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PROGRAMES DE COOPERACIÓ EDUCATIVA UNIVERSITAT-EMPRESA

La Llei de reforma universitària estableix, en el seu article 1, que una de les funcions essencials de la
universitat és preparar els estudiants per a l'exercici d'activitats professionals que requereixin l'aplicació de
coneixements i mètodes científics o per a la creació artística. Una altra funció és donar suport científic i
tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic del seu entorn.

Per tal d'afavorir el compliment d'aquestes funcions és convenient promoure i consolidar vincles de
col·laboració entre la universitat i les empreses del seu entorn. És dins d'aquest marc general on cal situar
l'objectiu dels programes de cooperació educativa: ja que es pretén completar i enriquir la formació
universitària amb experiències professionals en l'àmbit empresarial.

A la vegada, els programes de cooperació educativa aprofundeixen la integració de la universitat en el teixit
social, en afavorir tant el paper dinamitzador i innovador de la universitat en el seu entorn, com l'adequació
dels plans formatius a les necessitats que la tasca quotidiana demana en la formació de l'universitari. A la
majoria de països d'economia avançada, en els quals hi ha un alt grau d'integració de la universitat en la
societat hi ha programes d'aquest tipus.

El desenvolupament dels programes de cooperació educativa a la nostra universitat es basa en el Reial
decret 1497/81, actualitzat pel Reial decret 1845/94, sobre programes de cooperació educativa. A l’empara
d'aquest decret, els estudiants poden adquirir una experiència de treball professional de gran utilitat,
coberts, mentrestant, per l'assegurança escolar, a més de poder rebre un ajut econòmic per part de
l'empresa i de gaudir de les possibilitats de contractació quan acabin els estudis. Les empreses poden
disposar d'una bona informació de les qualitats i capacitats de cadascun dels estudiants que hi participen,
sense els vincles que imposa la contractació laboral i amb possibles avantatges fiscals per les beques que
proporcionen als estudiants, així com, en alguns casos, del suport de la universitat per al desenvolupament
de productes tecnològicament avançats.

Els programes de cooperació educativa, atès el seu caràcter formatiu, han de tenir un adequat reflex en el
currículum de l'estudiant. Malgrat que en l'actual organització dels estudis és difícil plasmar aquesta
incidència, en les noves titulacions que van sorgint del procés de reforma dels ensenyaments universitaris hi
ha àmplies possibilitats per atorgar crèdits acadèmics de lliure elecció a aquestes activitats. A més de la
possibilitat de desenvolupar el projecte final de carrera en les titulacions que ho preveguin, en el marc
d'aquests programes, es poden oferir pràctiques en empreses convenientment acreditades pels centres
docents. Cal assenyalar, no obstant això, que el nombre màxim de crèdits que podria obtenir un estudiant
mitjançant aquests programes ha de tenir un límit, per no arribar a la deformació que suposaria un pes
excessiu d'aquestes activitats, atès el seu caràcter complementari.

L'acreditació d'aquestes activitats en l'expedient acadèmic de l'estudiant exigeix el seguiment, la tutela i
l'avaluació de l'activitat portada a terme dins aquests programes per la Comissió Acadèmica del centre
corresponent. Per fer-ho de forma efectiva cal la participació activa dels professors, per la qual cosa és
convenient que els que hi participin tinguin unes contraprestacions adequades.

La necessitat de garantir un nivell de qualitat en aquests programes i la incertesa sobre les places que en
un moment determinat podran oferir-se als estudiants, forcen a donar una caràcter opcional als crèdits
corresponents a aquestes activitats.

Aquestes programes representen per a la universitat unes despeses de recursos materials i humans. Les
empreses que hi participin haurien de col·laborar en el suport econòmic d'aquestes despeses.

La diversitat dels estudis que imparteix la nostra universitat, les diferències en l'exercici de les professions
de les quals s'ofereix titulació, la necessitat de tenir, en algunes d'aquestes titulacions, una sòlida
experiència professional abans de l'exercici lliure de la professió, i les diferències entre els plans d'estudis
vigents, aconsellen establir una normativa flexible i adaptable a les diferents situacions, per la qual cosa es
dóna una àmplia autonomia a cada centre, però se'l responsabilitza alhora del correcte funcionament
d'aquestes activitats.
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NORMATIVA DELS PROGRAMES DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

UNIVERSITAT DE LLEIDA-EMPRESES

1. Els programes de cooperació educativa se signaran entre la Universitat de Lleida i una empresa a
l’empara del Reial decret 1497/81, de 19 de juny de 1981, i el  Reial decret 1845/94, de 9 de setembre
de 1994. En aquest context, també s'entenen com a empreses entitats públiques, ajuntaments i
diputacions, entre  d'altres, així com professionals liberals i col·legis professionals.

2. En tots els programes de cooperació educativa es garantirà el compliment del seu objectiu fonamental:
"Aconseguir una formació integral de l'estudiant/a per mitjà d'un programa formatiu paral·lel a la
universitat i a l'empresa". Aquesta activitat quedarà reflectida en forma de crèdits en el currículum de
l'estudiant.

