
 
 
 
 
 
CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ EN 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
ENTRE LA UNIVERSITAT D'ALACANT I 
L'ASSOCIACIÓ PROVINCIAL EDUCACIÓ I GESTIÓ 
D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER PART DE 
L'ALUMNAT DELS GRAUS DE MESTRE 
D'INFANTIL, PRIMÀRIA I CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT.  

 
Alacant,    de                   de  
 

REUNITS 

D'una part, la Sra. Mª Socorro Morales Pertusa, en 
la seua qualitat de Presidenta de l'Associació Provincial 
Educació i Gestió d'Alacant, amb CIF G03443041, en nom i 
representació d'aquesta. 

I d'una altra, el Sr. D. Manuel Palomar Sanz, en la 
seua qualitat de Rector de la Universitat d'Alacant, amb CIF 
Q0332001G, en ús de les facultats que per raó del seu càrrec 
té atribuïdes en virtut de l'establit en l'article 64 dels Estatuts 
de la Universitat d'Alacant aprovats pel Decret 25/2012, de 3 
de febrer, del Consell.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament 
competència i capacitat per a subscriure aquest conveni i  

 

MANIFESTEN 

Primer  

Que el Reial decret 1393/2007, de 27 d'octubre, pel 
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials, contempla tant per als estudis de Grau com per als 
de Màster les pràctiques externes com a formació integrada 
en els plans d'estudi.  

 

Segon  

Que ambdues institucions, considerant que tenen 
uns objectius en part coincidents i complementaris, poden 
millorar el desenvolupament de les seues respectives 
comeses mitjançant la col·laboració i l'ajuda mútua en el 
marc de la legislació vigent, sent els Convenis de Cooperació 
Educativa que determina el Reial decret 1707/2011, de 18 de 
novembre, del Ministeri de la Presidència, pel qual es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat 
universitari, un dels fonaments bàsics que permeten la seua 
educació integral i la seua adequada inserció en el món 
ocupacional.  

 

Tercer  
Que es pretén amb açò oferir a l'alumnat 

l'oportunitat de combinar els coneixements teòrics amb 
aquells de contingut pràctic i d'incorporar-se al món 
professional en finalitzar el Programa amb un mínim 
d'experiència. Així mateix, aquest sistema permet que les 
empreses col·laboren en l'educació dels futurs titulats i 
titulades, contribuint a introduir amb realisme els 
coneixements que el treball quotidià exigeix en la formació 
universitària i a facilitar una major integració social en els 
centres universitaris.  

 CONVENIO SINGULAR DE COLABORACIÓN EN 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LA ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE ALICANTE 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
POR PARTE DEL ALUMNADO DE LOS GRADOS DE 
MAESTRO  DE INFANTIL Y PRIMARIA Y DEL DE 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. 

 
 
En Alicante, a                      de  
 

REUNIDOS 

De una parte, la Sra. Doña Mª Socorro Morales Pertusa, en 
su calidad de Presidenta de la Asociación Provincial Educación y 
Gestión de Alicante, con CIF G03443041, en nombre y 
representación de ésta,  

Y de otra, el Sr. D.  Manuel Palomar Sanz, en su calidad de 
Rector de la Universidad de Alicante, con CIF Q0332001G, en uso 
de las facultades que por razón de su cargo tiene atribuidas en virtud 
de lo establecido en el artículo 64 de los Estatutos de la Universidad 
de Alicante aprobados por el Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del 
Consell. 

 Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y 
capacidad para suscribir este convenio y 

 

MANIFIESTAN 

Primero   

 Que el Real Decreto 1393/2007, de 27 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, contempla tanto para los estudios de Grado como para los 
de Máster las prácticas externas como formación integrada en los 
planes de estudios. 

 

Segundo 

Que ambas instituciones, considerando que tienen unos 
objetivos en parte coincidentes y complementarios, pueden mejorar 
el desarrollo de sus respectivos cometidos mediante la colaboración 
y la ayuda mutua en el marco de la legislación vigente, siendo los 
Convenios de Cooperación Educativa que determina el Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre,  del Ministerio de la Presidencia, 
por el que se regulan las prácticas académicas externas del alumnado 
universitario,  uno de los fundamentos básicos que permiten su 
educación integral y su adecuada inserción en el mundo ocupacional. 

