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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’INSTITUT NACIONAL 
D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC) I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
D’ESTUDIANTS DE L’INEFC. 
 
 
A Lleida, 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda el Sr. Eduard , director de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya, en virtut del nomenament fet pel Decret 125/2020, de 20 d’octubre (Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8252, de 22 d’octubre). 
 
D’altra banda, el Sr. Adam , Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Institut Nacional de Educació Física de 
Catalunya, amb NIF  i domicili a Barcelona (CP 08038), Av. de l'Estadi, 

, Anella Olímpica de Montjuïc, en virtut del que disposa l’article 9 de la Llei 
11/1984 de 5 de març, de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya, (en endavant, l’INEFC). 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajutament d’Amposta com a Alcalde de la 
mateixa, amb CIF/NIF núm.  i domicili a Amposta –Tarragona- (CP 43870), 
Plaça de l’Ajuntament, núm.  (en endavant, l’entitat col.laboradora). 
 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament prou capacitades per a formalitzar aquest 
document i 
 
 
MANIFESTEN:  
 
I. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix a l’article 2 

que l’autonomia universitària comprèn l’elaboració i aprovació de plans de estudi 
i investigació i d’ensenyaments específics de formació. 
 

II. Els ’articles 11, 14 i 17 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual 
s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment 
d’assegurament de la seva qualitat, estableixen que els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció dels títols de Grau i de Màster Universitari podran contenir 
la realització de pràctiques externes. 



 

2 
 

 
III. El Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants universitaris. autoritza les universitats a 
formalitzar convenis amb empreses, institucions i entitats públiques i privades, 
per concertar la participació d’aquestes en la preparació pràctica que la formació 
de l’alumnat requereix. 

 
IV. El pla d’estudis corresponent al títol oficial de Grau en Ciències de l’activitat 

física i l’esport, implantat a la Universitat de Barcelona per l’Ordre 
ECO/250/2011, de 14 de setembre, i a la Universitat de Lleida per l’Ordre 
IUE/487/2010, de 13 d’octubre, preveu la realització de pràctiques externes. Així 
mateix, els plans d’estudis dels Màsters oficials organitzats per l’INEFC preveuen 
també la realització de pràctiques externes de l’alumnat. 

 
V. Les parts signants es fan ressò de la necessitat que l’alumnat universitari faci 

una part de la seva formació en el món laboral, per la qual cosa consideren 
d’interès la col·laboració mútua. 

 
Per tot l’exposat,  
 
 
ACORDEN 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és la realització a l’entitat col·laboradora de 
pràctiques externes d’estudiants de l’INEFC matriculats en el Grau en Ciències de 
l’activitat física i l’esport o en qualsevol dels Màsters que oferti l’INEFC. Aquestes 
pràctiques podran ser les corresponents al pràcticum, als crèdits pràctics o qualsevol 
altra activitat pràctica que formin part de les matèries obligatòries i/o optatives que es 
puguin ofertar cada any. 
Queden també incloses en aquest conveni les pràctiques extracurriculars; es a dir, 
aquelles pràctiques que els estudiants puguin fer amb caràcter voluntari durant el seu 
període de formació i que no formen part dels corresponents plans d’estudi. 
 
Segon.- Els estudiants que participin en aquest conveni compliran els requisits 
establerts legalment per a la seva realització. Per a cada estudiant que realitzi les 
pràctiques en base a aquest conveni se signarà un acord específic en el que constarà 
el projecte formatiu de l’estudiant, el qual fixarà els objectius educatius i les activitats a 
desenvolupar, el nombre d’hores de dedicació de l’estudiant a aquest projecte, els 
crèdits i altres peculiaritats que hi pugui haver en cada cas. Aquest acord serà signat 
pel representant legal de l’entitat col.laboradora, pel director del centre de l’INEFC en 
el que estigui matriculat l’estudiant i pel propi estudiant.  
 
Es procurarà que els horaris de realització de les pràctiques siguin compatibles amb 
l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació que desenvolupi 
l’estudiant a l’INEFC. 
 
Tercer.- L’estudiant no té, per la realització d’aquestes pràctiques, cap vincle laboral 
amb l’entitat col·laboradora. 
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No obstant, l’entitat col·laboradora podrà aportar a l’estudiant una quantitat econòmica 
en concepte de borsa o ajut a l’estudi. En el cas que així s’acordi, s’haurà d’indicar en 
el corresponent acord específic l’import de la mateixa i la forma de pagament. 
L’entitat col·laboradora donarà compliment a totes les obligacions en matèria de 
Seguretat Social que estableixi la normativa vigent en cada moment relativa als 
estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes. 
 
