
CLAUSULES 
 
Primera, Objecte del Conveni de Cooperació Educativa- L'objecte d'aquest conveni és establir el marc regulador de les relacions 
entre l'estudiant, l'entitat col·laboradora i l’EASDIB, en el qual s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes, curriculars 
i/o extracurriculars, de conformitat amb el projecte formatiu annex en aquest conveni. 
 
Segona, Finalitat de les pràctiques - Les pràctiques acadèmiques externes tenen per objectiu permetre que l’estudiant apliqui i 
complementi la formació acadèmica, adquireixi les competències transversals, generals i específiques dels diferents títols dels 
ensenyaments artístics superiors en un àmbit productiu real i s’acosti a la realitat del mercat de treball en el qual exercirà la seva 
activitat una vegada hagi completat els estudis. 
 
Tercera, Règim de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes 
1. Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats l’any acadèmic en curs en l’assignatura de “Pràctiques 
Externes”. El període de pràctiques es realitzaran entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any acadèmic en curs, sense limitacions. 
2. Les característiques de les pràctiques acadèmiques externes dels estudis superiors de disseny són regulades per la guia docent de 
l’assignatura. 
3. Els estudiants tindran dos tutors: un tutor acadèmic de l’EASDIB i un tutor de l’entitat col·laboradora, les funcions dels  quals es 
troben detallades a la normativa vigent aplicable. 

a) El tutor acadèmic serà un professor de l’EASDIB. 
b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, amb experiència professional i amb 
els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció 
d'un document acreditatiu de la labor realitzada. 

4. El tutor acadèmic de pràctiques externes ha de concertar amb el tutor de l’entitat col·laboradora el projecte formatiu, que és 
annex en aquest conveni de cooperació educativa. 
5. L’avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzarà el tutor de la institució d’educació superior, de conformitat amb els 
supòsits previstos en la normativa vigent aplicable i amb els procediments establerts a la guia docent de l’assignatura. 
 
Quarta, Drets i deures dels estudiants en pràctiques - Els estudiants, durant el període de realització de les pràctiques 
acadèmiques externes, tindran els drets i deures previstos en la normativa vigent aplicable. 
 
Cinquena, Règim de permisos 
1. L'estudiant té dret al règim de permisos següent: 

a) Tot el dia en que té lloc l'examen (parcial o final) 
b) Les hores indispensables per a la tutoria. 
c) Les hores indispensables per a la presentació de treballs acadèmics. 
d) Les hores indispensables per a la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de l’EASDIB. 
e) Les hores indispensables per a assistir a la visita mèdica. 

2. L'estudiant ha d'informar l'entitat col·laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i n'ha de 
presentar els justificants corresponents. 
 
Sisena, Cobertura d’eventualitats - La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats subscriu una pòlissa d’assegurances 
d’accidents i de responsabilitat civil, complementària a l’assegurança escolar, per cobrir les possibles eventualitats que es puguin 
produir durant el desenvolupament de les pràctiques externes. Aquesta pòlissa només cobreix aquelles pràctiques externes 
organitzades pels centres públics. 
 
Setena, Exclusió de relació laboral 
1. La realització de l'estada de pràctiques acadèmiques externes no retribuïdes no suposa que les parts hagin d'assumir cap obligació 
més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implica cap relació jurídica laboral o funcionarial entre 
l'estudiant i l'entitat col·laboradora. A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral o funcionarial 
pròpia de llocs de treball. 
2. L’estudiant que cursa les pràctiques acadèmiques externes no retribuïdes està exclòs del règim general de la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 1.1 del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la 
Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de 
la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259, 27-10-2011). 
3. Si l’estudiant s’incorpora a la plantilla de l’entitat col·laboradora durant el període de desenvolupament de les pràctiques 
acadèmiques externes, es considerarà que abandona les pràctiques externes. El tutor de l’entitat col·laboradora ha de comunicar 
aquest fet al tutor acadèmic per tal d’organitzar el període de pràctiques externes restant a una altra entitat col·laboradora. 
4. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora, el temps de les pràctiques no es 
computa als efectes d’antiguitat ni l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable estigui 
expressament estipulada alguna cosa diferent. 
 
Vuitena, Durada i rescissió anticipada 
1. La durada d’aquest Conveni de Cooperació Educativa és d’un any a partir del moment en què se signa. Es considerarà prorrogat 
unànimement si l’any acadèmic següent l’entitat organitzadora acull estudiants. 
2. Els convenis de cooperació educativa es poden rescindir per mutu acord entre la institució d’educació superior i la institució 
col·laboradora o per denúncia d’una de les parts. La denúncia del conveni, que s’ha de notificar fefaentment a l’altra part, pot respondre 
a alguna de les causes següents: 

a) Cessament de l’activitat d’alguna de les parts signants del conveni. 
b) Causes de força major que impossibilitin el desenvolupament de les activitats programades. 
c) Incompliment de les clàusules establertes en el conveni de cooperació educativa, inadequació pedagògica de les pràctiques 

formatives o vulneració de les normes vigents relacionades amb la realització de les activitats programades. 
3. Així mateix, l’EASDIB podrà rescindir unilateralment el Conveni de Cooperació Educativa si detecta que alguna de les parts 
incompleix els acords establerts i la normativa vigent aplicable. 
4. La resolució del present Conveni de Cooperació Educativa no afectarà la realització de les pràctiques externes dels estudiants que 
estiguin en curs. 
 
Novè, Protecció de dades - D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (BOE núm. 298, 14-12-1999), l’EASDIB informa que les dades obtingudes del present Conveni de Cooperació 
Educativa seran incorporades en un fitxer. Entitats col·laboradores i estudiants podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició davant la secretaria de la EASDIB 
 
Desena, Règim supletori - En tot allò que no es preveu en aquest Conveni de Cooperació Educativa, l’Ordre de l'11 novembre de 
2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors 
(BOIE núm. 156, 16-11-2019), la guia docent de l’assignatura i el projecte formatiu, s'han d'aplicar, amb caràcter supletori, les 
disposicions promulgades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en relació amb les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 
 
Undècima, Resolució de conflictes i jurisdicció competent - Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació, 
modificació, desenvolupament i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present Conveni de Cooperació Educativa s’ha de 
resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts se sotmetran als òrgans de la jurisdicció contenciós-
administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre. 
 
Duodècima, Denominacions - Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions que en aquest Conveni de Cooperació Educativa 
apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. 
 
Tretzena, Reconeixement de la tasca desenvolupada pels tutors de l'entitat col·laboradora - El director de centre d'ensenyaments 
artístics superiors ha d'expedir, a petició de el tutor de l'entitat col·laboradora, un certificat que acrediti l'activitat que ha duit a terme. 
 


