CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES
D’ESTUDIANTS EN EMPRESES I INSTITUCIONS

PARTS
D’una banda, el Sr. Julio de Planas Ausás amb el NIF 37722183K com a Director del CEE
Lexia, ubicat al carrer Gomis, 102 de Barcelona , amb el codi postal 08023 i amb el telèfon
934.170.739
D’altra part, el Sr. Jordi Peiró Simón amb el NIG 4095369T com a President del Club Escola de
Futbol Can Mir- Rubí, ubicat al c/ Albiol (cantonada Camí del Racó) de Rubí, amb el codi postal
08191 i amb el telèfon 693.610.595
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del Pla d’estudis de
l’ensenyament de CIATE (Curs d’Auxiliar Tècnic Esportiu) de l’Escola Lexia i atorgat per l’Escola
Catalana de l’Esport.

ACORDS
1. La col·laboració es concretarà en un Programa de Pràctiques, tots els continguts i detalls del
qual s’especificaran com a document annex d’aquest conveni, i estarà verificat pels
responsables de les pràctiques de cada part signatària d’aquest conveni.
2. L’Escola Lexia i el Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí nomenaran respectivament un
professor responsable o tutor de pràctiques que s’especificaran en el Programa de
Practiques corresponent, i que es responsabilitzaran de garantir l’adequada formació,
l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants, així com de la bona gestió de
l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
3. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’entitat receptora i
la comissió acadèmica de l’Escola, o el consell d’estudis mitjançant el mecanisme que
aquests últims estableixin.
4. La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els
acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte
laboral entre els estudiants i l’empresa o la institució.
5. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, i si
són majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, la qual ha de ser
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formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al moment de signar aquest conveni.
L’Escola Lexia té una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de dany a
tercers per l’estudiant en pràctiques. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis
laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral.
6. El Club Escola de Futbol Can Mir - Rubí es compromet a no sotmetre els estudiants que
rebin cap tipus d’activitat delictiva, abusiva o contrària als drets fonamentals de la persona, i
a tenir cura de la bona gestió formativa de les activitats proposades, que és exclusiva
finalitat de les pràctiques realitzades pels estudiants de la de l’Escola Lexia en un entorn
extern al centre.
7. Aquest conveni tindrà una durada que establirà l’empresa d’acord amb la direcció i l’equip
docent de l’escola
8. Qualsevol altre acord i/o ampliació dels anterior a aquest que s’estableixin entre l’empresa i
l’escola es podran afegir com a addicionals en aquest conveni, els quals hauran de tenir en
compte la legislació assenyalada en els antecedents legals d’aquest conveni.
En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data
esmentada més avall
Barcelona, 17 de juny de 2017
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