OBLIGACIONS I DEURES DE LES PARTS IMPLICADES EN EL PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES EXTERNES (EXTRACTE)

Tutor o tutora de l’entitat
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que ha de desenvolupar d’acord amb el que estableix el projecte formatiu.
b) Supervisar les activitats de l’estudiant, i orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica amb una relació basada en el respecte
mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant de l’organització i funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a la seguretat i
riscos laborals.
d) Coordinar amb el tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat el desenvolupament de les activitats establertes, incloent-hi
les modificacions del projecte formatiu que puguin ser necessàries per al normal desenvolupament de la pràctica, així com la
comunicació i resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el seu desenvolupament i el control de permisos per a la
realització d’exàmens.
e) Emetre l’informe final de valoració de la pràctica segons el format establert per la UdL.
f) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al desenvolupament de la pràctica.
g) Emetre, si l’estudiant ho sol·licita, un informe acreditatiu amb menció expressa de l’activitat desenvolupada, la seua duració i, si
escau, el seu rendiment.
h) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que, com a conseqüència de la seua activitat com a tutor o tutora,
conegui sobre l’estudiant.

Tutor o tutora de la UdL
a) Vetllar pel normal desenvolupament del projecte formatiu, garantint la compatibilitat de l’horari de realització de les pràctiques amb
les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l’estudiant.
b) Fer un seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor o tutora de l’entitat col·laboradora.
c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el projecte formatiu.
d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat d’acord amb els procediments que estableixi la UdL.
e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seua activitat com a tutor o
tutora.
f) Informar a l’òrgan responsable de les pràctiques externes de la UdL i/o Centre de les possibles incidències sorgides.
Estudiant
a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes establerta per la UdL.
b) Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor o tutora assignat per l’entitat
col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat.
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat durant el desenvolupament de la pràctica i comunicarli qualsevol incidència que pugui sorgir-hi, així com lliurar els documents i informes que la normativa especifica i la memòria final
requerida.
d) Incorporar-se a l’entitat col·laboradora corresponent en la data acordada, complir l’horari previst en el projecte educatiu i respectar
les seues normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.
e) Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat col·laboradora conforme a les
línies que s’hi estableixen.
g) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat col·laboradora i guardar secret professional sobre les seues
activitats, durant l’estada i un cop finalitzada aquesta.
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa amb la política de l’entitat col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la
Universitat.
i) Qualsevol altre deure previst en la normativa vigent i/o els corresponents convenis de cooperació educativa subscrits per la
Universitat i l’entitat col·laboradora.