 

Tercero 

 Que se pretende con ello ofrecer al alumnado la 
oportunidad de combinar los conocimientos teóricos con los de 
contenido práctico y de incorporarse al mundo profesional al 
finalizar el Programa con un mínimo de experiencia. Asimismo, este 
sistema permite que las empresas colaboren en la educación de los 
futuros titulados y tituladas, contribuyendo a introducir con realismo 
los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación 
universitaria y a facilitar una mayor integración social en los centros 
universitarios. 



 
 
 
 
 

En conseqüència, s'acorda el present Conveni 
singular de col·laboració amb les següents  

 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA  
Pel present Conveni de caràcter administratiu 

s'estableix el Programa de Cooperació Educativa entre l’ 
Associació Provincial Educació i Gestió d’Alacant i la 
Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques 
formatives sense relació laboral dels i les estudiants dels 
Graus de Mestre d'Infantil, Primària i, Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport (CAFD) en els centres d'Educació infantil i 
primària, per al grau de Mestre, i de secundària, per al grau 
en CAFD amb concert educatiu amb la Conselleria 
d'Educació de la GV que s'adherisquen a aquest conveni.  

 
 
SEGONA  

Per al compliment d'aquest conveni, es constituirà 
una Comissió Mixta integrada per dos representants de 
l'Associació Provincial Educació i Gestió d'Alacant,, dos 
representants de la Facultat d'Educació i un representant del 
vicerectorat d'Estudiants.  

Aquesta Comissió tindrà com a missió:  

~ - El seguiment de l'aplicació del Conveni.  

~ - Elaborar propostes de modificació, si escau.  

~ - Establir i aprovar els aspectes concrets per al 
desenvolupament del mateix, d'acord amb les clàusules 
subscrites.  

~ - Coordinar el procés, establir el calendari i aconseguir 
el desenvolupament de les pràctiques.  

~ - Solucionar els conflictes que puguen sorgir en el 
desenvolupament del present conveni.  

~ - Realitzar el seguiment i avaluació del procés.  
 

TERCERA  

Les pràctiques de l'alumnat es desenvoluparan d'acord amb 
el règim següent:  

1. Modalitat de les pràctiques: 

Les pràctiques que realitze l'alumnat dels Graus de 
Mestre i del Grau de CAFD de la Universitat d'Alacant, 
a l'empara del present Conveni, seran les pràctiques 
corresponents a les assignatures de pràctiques 
curriculars.  

2. Objecte de les pràctiques:  
 

Les pràctiques tindran com a objecte la realització 
d'activitats pròpies dels centres docents relacionats amb 
la titulació de l'alumnat, i els continguts seran establits 
per la Universitat d'Alacant a la vista del projecte 
formatiu de les assignatures de pràctiques externes.  

3. Durada de les pràctiques:  
El període de durada de les pràctiques s'ajustarà a 
l'estipulat en el pla d'estudis vigent de la titulació.  

 En consecuencia, se acuerda el presente Convenio singular 
de colaboración con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA 

 Por el presente Convenio de carácter administrativo se 
establece el Programa de Cooperación Educativa entre  Asociación 
Provincial Educación y Gestión de Alicante y la Universidad de 
Alicante para la realización de prácticas formativas sin relación 
laboral de los y las estudiantes del Grado de Maestro de Infantil, 
Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) en 
los centros de educación infantil y primaria, para el grado de 
Maestro, y de secundaria, para el grado en CAFD con concierto 
educativo con la Conselleria de Educación de la GV que se adhieran 
a este convenio.  

 

SEGUNDA 

Para el cumplimiento de este convenio, se constituirá una 
Comisión Mixta  integrada por dos representantes de la Asociación 
Provincial Educación y Gestión de Alicante, dos representantes de la 
Facultad de Educación y un representante del vicerrectorado de 
Estudiantes.  

Esta Comisión tendrá como misión: 

~ El seguimiento de la aplicación del Convenio. 

~ Elaborar propuestas de modificación en su caso. 

~ Establecer y aprobar los aspectos concretos para el desarrollo 
del mismo, de acuerdo con las cláusulas suscritas. 

~ Coordinar el proceso, establecer el calendario y lograr el 
desarrollo de las prácticas. 

