CONVENI DE DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE FI DE GRAU EN ENTITATS O CENTRES
COL·LABORADORS
REUNITS
D'una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l’article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix
en virtut del seu nomenament com a rector d’aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya
131/2020, de 10 de novembre, i en el seu nom, segons la resolució de 12 de novembre de 2020, per la qual
s’autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la
realització del Treball de Fi de Grau pel còmput de crèdits, el/la senyor/a (TATIANA ROVIRA), degà/na o
director/a de la Facultat o Escola de (PSICOLOGIA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
D’una altra part, el/la senyor/a (ANGELS ROCA), com a (Presidenta), en nom i representació de l’entitat o
centre col·laborador ((ASSOCIACIÓ PER A LA INCONTINÈNCIA ANAL (ASIA)), domiciliat a (Nou de Sant Pere, 1
,1r1a) de (Terrassa), amb NIF (G66054909).
I, d’una altra part, el/la senyor/a (Laura Ávila Dionisio i Adriana Subirana Porras), amb DNI/passaport
(47184399Z i 49272950G), estudiants de (TFG) a la Facultat/Escola de (PSICOLOGIA).
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
Que, en el marc del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, les parts subscriuen
aquest document i
ACORDEN
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'ha de desenvolupar el treball de
fi de grau que l’estudiant ha de dur a terme per completar la seva formació en els estudis en què està
matriculat. L’estada (presencial o no) en l’entitat o centre col·laborador ha d’anar encaminada a facilitar la
realització del treball de fi de grau.
L’estudiant ha de desenvolupar aquest treball de fi de grau de conformitat amb el projecte formatiu detallat a
l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. El
treball de fi de grau podrà ser objecte de publicació.
Segon. El nombre dels crèdits que obté l’estudiant per la realització del treball de fi de grau en l’entitat o
centre col·laborador és el què s’estableix al pla d’estudis corresponent.
Tercer. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts a l’Estatut de l’estudiant universitari.
L’estudiant té dret a rebre, per part de l’entitat o centre col·laborador, informació de la normativa de seguretat i
prevenció de riscos laborals.
L’estudiant es compromet, expressament, a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de
l’entitat o centre col·laborador on desenvolupa el seu treball de fi de grau i a guardar secret professional sobre
les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat, sense perjudici d‘allò establert en l’acord
primer d’aquest conveni.
En la data de subscripció d’aquest conveni l’estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d’assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil.
Quart. L’entitat o centre col·laborador designa com a persona referent a (ÀNGELS ROCA), que s’ha de
coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat, en/na (GEMMA GUILLAZO).

Pàgina 1 de 6

L’entitat o centre col·laborador es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord amb la normativa
reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
L’entitat o centre col·laborador es compromet, expressament, a informar l’estudiant de l’organització i del
funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.
Les dades personals de la persona referent designada per l’entitat o centre col·laborador formaran part d’un
fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte
d’aquest conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutors poden exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Cinquè. Dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés amb motiu del
desenvolupament del projecte formatiu objecte d’aquest document de conformitat amb el que disposa el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD),
amb compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i garantint l’exercici dels drets que el RGPD
reconeix a les persones titulars de les dades.
Així mateix, les parts hauran d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la
seguretat de les dades, especialment la seva confidencialitat i integritat, i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, o els
tractaments o accés no autoritzats.
Sisè. L’estada per a la realització del treball de fi de grau no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions
més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implica l'existència de relació
laboral entre l'estudiant i l’entitat o centre col·laborador.
Setè. Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l’execució d’aquest conveni són titularitat de
l’estudiant i de l’entitat o centre col·laborador en proporció a la seva participació en l’obtenció d’aquests drets i
de conformitat amb el què disposa la legislació corresponent.
Si el projecte es duu a terme, l’estudiant hi participarà si ho desitja. Si decideix no continuar, per a que el
projecte no quedi sense vinculació amb la Universitat Autònoma, serà el/la tutor/a acadèmic/a del TFG de
l’estudiant d’acord amb l’entitat o centre col·laborador, qui decideixi com continuar el projecte.
Vuitè. En el cas de què a partir de la implementació del projecte es generin publicacions científiques (articles
de revistes i presentacions a congressos/jornades) l’estudiant/a constarà com a primer/a autor/a, el/la tutor/a
acadèmic/a del TFG com a últim/a autor/a i totes les persones de referència de l’entitat o centre col·laborador,
en proporció a la seva participació en la implementació del projecte i en la redacció de l’article/originals que
se’n derivin.
Novè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni, annexos i/o disposicions legalment
aplicables s’ha de comunicar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d’una setmana,
amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.
Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts
incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.
Desè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, interpretació o execució d’aquest conveni s’ha de
resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten
als jutjats i tribunals de Barcelona.
Onzè. La Universitat Autònoma de Barcelona i l’entitat o centre col·laborador poden fer difusió pública de la
subscripció d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració
establerta entre les parts.
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PROJECTE FORMATIU
(ANNEX)
Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització del treball de fi de grau entre
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, l’entitat o centre col·laborador ASIA, amb NIF
G66054909, i els estudiants: Paula Calle, amb DNI 77749781Y i Pol Calderer amb DNI 47852044S, en data
18/03/2021
.

