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/D &RQVHOOHULD G¶(GXFDFLy &XOWXUD L 8QLYHUVLWDWV REUL HO WHUPLQL SHU D TXH HOV
FHQWUHV LQWHUHVVDW SXJXLQ UHEUH DOXPQHV GHOV JUDXV G¶HGXFDFLy LQIDQWLO SULPjULD L
SHGDJRJLD GH OD 8,% DPE O¶REMHFWLX GH UHDOLW]DU OHV SUDFWLTXHV FRQWHPSODGHV HQ HOV
FRUUHVSRQHQWVSODQVG¶HVWXGLV


(O WHUPLQL SHU D VROÂOLFLWDU SDUWLFLSDU HQ DTXHVWD FRQYRFDWzULD V¶REULUj HO  GH
JHQHU GHO  L ILQDOLW]DUj HO  GHO PDWHL[ PHV (OV FHQWUHV LQWHUHVVDWV KDXUDQ GH
UHPHWUH HO IRUPXODUL FRUUHVSRQHQW D O¶DGUHoD HOHFWUzQLFD PPRUDOHV#GJXQLFDLEHV (O
FHQWUHV WDPEp KDXUDQ G¶DSRUWDU XQ SHWLW SOD GH SUDFWLTXHV DMXVWDW DO FURQRJUDPD GHOV
JUDXV TXH KD G¶LQFORXUH O¶RIHUWD GH SODFHV VHJRQV HV WUDFWL G¶HVWXGLDQWV G¶HGXFDFLy
LQIDQWLOSULPjULDRSHGDJRJLD


(OV FHQWUHV SDUWLFLSDQWV UHEUDQ HQ FRQFHSWH GH FRPSHQVDFLy XQD TXDQWLWDW
HTXLYDOHQW DO  GHO SUHX GH OD SULPHUD GH OHV SUDFWLTXHV GHO JUDX FRUUHVSRQHQW 3HU
DOWUD EDQGD OD &RQVHOOHULD G¶(GXFDFLy &XOWXUD L 8QLYHUVLWDWV FRQFHGLUj DO SURIHVVRUDW
WXWRUGHOFHQWUHLDODSHUVRQDTXHKDJLFRRUGLQDWOHVSUDFWLTXHVGHFDGDFHQWUHHOVFUqGLWV
GHIRUPDFLyTXHFRUUHVSRQJXLQGHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHSUHYHXODQRUPDWLYDYLJHQW
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DEDQV G¶HQYLDU OD VROÂOLFLWXG HOV FHQWUHV H[DPLQLQ HO FRQYHQL SHU WDO G¶DVVHJXUDUVH GH
TXHHOFHQWUHVLHOVSURIHVVRUVFRPSOHL[HQHOVUHTXLVLWVH[LJLWV










Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i la Universitat de les Illes Balears en relació amb
les pràctiques que l’alumnat dels graus d’educació primària i d’educació
infantil de la Universitat de les Illes Balears realitza en els centres
educatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Parts
Rafael Àngel Bosch i Sans, conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
nomenat pel Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes
Balears, en exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears,
nomenada pel Decret 25/2011, d’1 d’abril, en exercici de les facultats que li
atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de novembre, d’Universitats, i el
Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’esmentada Universitat.
Antecedents
1. El dia 1 d’octubre de 2008 el president del Govern de les Illes Balears i
la rectora de la Universitat de les Illes Balears varen signar el Protocol
general de col·laboració entre ambdues institucions per establir una
col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar
actuacions que responguin a objectius compartits, mitjançant convenis
específics.
2. Aquesta col·laboració es concreta a partir de les competències que
estatutàriament corresponen a cadascuna de les entitats. D’una banda
correspon a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la formació
permanent del professorat i a la Universitat de les Illes Balears la
ordenació i gestió de la pròpia universitat així com la formació

acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries
per al desenvolupament de la tasca docent.
3. Les pràctiques en centres educatius constitueixen una activitat
obligatòria en el pla d’estudis dels graus d’educació infantil i d’educació
primària, que han de realitzar-se en col·laboració amb les institucions
educatives mitjançant convenis entre universitats i administracions
educatives. Les institucions educatives participants en la realització de
les pràctiques han d’estar reconegudes com a centres de pràctiques,
així com el professorat tutor encarregat de l’orientació i tutela de
l’alumnat dels graus.
4. Ambdues parts manifesten l’interès a col·laborar per facilitar el
desenvolupament de les pràctiques en centres educatius a l’alumnat
dels graus d’educació primària i d’educació infantil que imparteix la
Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de possibilitar que els
alumnes assumeixin les competències pràctiques que implica
l’adaptació a l’EEES i que figuren als corresponents plans d’estudis de
Grau, així com també d’enriquir l’enllaç entre els coneixements teòrics i
pràctics adquirits en l’àmbit acadèmic i els que es construeixen en
l’àmbit professional.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte facilitar el desenvolupament pràctic dels
coneixements teòrics adquirits en els graus esmentats i ha de permetre que
l’alumnat dels graus participi en totes les activitats que es desenvolupen en
un centre educatiu i que col·labori en el màxim nombre possible
d’assignatures i activitats relacionades amb els estudis cursats, així com en
grups i nivells diferents.
2. Convocatòria per a la participació de centres

La conselleria d’Educació, Cultura i Universitats posa a disposició de la
Universitat de les Illes Balears els centres d’educació infantil i primària,
centres d’educació especial sostinguts total o parcialment amb fons públics o
centres privats en els quals l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears pot
realitzar les pràctiques.
Amb aquesta finalitat, la Direcció General competent en matèria de formació
del professorat ha de publicar les convocatòries necessàries per a la
participació dels centres (a la pàgina web http://dgoifp.caib.es). Així mateix,
donarà la màxima difusió d’aquesta convocatòria entre els centres educatius
sostinguts total o parcialment amb fons públics i amb fons privats, mitjançant
correu electrònic a aquests.
Així, els centres interessats a acollir alumnat de la Universitat de les Illes
Balears en pràctiques han de presentar a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, amb l’acord favorable del claustre, la sol·licitud corresponent
d’acord amb les condicions que s’estableixen en la convocatòria i el pla de
pràctiques del centre, ajustat al cronograma dels graus, que ha d’incloure
l’oferta de places segons es tracti d’educació infantil o de primària i la relació
de professorat i departaments implicats en les pràctiques de cada grau.
La convocatòria ha de preveure la constitució d’una comissió mixta integrada
per representants de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i de la
Universitat de les Illes Balears, que en tot cas ha de dur a terme les funcions
següents:





Comprovar el compliment dels requisits de participació dels centres que
preveu cada convocatòria
Formular la proposta de resolució que ha de contenir la relació dels
centres que compleixen els requisits, on poden realitzar-se les pràctiques i
els centres exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
Fer el seguiment anual de les activitats generades arran d’aquest Conveni
i emetre un informe final que ha de posar-se a disposició del director
general competent en matèria de formació del professorat i el director
general competent en matèria d’universitats.

El director general competent en matèria de formació del professorat ha de
resoldre les convocatòries esmentades i publicar en la pàgina web
http://dgoifp.caib.es/ la llista de centres que la conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats posa a disposició de la Universitat de les Illes Balears perquè
l’alumnat dels graus d’educació primària i educació infantil pugui realitzar les
pràctiques. Així mateix comunicarà a la Universitat de les Illes Balears la
resolució de la convocatòria, com a tard, 30 dies hàbils abans de l’inici del
període de pràctiques.
La llista s’ha d’aplicar en els períodes de pràctiques posteriors al de la
publicació i notificació a la Universitat de les Illes Balears, fins que sigui
substituïda per una altra d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors
d’aquesta clàusula.
Si una vegada seleccionats els centres educatius, en primera convocatòria,
fos inferior el nombre de places ofertades al nombre d’estudiants, es podrà
realitzar una convocatòria posterior, amb les mateixes condicions, o amb
unes altres, per assegurar la realització de les pràctiques als centres escolars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
3. Assignació de l’alumnat en pràctiques als centres
La Facultat d’Educació, de la Universitat de les Illes Balears ha d’assignar
l’alumnat dels estudis d’educació primària i infantil als centres de pràctiques
relacionats en la Resolució de la convocatòria prevista en la clàusula
anterior, tot seguint criteris d’expedient acadèmic, d’adequació al perfil
formatiu de l’alumnat, i altres criteris objectius establerts per la mateixa
Facultat.
El nombre màxim d’alumnes que pot assignar-se a un centre no pot superar
la quarta part del nombre de professors i professores del claustre, ni pot
assignar-se a un departament un nombre d'alumnes dels graus d’educació
primària i d’educació infantil superior a la meitat del nombre de membres
d’aquest. Així mateix, en el pla de pràctiques del centre ha de considerar-se
que cap professora o professor no pot tutelar més de dos alumnes dels graus
d’educació primària i d’educació infantil simultàniament.