~ Solventar los conflictos que puedan surgir en el desarrollo del 
presente convenio. 

~ Realizar el seguimiento y evaluación del proceso. 

 

TERCERA 

Las prácticas del alumnado se desarrollarán de acuerdo con el 
régimen siguiente:  

1. Modalidad de las prácticas:  

Las prácticas que realice el alumnado de los Grados de Maestro 
y del Grado de CAFD de la Universidad de Alicante, al amparo 
del presente Convenio, serán las prácticas correspondientes a 
las asignaturas de prácticas curriculares. 

2. Objeto de las prácticas: 

Las prácticas tendrán por objeto la realización de actividades 
propias de los centros docentes relacionados con la titulación 
del alumnado, y los contenidos serán establecidos por la 
Universidad de Alicante a la vista del proyecto formativo de las 
asignaturas de prácticas externas. 

3. Duración de las prácticas: 

El periodo de duración de las prácticas se ajustará a lo 
estipulado en el plan de estudios vigente de la titulación. 



 
 
 
 
 
4. Calendari i règim de l'horari de les pràctiques:  

Les pràctiques es realitzaran seguint el calendari que 
establisca la Facultat d'Educació cada curs acadèmic i 
els horaris s'ajustaran als establits en els centres 
docents.  
Els horaris, en tot cas, seran compatibles amb l'activitat 
acadèmica, formativa i de representació i participació 
desenvolupada pel o  l’estudiant en la universitat.  

 
5. Lloc de realització de les pràctiques.  

Les pràctiques es realitzaran en els centres d'educació 
infantil i primària, per al grau de Mestre, i de 
secundària, per al grau en CAFD concertats amb la 
Conselleria d'Educació de la GV que subscriguen el 
present conveni mitjançant l'escrit que figura com a 
Annex I.  

 
QUARTA  

Cadascun dels centres que reba estudiants en 
pràctiques haurà d'ajustar-se al procediment de gestió de 
pràctiques establit per la Universitat d'Alacant.  

Així mateix, en els centres es nomenarà un 
coordinador o coordinadora que serà la persona amb la qual 
la Facultat d'Educació contactarà en tot el relatiu a la 
docència, coordinació i gestió d'aquesta matèria. També serà 
qui assistisca a les reunions relatives a aquests aspectes que 
puguen organitzar-se.  

Aquesta figura podrà coincidir amb la d'un 
supervisor o supervisora.  

Els centres també hauran de designar el professorat 
de la plantilla que vaja a tutelar a l'alumnat durant la 
realització de les pràctiques. El tutor o tutora serà el 
responsable de supervisar la formació de l'estudiant i 
d'emetre els informes que requerisca la Facultat d'Educació. 
Aquesta persona haurà de posseir l'experiència professional i 
els coneixements necessaris per a realitzar la tutela efectiva. 

En particular, competeix al professorat supervisor en el 
centre de pràctiques:  

- Orientar i tutoritzar a l'alumnat en pràctiques.  

- Facilitar a aquest la realització d'activitats i tasques 
pràctiques relacionades amb les seues funcions.  

- Ajudar-li a observar i a analitzar la realitat del centre, el 
seu context, etc.  

- Ajudar-li a reflexionar sobre la pràctica realitzada.  

- Avaluar les pràctiques realitzades per l'alumnat, segons 
el procediment i criteris establits per la Facultat 
d'Educació. 

 
La universitat reconeixerà l'activitat de la persona 

coordinadora i del professorat supervisor del centre de 
pràctiques mitjançant l'emissió d'un certificat.  

 
La Facultat d'Educació designarà el professorat 

tutor de la universitat que tutelarà als i les estudiants i que es 
responsabilitzarà de:  
 

- Participar en el disseny i avaluació del Projecte 
Formatiu, presentar el Projecte a l'alumnat i impartir 

4. Calendario y régimen del horario de las prácticas: 

Las prácticas se realizarán siguiendo el calendario que 
establezca la Facultad de Educación cada curso académico y los 
horarios se ajustarán a los establecidos en los centros docentes. 

Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad 
académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el o la estudiante en la universidad.  

