adreça) on es duran a terme: lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Departarrenfreaßenet on es duran a terme:

Ajut a I'estudi (9hora)
(1 ):

(1) tnpott sofmès a Ia retenc¡ó mln¡ma del 2"Á d'IRPF de conformitat amb el RD 0ß9f2007, de 30 de març, a les

disposicions det RD 149Y2,011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen les condicions d'¡nclus¡ó al règim general de la

Seguretat Sociat de /es percones que pañicipin en prcgrames de fo¡mació i a la disposició addicional vint-i-cinquena

del RD U2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, Ia competitivitat i l'efrciència.

(*) Tenint en compte que I'estudiant té dret al règim de permisos establed per la legislació vìgent.

2. Proiecte formatiu de I'estada de pràctiques

Motivació i objectiu de I'estada de
pràctiques:

L'objectiu se centra en permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adqu¡rits en

la seva formació acadèmica, afavorint I'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici

d'activitats prof essionals

Tasques i funcions:

Premsa: preperac¡Ö ¡ ass¡stènc¡a e rodes de premsa, redeccro'de notes, elencro als ñnJans, fecull oe pfenEa;-"-

Programa de ràdio: producció de I'espai Toquem pedra, amb Tanagona Ràdio i reali2ació en diræte a la seu do
I'ICAC o fora.

Comun¡cació inlerna de I'ICAC, a través del correu info@cac.cat.

Folæ: registre d actes públics i intems ¡ de treballs arqueològics, retrets e entrevistats, etc.

Seguiment del procés editorial dels ll¡bres de les col.leccions en paper (Documenta iHic et Nunc) idigital Orama):
correcció d'originals i galerades, preparació del material gràfic, supervisió del disseny, traducció, etc.

L'estudient tambó col.laborarà amb al Centre de documentació i b¡bliotece de I'ICAG fent la descripció d'imalges del
Fons Palol (per sèries o jacimenls) i creació d'articles divulgatius per a la web.

Forma prevista de seguiment per part

del lúor de I'entitat col.laboradora:
Una vegada finaliÞades les pràctiques el tutor emetrà un informe de valoració de I'activitat realitzada
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CompAèndtes que ha d'adQuirir I

Desenvolupament del pensament i del raonament crític

Competències bàsiques: D*otup"tent d'estratègies d'aprenentatge autònom

R*p*t" p* la diversitat i la pluralitat d'idees' de persones i de situacions

Generaciódepropostesinnovadoresicompetitivesenlarecercaienl'activitatprofess¡onal
es Externes' que Programa el

utònoma de Barcelona han estat con per a estudiants que es volen

-,,^ .^Á^ À^ conèixer el funcionament i

esDecialitzar en arqueologia i museologia,.itambé, pei a aquells que tene,,.,"'-'-- àn conèixer el funcionament i

¡,få"#ä;; ä'r;;titrä. öäiã"ãiãõ"t'r.s sesùients comþetències i resultats d'aprenentatse

UtiliÞarelsprincipalsinslrumentsinformàticsidegestiódedadesaixícomlatecnologiadelainformaciói
comunicació en generar ." ;i';õ ä"ãä.it¡" a. res ci-ènr ies històrico- arqueorògiques

Reconèixer ¡ posar en pràctica les habilitats per al treball en equip: compromis amb el mateix' hàbit de

äiiã'riãià"ió, óapacitat per incorporar-se a la resolució de problemes'

Reflexionar sobre el

Cornpetències genèriques

i/o específìques (2):

@estudis estroben a la

?

externes de la UAB.

4. Tutor acadèmic
La universitat Autònoma de Barcelona designa com a túor/a de les pràctiques la Doctora Esther Rodrigo Requena, en qualitat de professora

de I'assignatura.

udiant i el tutor de I'entitat col'laborad

n,.n, 
;i tod"' establert per la Universitat al

6. lnexilència de relació laboral
La rearització de res pràctiques no comporta cap reració raborar ni funcionarial ni implica prestació de seryeis Per part de I'estudiant' Les

pràctiques previstes 
". "qüät 

*nu"nit"'n"n una naturalesa estrictament acadèmica'

de ra Lre :,"-:f.#:,:""Ji"51"0'JÏ3'å1"i,ff 5
parts es t de les persones interessades, així

i de pràct 
ió de oaoesdãcarààter personal.

at i altres

8. Rescissió del conven¡
En quarsevor moment, si åonconen causes que així ho recomanin, es pot rescindir er conveni per iniciativa de quarsevol de les parts'

9.
o pugui sorgir de l,aplicació, la interpretació o. f".T"gr."ió 

del conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts' si

aiÄrãnunc¡ãnalseupropiiü,liàsåtm"tenaljutjatsitribunalsdeBarcelona.
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Amb la signatura d'aquest document tant I'esttdiant participant en el programa de pråctiques oom I'entitat col'laboradora acoeÉen les
cond¡c¡ons recollides en aquest document i manifesten que cone¡xen la normatNa aplicable, a¡xl com els seus drels Í les seves obligacions.

I com a prova de conformitat, læ partssignen el present conveni en tres o<emplars, en el lloc í la data æmerfats més avall.

Bellatena (Cerdanyola del Vallb), 28 de setembre dê 2016.

Per la Univercitat Autönoma de Barcelona L'estudiant

Sr. Ermengol Gassiot i Ballbé
Goordinador del Grau dArqueologia de la UAB Sra. Elisabet Font Monegal