La Universitat de les Illes Balears ha de comunicar al director competent en
matèria de formació del professorat, amb una antelació mínima de quinze
dies abans de l’inici del període de pràctiques, la relació d’alumnes dels
graus d’educació primària i d’educació infantil que han de realitzar pràctiques
i els centres on han de fer-les.
Perquè una persona matriculada en els graus d’educació primària i
d’educació infantil desenvolupi les pràctiques en un centre no previst en la
Resolució publicada en la pàgina web http://dgoifp.caib.es/ és necessari que
concorrin circumstàncies excepcionals que han de ser valorades per la
comissió mixta esmentada a la clàusula segona. En tot cas es requereix
l'autorització del director general competent en matèria de Formació del
Professorat.
4. Professorat tutor
El director o la directora del centre on han de dur-se a terme les pràctiques, o
el cap d’estudis, ha d’exercir les funcions de coordinació d'aquestes en el
centre i ha d’assignar un o diversos tutors a cada estudiant, els quals s’han
d’encarregar de tutelar el desenvolupament de les pràctiques d'acord amb el
pla de pràctiques del centre.
Segons la tipologia del centre el professorat tutor ha de complir els següents
requisits:
-Ésser funcionari de carrera en el cas dels centres públics.
-Acreditar una experiència mínima de tres cursos complets en el cas
dels centres concertats o privats sense concert.
La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears ha d’assignar,
d'entre el professorat dels graus d’educació primària i d’educació infantil, un
tutor acadèmic a cada estudiant. El tutor acadèmic és el responsable del
seguiment i avaluació de les pràctiques, per a la valoració de les quals ha de
tenir en compte necessàriament les aportacions fetes pel tutor del centre.
5. Compensacions per la participació
La Universitat de les Illes Balears ha d’aportar a cada centre, per cada
estudiant del grau universitari d’educació primària i d’educació infantil que hi

realitzi pràctiques, una quantitat equivalent al 60% del preu de la primera
matrícula de les pràctiques del grau d’educació primària i d’educació infantil,
d'acord amb el decret relatiu a la prestació de serveis acadèmics universitaris
que estigui en vigor en el període de pràctiques. El càlcul d’aquesta
compensació es realitzarà a partir del número de crèdits europeus que
conformen les pràctiques.

La Universitat de les Illes Balears ha d'ingressar aquesta quantitat en el
compte corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el
període de pràctiques de cada any acadèmic, després de la presentació d'un
certificat de la direcció del centre que acrediti la realització de l'activitat.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats concedirà anualment al
professorat tutor del centre i a la persona que hagi coordinat les pràctiques
en el centre educatiu, els crèdits de formació que corresponguin de
conformitat amb el que preveu la normativa vigent referida a la formació
permanent del professorat.
6. Un cop finalitzat el programa de pràctiques, els estudiants podran
demanar un certificat del centre docent acreditatiu de les pràctiques dutes
a terme.

7. Naturalesa de les pràctiques
Les pràctiques es consideren part integrant dels estudis acadèmics. La
realització d’aquestes per part de l'alumnat de la Universitat de les Illes
Balears a l'empara del present Conveni no constitueix cap vincle laboral ni
contractual de cap tipus entre alumnes i les parts signants, i en cap cas no
seran retribuïdes.
8. Assegurança d'accidents i responsabilitat civil de l’alumnat
L'alumnat en pràctiques ha d'estar cobert per l'assegurança escolar. En el
cas d’alumnat al qual no pugui aplicar-se l'assegurança escolar, bé per
excedir l’edat de 28 anys establerta en la normativa vigent o bé per qualsevol
altre motiu, és imprescindible subscriure una pòlissa d'assegurança

d'accidents per al període de pràctiques. Les despeses d'aquesta pòlissa són
a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.
La Universitat ha de cobrir amb una assegurança la responsabilitat civil de
l'alumnat per les incidències que puguin ocórrer en els centres docents com
a conseqüència de la realització de les pràctiques.
9. Vigència
La durada d'aquest Conveni s'estableix fins al 30 de setembre de 2012.
S’entendrà prorrogat tàcitament per un any, i així successivament, sempre
que no hi hagi, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit
en sentit contrari, amb un mínim de dos mesos d'antelació abans de
l'acabament de la vigència.
10.