5. Lugar de realización de las prácticas. 

Las prácticas se realizarán en los centros de educación infantil y 
primaria, para el grado de Maestro, y de secundaria, para el 
grado en CAFD concertados con la Conselleria de Educación de 
la GV que suscriban el presente convenio mediante el escrito 
que figura como anexo I. 

 

CUARTA 

Cada uno de los centros que reciba estudiantes en prácticas 
deberá ajustarse al procedimiento de gestión de prácticas establecido 
por la Universidad de Alicante.  

Asimismo, en los centros se nombrará un coordinador o 
coordinadora que será la persona con la que la Facultad de 
Educación contactará en todo lo relativo a la docencia, coordinación 
y gestión de esta materia. También será quien asista a las reuniones 
relativas a estos aspectos que puedan organizarse.   

Esta figura podrá coincidir con la de un supervisor o 
supervisora. 

Los centros también deberán designar el profesorado de la 
plantilla que vaya a tutelar al alumnado durante la realización de las 
prácticas. El tutor o tutora será el responsable de supervisar la 
formación del estudiante y de emitir los informes que requiera la 
Facultad de Educación. Esta persona deberá poseer la experiencia 
profesional y los conocimientos necesarios para realizar la tutela 
efectiva. 

En particular, compete al profesorado supervisor en el centro de 
prácticas: 

- Orientar y tutorizar al alumnado en prácticas. 

- Facilitar a éste la realización de actividades y tareas prácticas 
relacionadas con sus funciones 

.- Ayudarle a observar y a analizar la realidad del centro, su 
contexto, etc. 

- Ayudarle a reflexionar sobre la práctica realizada. 

- Evaluar las prácticas realizadas por el alumnado, según el 
procedimiento y criterios establecidos por la Facultad de 
Educación 

La universidad reconocerá la actividad de la persona 
coordinadora y del profesorado supervisor del centro de prácticas a 
través de la emisión de un certificado. 

 
La Facultad de Educación designará al profesorado tutor 

de la universidad que tutelará a los y las estudiantes y que se 
responsabilizará de: 

 
- Participar en el diseño y evaluación del Proyecto Formativo, 



 
 
 
 
 

seminaris de pràctiques. A aquests efectes, es prendran en 
consideració els suggeriments aportats pel professorat 
supervisor.  

- Orientar a l'alumnat en la realització del Projecte 
Formatiu i en l'elaboració de l'informe final de pràctiques 
o memòria.  
- Coordinar les seues activitats amb els altres tutors o 
tutores de l'equip docent de la Facultat, així com 
coordinar-se amb la persona responsable dels centres en 
pràctiques, assistint a les reunions de coordinació que a tal 
fi s'establisquen.  
- Avaluar les pràctiques realitzades, i ponderar l'informe 
d'avaluació del professorat supervisor en els centres de 
pràctiques, signar les actes i elevar les propostes de 
millora a l'equip docent i a la Comissió Mixta.  

 

QUINTA  

En l'organització i gestió de les pràctiques se seguiran les 
següents directrius:  

1. Oferta anual de places:  

L'Associació Provincial Educació i Gestió d'Alacant 
enviarà cada curs acadèmic a la Facultat d'Educació 
durant el mes d'abril, la relació de centres i de places, 
seguint les indicacions que prèviament facilitarà la 
Facultat a través de la Comissió Mixta.  

La Facultat d'Educació establirà l'oferta definitiva per 
als seus estudiants segons les necessitats de places i 
aquells criteris de selecció aprovats per la Comissió 
Mixta que pogueren implantar-se.  

2. Adjudicació de les pràctiques:  

Les places s'oferiran en el període que s'establisca per la 
Facultat, juntament amb la resta de places oferides per 
Conselleria, i l'alumnat sol·licitarà els centres per ordre 
de preferència.  

L'adjudicació la realitzarà la Facultat d'Educació segons 
l'ordenació de places realitzada per l'estudiant i atenent 
als mateixos criteris que s'establisquen per a 
l'adjudicació de centres oferits per la Conselleria que 
sempre atendran a criteris d'objectivitat, transparència i 
igualtat.  
 

3. Organització de les pràctiques: 

Els centres de pràctiques rebran a l'alumnat assignat.  

Durant el període que comprenga les pràctiques 
curriculars del respectiu pla d'estudis l'alumne o alumna 
tindrà assignat el mateix centre.  