Dades del projecte formatiu
Entitat o centre col·laborador ASIA

, amb NIF G66054909

Estudiants Laura Ávila Dionisio, amb DNI 47184399Z

.

i Adriana Subirana Porras amb DNI 49272950G.

Adreça de la realització de l’estada per fer el treball de fi de grau:

Format virtual, no presencial

Àrea/Departament/Servei on es duu a terme l’estada:-------Data: desde 1/02/2021 fins a 31/05/2021

Motivació i objectiu del Treball de fi de Grau

Augmentar l’autoestima i millorar la qualitat de vida de dones afectades d’incontinència anal (IA) per
causes obstètriques.

Detall del contingut del Treball de fi de Grau (tasques)

Les participants són 15 dones afiliades a l’associació ASIA d’arreu de l’estat espanyol, afectades de IA per
causes obstètriques. Les participants s’han repartit en tres grups de 5 dones cadascun.
El disseny de la intervenció consisteix en un bloc de tres tallers. Cada taller té una durada d’uns 40-50 minuts
aproximadament i es realitzen setmanalment en format virtual, en cadascun dels tres grups establerts.
El contingut dels tallers és el següent:
Taller 1: Aprendre a acceptar i reconèixer les seves qualitats.
Taller 2: Potenciar l’autopercepció que tenen d’elles mateixes a partir de la identificació de creences i
pensaments desadaptatius.
Taller 3: Potenciar l'assertivitat i la comunicació social per tal d'afavorir la visibilització i normalització de
l'afectació física.
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Competències genèriques i/o específiques que haurà adquirit l’estudiant en finalitzar el treball de
fi de grau:
(Enllaçar guia docent)
Les competències establertes per la Universitat per a cada un dels estudis, es troben a la pàgina web de la
UAB (dins de cada titulació, a la pestanya “pla d’estudis” “competències”).
Competències Bàsiques
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional
Competències específiques
Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris
Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei sol·licitat.
Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció,
tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius
establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.
Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directa sobre els destinataris: consell psicològic, teràpia,
negociació, mediació, etc.
Seleccionar indicadors i construir instruments per avaluar programes i intervencions
Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació
Mostrar respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats de les avaluacions i les intervencions
psicològiques. Interactuar, mitjançant un treball en equip efectiu, amb els altres professionals implicats.
Competències transversals
Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica
Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat
humana. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional

Procediment del seguiment per part de la persona referent designada per l’entitat o centre
col·laborador

1. Presentar i informar l’estudiant del funcionament general de la institució/organització
2. Supervisar l’assistència, la participació i l’acompliment de l’estudiant (si s’escau).
3. Atendre les consultes de l’estudiant
4. Realitzar l’avaluació de l’estudiant i/o de l’experiència seguint el protocol establert per la Universitat
en la data pactada
5. Coordinació amb el/la tutor/a acadèmic/a per a l’elaboració del pla de treball del TFG
6. Informar el/la tutor/a acadèmic/a de les incidències en el desenvolupament del programa i de les
dificultats i imprevistos que sorgeixin
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