Comissió de seguiment

S’ha de constituir una comissió integrada per dues persones representants
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, nomenades pel conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, i dues de la Universitat de les Illes
Balears, nomenades per la rectora, per al seguiment d’aquest Conveni
específic.
Cada una de les parts es compromet a procurar les condicions necessàries
per complir el present Conveni, i a fer menció expressa de les dues
institucions participants en tots els actes i les activitats que es realitzin en el
marc d’aquest.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, xxx de 2011
Per la Conselleria
Cultura i Universitats

d’Educació,

Per la Universitat de les Illes Balears









Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i la Universitat de les Illes Balears en relació amb
les pràctiques que l’alumnat del grau de Pedagogia de la Universitat de
les Illes Balears realitza en els centres educatius de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Parts
Rafael Àngel Bosch i Sans, conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
nomenat pel Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes
Balears, en exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears,
nomenada pel Decret 25/2011, d’1 d’abril, en exercici de les facultats que li
atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de novembre, d’Universitats, i el
Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’esmentada Universitat.
Antecedents
1. El dia 1 d’octubre de 2008 el president del Govern de les Illes Balears i
la rectora de la Universitat de les Illes Balears varen signar el Protocol
general de col·laboració entre ambdues institucions per establir una
col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar
actuacions que responguin a objectius compartits, mitjançant convenis
específics.
2. Aquesta col·laboració es concreta a partir de les competències que
estatutàriament corresponen a cadascuna de les entitats. D’una banda
correspon a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la formació
permanent del professorat i a la Universitat de les Illes Balears la
ordenació i gestió de la pròpia universitat així com la formació
acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries
per al desenvolupament de la tasca docent.

3. Les pràctiques en centres educatius constitueixen una activitat
obligatòria en el pla d’estudis del grau de Pedagogia, que han de
realitzar-se en col·laboració amb les institucions educatives mitjançant
convenis entre universitats i administracions educatives. Les
institucions educatives participants en la realització de les pràctiques
han d’estar reconegudes com a centres de pràctiques, així com el
professorat tutor encarregat de l’orientació i tutela de l’alumnat dels
graus.
4. Ambdues parts manifesten l’interès a col·laborar per facilitar el
desenvolupament de les pràctiques en centres educatius a l’alumnat
del grau de Pedagogia que imparteix la Universitat de les Illes Balears,
amb la finalitat de possibilitar que els alumnes assumeixin les
competències pràctiques que implica l’adaptació a l’EEES i que figuren
als corresponents plans d’estudis de Grau, així com també d’enriquir
l’enllaç entre els coneixements teòrics i pràctics adquirits en l’àmbit
acadèmic i els que es construeixen en l’àmbit professional.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte facilitar el desenvolupament pràctic dels
coneixements teòrics adquirits en el grau oficial esmentat i ha de permetre
que l’alumnat del grau participi en totes les activitats que es desenvolupen en
un centre educatiu i que col·labori en el màxim nombre possible
d’assignatures i activitats relacionades amb l’estudi cursat, així com en grups
i nivells diferents.
2. Convocatòria per a la participació de centres
La conselleria d’Educació, Cultura i Universitats posa a disposició de la
Universitat de les Illes Balears una relació dels centres d’educació
secundària, d’educació infantil i primària, i d’adaptació de persones adultes,
centres d’educació especial, equips (EOEP i EAP) i centres de professorat
(CEP) de les Illes Balears sostinguts total o parcialment amb fons públics o
centres privats, en els quals l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears

pot realitzar les pràctiques. Així mateix, els alumnes de Pedagogia podran
realitzar les seves pràctiques a algun dels departaments de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats en els quals puguin desenvolupar els seus
aprenentatges d’acord amb les competències a assolir en el seu Grau.
Amb aquesta finalitat, la Direcció General competent en matèria de formació
del professorat ha de publicar les convocatòries necessàries per a la
participació dels centres (a la pàgina web http://dgoifp.caib.es). Així mateix,
donarà la màxima difusió d’aquesta convocatòria entre els centres educatius
sostinguts total o parcialment amb fons públics o amb fons privats, mitjançant
correu electrònics a aquests.
Així, els centres interessats a acollir alumnat de la Universitat de les Illes
Balears en pràctiques han de presentar a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, amb l’acord favorable del claustre, la sol·licitud corresponent
d’acord amb les condicions que s’estableixen en la convocatòria i el pla de
pràctiques del centre, ajustat al cronograma dels graus, que ha d’incloure
l’oferta de places, i la relació de professorat i departaments implicats en les
pràctiques de grau. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, en els
mateixos terminis en que ho facin els centres, facilitarà a la Facultat
d’Educació la disponibilitat de places en els diferents Departaments de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats on es determini que hi pot
cursar les seves pràctiques l’alumnat dels estudis de Pedagogia.
La convocatòria ha de preveure la constitució d’una comissió mixta integrada
per representants de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i de la
Universitat de les Illes Balears, que en tot cas ha de dur a terme les funcions
següents:





Comprovar el compliment dels requisits de participació dels centres que
preveu cada convocatòria
Formular la proposta de resolució que ha de contenir la relació dels
centres que compleixen els requisits, on poden realitzar-se les pràctiques i
els centres exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
Fer el seguiment anual de les activitats generades arran d’aquest Conveni
i emetre un informe final que ha de posar-se a disposició del director
general competent en matèria de formació del professorat i el director
general competent en matèria d’universitats.

El director general competent en matèria de formació del professorat ha de
resoldre les convocatòries esmentades i publicar en la pàgina web

http://dgoifp.caib.es/ la llista de centres que la conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats posa a disposició de la Universitat de les Illes Balears perquè
l’alumnat del grau de Pedagogia pugui realitzar les pràctiques. Així mateix
comunicarà a la Universitat de les Illes Balears la resolució de la
convocatòria, com a tard, 30 dies hàbils abans de l’inici del període de
pràctiques.
La llista s’ha d’aplicar en els períodes de pràctiques posteriors al de la
publicació i notificació a la Universitat de les Illes Balears, fins que sigui
substituïda per una altra d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors
d’aquesta clàusula.
Si una vegada seleccionats els centres educatius, en primera convocatòria,
fos inferior el nombre de places ofertades al nombre d’estudiants, es podrà
realitzar una convocatòria posterior, amb les mateixes condicions, o amb
unes altres, per assegurar la realització de les pràctiques als centres escolars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
3. Assignació de l’alumnat en pràctiques als centres
La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears ha d’assignar
l’alumnat de Pedagogia als centres de pràctiques relacionats en la Resolució
de la convocatòria prevista en la clàusula anterior, tot seguint criteris
d’expedient acadèmic, d’adequació al perfil formatiu de l’alumnat, i altres
criteris objectius establerts per la mateixa Facultat.
El nombre màxim d’alumnes que pot assignar-se a un centre no pot superar
la quarta part del nombre de professors i professores del claustre, ni pot
assignar-se a un departament un nombre d'alumnes del grau de pedagogia
superior a la meitat del nombre de membres d’aquest. Així mateix, en el pla
de pràctiques del centre ha de considerar-se que cap professora o professor
no pot tutelar més de dos alumnes del grau de pedagogia.
La Universitat de les Illes Balears ha de comunicar al director competent en
matèria de formació del professorat, amb una antelació mínima de quinze
dies abans de l’inici del període de pràctiques, la relació d’alumnes del grau
de Pedagogia que han de realitzar pràctiques i els centres on han de fer-les.
Perquè una persona matriculada en el grau de pedagogia pugui fer les
pràctiques en un centre no previst en la Resolució publicada en la pàgina
web
http://dgoifp.caib.es/ és necessari que concorrin circumstàncies