A través de l'aplicació web de gestió de pràctiques de la 
UA, els centres de pràctiques comunicaran a la Facultat 
les dades del professorat supervisor, la seua assignació a 
cada estudiant, i les dades de la persona coordinadora.  

4. Acord de pràctiques per a l'alumnat assignat:  

Una vegada realitzada l'assignació de tutors i tutores a 
través de l'aplicació, la Facultat facilitarà a cada centre 
l'acord de pràctiques que arreplegarà les dades personals 
de l'estudiant; el centre i la titulació; el Projecte 
Formatiu amb els objectius educatius i les activitats a 
desenvolupar; el lloc de realització de les pràctiques; la 

presentarlo al alumnado e impartir seminarios de prácticas. A 
estos efectos, se tomará en consideración las sugerencias 
aportadas por el profesorado supervisor. 

- Orientar al alumnado en la realización del Proyecto Formativo y 
en la elaboración del informe final de prácticas o memoria. 

- Coordinar sus actividades con los otros tutores o tutoras del 
equipo docente de la Facultad, así como coordinarse con la 
persona responsable de los centros en prácticas, asistiendo a las 
reuniones de coordinación que a tal fin se establezcan. 

- Evaluar las prácticas realizadas, ponderando el informe de 
evaluación del profesorado supervisor en los centros de prácticas, 
firmar las actas y elevar las propuestas de mejora al equipo 
docente y a la Comisión Mixta. 

 
 

QUINTA  

En la organización y gestión de las prácticas se seguirán las 
siguientes directrices: 

1. Oferta anual de plazas: 

La Asociación Provincial Educación y Gestión de Alicante 
enviará cada curso académico a la Facultad de Educación 
durante el mes de abril, la relación de centros y de plazas, 
siguiendo las indicaciones que previamente facilitará la 
Facultad a través de la Comisión Mixta.   

La Facultad de Educación establecerá la oferta definitiva para 
sus estudiantes según las necesidades de plazas y aquellos 
criterios de selección aprobados por la Comisión Mixta que 
pudieran implantarse.  

2. Adjudicación de las prácticas: 

Las plazas se ofertarán en el periodo que se establezca por la 
Facultad, junto con el resto de plazas ofertadas por Conselleria, 
y el alumnado solicitará los centros por orden de preferencia.  

La adjudicación la realizará la Facultad de Educación según la 
ordenación de plazas realizada por el o la estudiante y 
atendiendo a los mismos criterios que se establezcan para la 
adjudicación de centros ofertados por la Conselleria que 
siempre atenderán a criterios de objetividad, transparencia e 
igualdad. 

3. Organización de las prácticas: 

Los centros de prácticas recibirán al alumnado asignado. 

Durante el período que comprenda las prácticas curriculares del 
respectivo plan de estudios el alumno o alumna tendrá asignado 
el mismo centro. 

A través de la aplicación web de gestión de prácticas de la UA, 
los centros de prácticas comunicarán a la Facultad los datos del 
profesorado supervisor, su asignación a cada estudiante, y los 
de la persona coordinadora.  

4. Acuerdo de prácticas para el alumnado asignado: 

Una vez realizada la asignación de tutores y tutoras a través de 
la aplicación, la Facultad facilitará a cada centro el acuerdo de 
prácticas que recogerá  los datos personales del estudiante; el 
centro y la titulación; el Proyecto Formativo con los objetivos 



 
 
 
 
 

durada de les mateixes i l'ordenació cronològica; la 
identificació del tutor o tutora de la UA i de la persona 
que designe el centre de pràctiques per a supervisar les 
pràctiques. Aquest document seguirà el model establit 
en l'Annex II d'aquest conveni, i haurà d'estar signat pel 
centre de pràctiques, l'alumnat assignat a aquell centre i 
la persona designada per la Facultat d'Educació.  

 
 
SEXTA  

L'alumne o alumna haurà de realitzar amb 
diligència les tasques que en el marc d'aquest Conveni i de 
l'acord de pràctiques se li encomanen, també haurà de 
mantenir-se en contacte amb el seu tutor o tutora, i guardar 
secret, abans i després de la finalització de les pràctiques 
sobre aquelles qüestions de caràcter reservat que poguera 
conèixer en el desenvolupament de la seua activitat.  