No podran realitzar pràctiques en l’entitat col·laboradora aquells estudiants que tinguin 
una relació contractual amb la mateixa. 
 
Quart.- L’estudiant tindrà com a tutor/a responsable de les pràctiques a un/a 
professor/a de l’INEFC.  
D’altra banda, l’entitat col·laboradora nomenarà, d’entre els seus professionals, un/a 
tutor/a que es responsabilitzarà d’organitzar i supervisar les activitats de l’alumne/a i 
informar-lo/a de l’organització i funcionament de l’entitat col.laboradora, especialment 
en allò relatiu a la seguretat i riscos laborals. 
  
Cinquè.- La qualificació acadèmica serà competència exclusiva de l’INEFC, mitjançant 
el/la seu/va tutor/a. El valor dels crèdits que obtindrà l’alumne/a per les pràctiques 
realitzades vindrà determinat pel pla d’estudis corresponent.  
 
Per tal de poder fer una correcta avaluació de les pràctiques, el/la tutor/a designat per 
l’entitat col.laboradora remetrà al/a la tutor/a de l’INEFC, un cop finalitzades les 
mateixes, un informe final que recollirà el nombre d’hores de pràctiques realitzades per 
l’alumne/a i on es faci una valoració de les competències genèriques i específiques 
previstes en el corresponent projecte formatiu. 
 
Així mateix, en finalitzar les pràctiques, l’entitat col.laboradora lliurarà a l’alumne/a un 
informe que recollirà l’activitat realitzada, la seva durada i el seu rendiment. 
De la mateixa manera, a petició del/de la tutor/a de l’entitat col.laboradora, l’INEFC 
reconeixerà les tasques de tutoria realitzades. 
 
Sisè.- Les eventualitats per accident que puguin sorgir durant l’estada en pràctiques 
quedaran cobertes per l’assegurança escolar obligatòria dels estudiants menors de 28 
anys, la qual cobreix fins a tot l’any en el qual l’estudiant compleixi aquesta edat. En el 
cas d’estudiants majors d’aquesta edat, per l’assegurança d’accidents corresponent 
que haurà de ser formalitzada per l’estudiant. 
 
Setè.- L’estudiant vindrà obligat/a a: 
 

 Complir l’horari fixat dins els límits establerts en l’acord específic de les seves 
pràctiques. 

 Guardar confidencialitat en relació a la informació interna de l’entitat 
col.laboradora i guardar secret professional sobre les seves activitats durant la 
seva estança en la mateixa i un cop finalitzada aquesta. 

 Complir i acceptar les ordres, orientacions i directrius dels responsables de 
l’entitat col.laboradora i el/la tutor/a de l’INEFC. 

 Mantenir en tot moment una actitud de respecte i consideració envers el personal 
de l’entitat col.laboradora. 
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Vuitè.- Les causes d’expulsió de l’estudiant seran: 
 

 L’incompliment greu de les obligacions establertes a la clàusula setena d’aquest 
conveni. 

 La conducta impròpia de l’estudiant. 
 
L’expulsió serà acordada pel director de l’INEFC, previ informe del/de la tutor/a de 
l’INEFC i del/de la tutor/a de l’entitat col.laboradora. 
 
Novè.- En qualsevol moment, les parts podran rescindir el conveni. No obstant això, 
s’hauran de continuar fins a la seva finalització les pràctiques que estiguin 
començades en el moment de la resolució d’aquest conveni.  
 
Desè.- Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura i tindrà una 
durada de quatre (4) anys. No obstant això, abans de la seva finalització, les parts 
podran acordar, de manera expressa, la seva pròrroga per un període màxim de 
quatre anys més.  
 
Onzè.- Qualsevol altre aspecte de la relació que s’inicia entre ambdues institucions 
que no estigui previst en aquest conveni serà resolt conjuntament per les parts. 
 
Dotzè.- L’entitat col·laboradora adoptarà totes les accions necessàries per complir les 
mesures de seguretat establertes per les autoritats competents en matèria preventiva 
per al seu personal i, específicament, les relacionades amb la COVID-19, les quals li 
seran d’aplicació també als estudiants en pràctiques durant la seva estada. 
 
L’entitat col·laboradora donarà als estudiants les instruccions corresponents sobre les 
mesures a adoptar i controlarà la seva execució. En cas de ser necessari, els 
proporcionarà els mitjans de protecció necessaris per al desenvolupament de la seva 
activitat de forma segura. 
 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document 
en el lloc indicat a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduard  
Director de l’Institut Nacional 

d’Educació Física de Catalunya 

Adam  
Alcalde de I’Ajuntament d’Amposta 
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