excepcionals que han de ser valorades per la comissió mixta esmentada a la
clàusula segona. En tot cas es requereix l'autorització del director general
competent en matèria de Formació del Professorat.
4. Modalitat de centres participants
Els centres que reuneixein els requisits establerts en aquest Conveni, poden
acollir estudiants en pràctiques i seran centres col·laboradors. Han de
comptar, com a mínim, amb un tutor i un coordinador de les pràctiques.
Aquest darrer, ha de ser responsable de la relació amb la Comissió Mixta i
amb la UIB.
Per participar en aquesta convocatòria els centres han de comptar amb
l’aprovació de la Comissió de coordinació pedagògica (en el cas dels centres
educatius) o bé dels serveis d’orientació (en el cas dels EOEP i dels EAP) o
dels equips pedagògics (en el cas dels CEP).
5. Professorat tutor
El director o la directora del centre on han de dur-se a terme les pràctiques, o
el cap d’estudis, ha d’exercir les funcions de coordinació d'aquestes en el
centre i ha d’assignar un o diversos tutors a cada estudiant, els quals s’han
d’encarregar de tutelar el desenvolupament de les pràctiques d'acord amb el
pla de pràctiques del centre.
Segons la tipologia del centre el professorat tutor ha de complir els següents
requisits:
-Ser professorat del cos d’ensenyament secundari de les especialitats
de psicologia o pedagogia, de formació i orientació laboral (FOL),
d’intervenció sociocomunitària o de serveis a la comunitat en els
centres públics.
-Ser professorat de psicologia, pedagogia o de psicopedagogia que
exerceix las funcions d’orientador o que imparteix docència en places
de l’especialitat de formació i orientació laboral, intervenció
sociocomunitària, o serveis a la comunitat en els centres privats,
siguin concertats o no.
-Ser professorat que exerceix les funcions psicopedagògiques als
EAP, EOEP i CEP.

La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears ha d’assignar,
d'entre el professorat del grau de Pedagogia, un tutor acadèmic a cada
estudiant. El tutor acadèmic és el responsable del seguiment i avaluació de
les pràctiques, per a la valoració de les quals ha de tenir en compte
necessàriament les aportacions fetes pel tutor del centre.
6. Compensacions per la participació
La Universitat de les Illes Balears ha d’aportar a cada centre, per cada
estudiant del grau de Pedagogia que hi realitzi pràctiques, una quantitat
equivalent al 60% del preu de la primera matrícula de les pràctiques del grau
de Pedagogia, d'acord amb el decret relatiu a la prestació de serveis
acadèmics universitaris que estigui en vigor en el període de pràctiques. El
càlcul d’aquesta compensació es realitzarà a partir del nombre de crèdits
europeus que conformen les pràctiques.

La Universitat de les Illes Balears ha d'ingressar aquesta quantitat en el
compte corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el
període de pràctiques de cada any acadèmic, després de la presentació d'un
certificat de la direcció del centre que acrediti la realització de l'activitat.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats concedirà anualment al
professorat tutor del centre i a la persona que hagi coordinat les pràctiques
en el centre educatiu, els crèdits de formació que corresponguin de
conformitat amb el que preveu la normativa vigent referida a la formació
permanent del professorat.
7. Un cop finalitzat el programa de pràctiques, els estudiants podran
demanar un certificat del centre docent acreditatiu de les pràctiques dutes
a terme.
8. Naturalesa de les pràctiques
Les pràctiques es consideren part integrant dels estudis acadèmics i tenen
una càrrega lectiva de 24 crèdits europeus. La realització d’aquestes per part
de l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears a l'empara del present

Conveni no constitueix cap vincle laboral ni contractual de cap tipus entre
alumnes i les parts signants, i en cap cas no seran retribuïdes.
9. Assegurança d'accidents i responsabilitat civil de l’alumnat
L'alumnat en pràctiques ha d'estar cobert per l'assegurança escolar. En el
cas d’alumnat al qual no pugui aplicar-se l'assegurança escolar, bé per
excedir l’edat de 28 anys establerta en la normativa vigent o bé per qualsevol
altre motiu, és imprescindible subscriure una pòlissa d'assegurança
d'accidents per al període de pràctiques. Les despeses d'aquesta pòlissa són
a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.
La Universitat ha de cobrir amb una assegurança la responsabilitat civil de
l'alumnat per les incidències que puguin ocórrer en els centres docents com
a conseqüència de la realització de les pràctiques
10.

Vigència

La durada d'aquest Conveni s'estableix fins al 30 de setembre de 2012.
S’entendrà prorrogat tàcitament per un any, i així successivament, sempre
que no hi hagi, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit
en sentit contrari, amb un mínim de dos mesos d'antelació abans de
l'acabament de la vigència.
11.

Comissió de seguiment

S’ha de constituir una comissió integrada per dues persones representants
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, nomenades pel conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, i dues de la Universitat de les Illes
Balears, nomenades per la rectora, per al seguiment d’aquest Conveni
específic.
Cada una de les parts es compromet a procurar les condicions necessàries
per complir el present Conveni, i a fer menció expressa de les dues
institucions participants en tots els actes i les activitats que es realitzin en el
marc d’aquest.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, xxx de 2011

Per la Conselleria
Cultura i Universitats

d’Educació,

Per la Universitat de les Illes Balears