3. Per garantir i tutelar el compliment d'aquell objectiu, així com per  promoure, organitzar i portar a terme
els programes de cooperació educativa, es crearà a la Universitat i a cadascun dels centres participants
en aquests programes, comissions de relacions universitat-empresa. Aquestes comissions també
podran acollir altres activitats relacionades amb l’àmbit empresarial, com les borses de treball tutelades,
entre d'altres.

4. La Comissió de Relacions Universitat-Empresa del Centre (CRUEC) serà nomenada pel degà/ana
director/a, i constituï da, com a mínim, pel degà/ana director/a i un/a professor/a coordinador/a
d'aquests programes al centre. Així mateix, podrien formar-ne part representants dels estudiants.

5. La Comissió de Relacions Universitat-Empresa de la Universitat (CRUEU) serà nomenada pel rector/a, i
constituï da, com a mínim, pel rector/a o vicerector/a en qui delegui, el responsable de cooperació
educativa de la Universitat i un representant de cadascuna de les CRUEC que participin en programes
de cooperació educativa.

6. Els estudiants participants en programes de cooperació educativa hauran d'haver superat el 50 per 100
dels crèdits de l'ensenyament que cursen, i tenir l’assegurança escolar o l’equivalent durant tot el
període de pràctiques a l'empresa.

7. A l'efecte del reconeixement de crèdits de les pràctiques fetes a través dels convenis de cooperació
educativa universitat-empresa, cada centre establirà l'equivalència de crèdits. També podrà incloure's en
el marc de cooperació educativa l'elaboració del projecte final de carrera. En cap cas no podran
comptabilitzar-se com a crèdits de pràctiques en empreses les hores associades a l'elaboració del
projecte final de carrera, les quals hauran d'ésser especificades.

8. La CRUEC comunicarà a tots els estudiants les ofertes de programes de cooperació educativa, sempre
que l'oferta no sigui proposada per iniciativa d'un estudiant/a. Els estudiants que desitgin participar-hi
seran inscrits en un registre, i seran seleccionats per l'empresa a proposta de la CRUEC. S'assegurarà,
en cada cas, la transparència del procés de selecció.

9. L'empresa participant en un programa de cooperació educativa nomenarà un/una tutor/a, dins del
personal tècnic de la seva plantilla, que vetllarà per la formació de l'estudiant/a dins l'empresa.

10. La CRUEC nomenarà un/a professor/a del centre com a tutor/a de l'estudiant en el programa de
cooperació educativa, el qual, conjuntament amb el/la tutor/a de l'empresa, prepararan l'activitat de
l'estudiant/a i faran un informe (annex 1) per concretar les activitats que haurà de dur a terme i els
objectius formatius del programa. En cas que la tasca encarregada sigui confidencial, arbitraran un
sistema que permeti l’avaluació posterior de les pràctiques.

11. La CRUEC valorarà l'informe esmentat en el paràgraf anterior, així com el compliment de la normativa
legalment establerta. El centre, a proposta de la CRUEC, proposarà a la Universitat la signatura d'un
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conveni de cooperació educativa (annex 2). Aquesta proposta haurà de tenir el vistiplau del degà/ana
director/a del centre.

12. A la vista dels informes esmentats als paràgrafs 10 i 11, se signarà un conveni de cooperació educativa
entre l'empresa, la Universitat i l'estudiant/a. S'adjuntaran com a annexos els dos informes anteriors.

13. Els tutors del centre i de l'empresa assignats al programa faran un seguiment regular de l'activitat de
l'estudiant, i en acabar les pràctiques en faran un informe (annexos III i III bis).

14. Una vegada acabades les pràctiques, l'estudiant/a en farà un informe (annexos IV i IV bis), seguint les
normes establertes per la CRUEC per  poder avaluar-lo.

15. El centre nomenarà un tribunal, el qual, un cop escoltats els tutors, definirà la valoració acadèmica en
crèdits amb el vistiplau de la Comissió d'Estudis i, si escau, qualificarà les pràctiques dutes a terme per
l'estudiant/a.

16. Les empreses que participin en programes de cooperació educativa amb la Universitat signaran un
conveni marc amb aquesta, en el qual constaran les condicions generals de col·laboració. Dins
d'aquest conveni marc se signaran els convenis particulars amb els estudiants que hi participin, tal com
s'ha esmentat en l'apartat 12.

17. En el conveni marc es detallarà, si escau, la quantia de les beques per als estudiants participants i les
contraprestacions econòmiques als professors, departaments i centres involucrats.

18. L'empresa participant en un programa de cooperació educativa contribuirà en el manteniment d'aquest
servei amb la quantitat d'euros que estigui en funció del nombre total d'hores del conveni, segons el 
quadre que segueix:

Convenis de durada fins a 100 h         50,00 €

Convenis de durada fins a 200 h                  62,00 €

Convenis de durada fins a 300 h    75,00 €

Convenis de durada fins a 400 h            80,00 €

Convenis de durada fins a 500 h            85,00 €

El 80% d'aquesta quantitat estarà a disposició de la CRUEC i el 20% restant estarà a disposició de la
CRUEU. Aquestes quantitats hauran de ser invertides exclusivament en activitats directament
relacionades amb la cooperació educativa.

19. En finalitzar cada curs acadèmic, la CRUEC i la CRUEU faran un informe de l'activitat de cooperació
educativa portada a terme.




