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REUNITS

D'una banda, el doctor Lluís M. Fener i Caubet, Excm. I Magfc. rcctor de la Univers¡tat
Autònoma de Barcelona, en ús de les facultats atribuides per l'article 75 m) dels Estatuts de
la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector mitjançant el Decret
9412002 de 19 de maç, de la General¡tat de Catalunya.

D'una altra, el senyor Josep Guitart i Duran, en nom i representació de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, amb CIF S4300033J, domícili a Tanagona (43003), pl. Rovellat, s/n i

telèfon 977 24 91 33

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

l. Que la conveniència que els estudiants de la Llicenciatura de Geologia de la UAB
combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional és palesa en el pla
d'estudis d'aquesta titulació, publicat per resolució de la UAB de data 16-11-1992
al BOE de data 14-01-1993.

ll. Que, en el marc del Reial Decret 1497t1987, de 27 de novembre, modificat pel Reial
Decret 126711994, de 10 de juny, que estableixen les directrius generals comunes dels
plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el tenitori nacional,
es poden valorar com a crèdits les pràctiques realitzades a empreses/entitats, per la qual
cosa les parts subscriuen aquest document en base als següents.

lll. Que, el dia 14 de gener de 2005, amMues institucions van signar un conveni on es va
fxar el marc general de col'labonació sobre els interessos comuns com són la formació
acadèmica, la recerca, la documentació i la difusió de l'arqueologia clàssica i del seu
patrimoni.

ACORDS

Primer.- L'objecte d'aquest conveni és la realització d'estades de pràctiques d'alumnes de
Geologia de la UAB a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

Seqon.- Es nomenarà un tutor acadèmic a cada estudiant que participi en aquest conveni. El
tutor es responsabilitzarà del seguiment i l'avaluació de les pràctiques.

Tercer- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica notificarà a la Facultat de Ciències el nom
d'un tutor, designat per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, encarregat de programar i de
coordinar les pràctiques. Aquest tutor, un cop finalitzat el perÍode de pràctiques, emetrà un



informe acreditatiu de l'aprofitament de l'estudiant, que servirà de base per a la seva
avaluació acadèmica.

Quart.- El valor dels crèdits que obtindrà l'alumne per les pràctiques objecte del present
conveni serà el que s'estableix el pla d'estudis conesponent.

Cinquè.- La realització de les pràctiques no suposa l'assumpció, per les parts, d'obligacions
més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i, en cap cas, no implicarà
l'existència d'una relació laboralentre l'estudiant i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

Sisè.-

1. Els estudiants de pràctiques queden coberts per I'assegurança escolar en els termes que
assenyali la legislació vigent en la matèria.

2. 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.

Setè.- Cada curs acadèmic la Facultat de Ciències elaborarà un annex actualitzat que
contindrà, almenys les dades següents:

a) Llistat d'alumnes que participen en les pràctiques objecte d'aquest conveni.
b) Data de naixement dels alumnes.
c) Nom deltutor acadèmic
d) Nom del tutor nomenat per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
e) Nombre de crèdits que s'obté amb les pràctiques i nom de l'assignatura a la qual s'han

d'aplicar
f) Pla de desenvolupament del conveni: tipus de formació, dates d'inici i d'acabament,

seguiment, forma d'avaluació, etc.

Vuitè.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la dumda serà de
2 anys.

En tot cas, podrà ser rescindit per alguna de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit
b) Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'anticipació
c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent

Novè.- Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present
conveni haurà de serexpressada de mutu acord peramMues parts, en un document que s'hi
adjuntarà.

l, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per quadruplicat
en el lloc i la data assenyalats a I'encapçalament.

El rector
Per auto

l.i*"t""

Facultat de Ciències

titut Català d'Arqueologia

Guitaft i Duran



ANNEX AL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE LA
LLICENCIATURA DE GEOLOGIA AMB CÒMPUT EN CRÈDITS A I'INSTITUT CATALÀ

D'ARQU EOLOG¡A CLÀSSICA

Signat en data l2 de setembre de 2005

1. Alumna participant:

Africa Pitarch Martí. amb DNI 36.578.689-H. nascuda el 16 d'abrilde 1983,

2. Tutor acadèmic: Dr./Dra. Rita Estrada

3. Tutor nomenat per lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica: Dr. Aureli Àlvarez.

4. L'alumna tindrà la possibilitat d'obtenir 10 crèdits que s'aplicaran a I'assignatura:
Pràctiques en Empreses, lnstitucions Públiques o Privades

L'equivalència hores/crèdit queda fìxada en 20 hores per a cada crèdit.

5. Les pràctiques es realitzaran durant els mesos de setembre i octubre de 2005, amb
un total de 200 hores.

6. Pla de treball: "La transformació urbana de la Part Alta de Tarragona, de l'època
antiga a I'edat mitjana a partir de les excavacions de la Catedral de Tarragona"
(Codi: 21.42), realitzant la classificació dels marbres d'aquestes excavacions.

7. Per a l'avaluació de i'alumne es tindrà en compte tant la memòria elaborada pel propi
alumna, com I'informe emès peltutor nomenat per I'empresa.