 

L'alumne o alumna haurà de comptar amb la prèvia 
autorització de la persona que supervise la seua formació 
quan haja d'utilitzar documentació o informació de qualsevol 
tipus propietat de l'entitat col·laboradora i no podrà en cap 
cas utilitzar documents originals o còpies dels mateixos, 
sense la seua aprovació expressa.  

SETENA  

Les pràctiques podran interrompre's temporal o 
definitivament sempre que existisca motiu justificat. La 
Facultat d'Educació, sentit el tutor o tutora de la UA, i el 
coordinador del centre de pràctiques seran els responsables 
de comunicar a l'altra part aquesta interrupció amb la deguda 
antelació, sempre que siga possible.  
 
 

OCTAVA 

 L'Associació Provincial Educació i Gestió 
d'Alacant, els centres de pràctiques i la Universitat d'Alacant 
no adquiriran altres obligacions i compromisos que els 
estipulats en el present Conveni i els seus Annexos. En 
particular, no derivarà per a l'entitat col·laboradora cap 
obligació de caràcter laboral, en mancar aquesta condició de 
relació que s'estableix.  
 

Quant a la cobertura dels i les estudiants durant les 
seues pràctiques, qualsevol eventualitat d'accident que 
poguera produir-se en el centre de pràctiques o en el 
desplaçament a o des del mateix, serà contemplada segons 
l’Assegurança  Escolar, o si escau per a estudiants majors de 
28 anys amb una assegurança concertada a aquest efecte.  

 
A més, l'alumnat de la UA compta amb la 

cobertura d'una assegurança de responsabilitat civil subscrita 
per la universitat. 

 

En cap cas i en cap concepte el centre de pràctiques 
podrà cobrir un lloc de treball amb l'alumnat, ni tan sols amb 
caràcter eventual o interí, durant el període establit per a la 
realització de la pràctica.  
 
 

NOVENA  

La Comissió Mixta podrà establir els criteris sobre 
els quals s'obriria la possibilitat de col·laboració per a 
desenvolupar projectes d'innovació i investigació educativa 

educativos y las actividades a desarrollar;  el lugar de 
realización de las prácticas; la duración de las mismas y la 
ordenación cronológica;  la identificación del tutor o tutora de 
la UA y de la persona que  designe el centro de prácticas para 
supervisar las prácticas. Este documento seguirá el modelo 
establecido en el Anexo II de este convenio, y deberá estar 
firmado por el centro de prácticas, el alumnado asignado a ese 
centro y la persona designada por la Facultad de Educación.  

SEXTA  

 El alumno o alumna deberá realizar con diligencia las 
tareas que en el marco de este Convenio y del acuerdo de prácticas 
se le encomienden, mantenerse en contacto con su tutor o tutora, y 
guardar secreto, antes y después de la finalización de las prácticas, 
sobre aquellas cuestiones de carácter reservado que pudiera conocer 
en el desarrollo de su actividad.  

 

 El alumno o alumna deberá contar con la previa 
autorización de la persona que supervise su formación cuando deba 
utilizar documentación o información de cualquier tipo propiedad de 
la entidad colaboradora, no pudiendo en ningún caso utilizar 
documentos originales o copias de los mismos, sin su aprobación 
expresa. 

 SÉPTIMA 

Las prácticas podrán interrumpirse temporal o 
definitivamente siempre que exista motivo justificado. La Facultad 
de Educación, oído el tutor o tutora de la UA, y el coordinador del 
centro de prácticas serán los responsables de comunicar a la otra 
parte dicha interrupción con la debida antelación, siempre que sea 
posible. 
 

OCTAVA 

 
 La Asociación Provincial Educación y Gestión de 
Alicante, los centros de prácticas y la Universidad de Alicante no 
adquirirán otras obligaciones y compromisos que los estipulados en 
el presente Convenio y sus Anexos. En particular, no derivará para la 
entidad colaboradora obligación alguna de carácter laboral, al 
carecer de esa condición la relación que se establece. 

En cuanto a la cobertura de los y las estudiantes durante 
sus prácticas, cualquier eventualidad de accidente que pudiera 
producirse en el centro de prácticas   o en el desplazamiento al o 
desde el mismo, será contemplada a tenor del Seguro Escolar, o en 
su caso para estudiantes mayores de 28 años con un seguro 
concertado al efecto. 

 
Además, el alumnado de la UA cuenta con la cobertura de 

un seguro de responsabilidad civil suscrito por la universidad.  
   
 

En ningún caso y bajo ningún concepto el centro de 
prácticas podrá cubrir un puesto de trabajo con el alumnado, ni 
siquiera con carácter eventual o interino, durante el período 
establecido para la realización de la práctica. 

 

NOVENA 

La Comisión Mixta podrá establecer los criterios sobre los 
que se abriría la posibilidad de colaboración para desarrollar 
proyectos de innovación e investigación educativa entre los centros 



 
 
 
 
 
entre els centres acollits a aquest Conveni i la Facultat 
d'Educació.  
 
DESENA  

La UA i l'Associació Provincial Educació i Gestió 
d'Alacant i els centres acollits a aquest Conveni manifesten i 
garanteixen que l'obtenció i el tractament de les dades de 
caràcter personal recaptats per a la tramitació del conveni i la 
posterior gestió de les pràctiques derivades del mateix, s'han 
realitzat d'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Ambdues parts es comprometen a no fer ús de les 
dades per a una finalitat diferent d’aquella que motiva el 
desenvolupament del present conveni de pràctiques, a no 
comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, 
així com a complir amb les mesures de seguretat i d’altres 
obligacions derivades de la legislació de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 

ONZENA  
 

El present Conveni entrarà en vigor a partir de la 
data de la seua signatura, i s’entendrà prorrogat per anys 
naturals si no intervinguera denúncia de qualsevol de les 
parts, en aquest cas haurà de comunicar-se per escrit amb 
una antelació mínima de tres mesos a la finalització del 
conveni inicial o de cadascuna de les seues pròrrogues.  

 
Així ho acorden, i en prova de conformitat, signen 

el present document per triplicat exemplar en el lloc i data 
dalt indicats. 

acogidos a este Convenio y la Facultad de Educación.  

 

DÉCIMA 

La UA y la Asociación Provincial Educación y Gestión de 
Alicante y los centros acogidos a este Convenio manifiestan y 
garantizan que la obtención y el tratamiento de los datos de carácter 
personal recabados para la tramitación del convenio y  la posterior 
gestión de las prácticas derivadas del mismo, se han realizado de 
acuerdo a lo dispuesto en  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  Ambas 
partes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad 
distinta que la que motiva el desarrollo del presente convenio de 
prácticas, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los 
interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y 
demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de 
datos de carácter personal. 

 
 
UNDÉCIMA 
 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma, entendiéndose prorrogado por años naturales si no 
mediase denuncia de cualquiera de las partes, que deberá 
comunicarse por escrito con una antelación mínima de tres meses a 
la finalización del convenio inicial o de cada una de sus prórrogas. 
  

Así lo acuerdan, y en prueba de conformidad, firman el 
presente documento por triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 

 

POR / PER LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE 
ALICANTE 

 

 

 

 

 

POR / PER EL RECTOR DE LA UNIVERSAD 
DE ALICANTE  

 

Mª Socorro Morales Pertusa Manuel Palomar Sanz 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 

ESCRITO DE ADHESIÓN AL CONVENIO SINGULAR DE COLABORACIÓN EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS POR PARTE DEL ALUMNADO 
DE LOS GRADOS DE MAESTRO  DE INFANTIL Y PRIMARIA Y DEL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE 

 

En Alicante, a                               

 

Don / Doña …………………………………………………………………………… en su calidad de …………………….. del 
centro ………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………. con CIF………………… y con domicilio 
social en ..……………………………………………………………………………… en nombre y representación del centro. 

DECLARA 

Que como centro perteneciente a la Asociación Provincial Educación y Gestión de Alicante conoce y ha leído las cláusulas del 
Convenio singular de colaboración en programas de cooperación educativa suscrito con  la Universidad de Alicante con fecha de 
……………………, que cumple los requisitos establecidos en el mismo, acepta las condiciones y se adhiere a este Convenio  a partir 
de  la fecha de la firma del presente documento 

 

 

Firma del representante del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del representante de la Asociación Provincial 
Educación y Gestión de Alicante 

Firma del representante 
de la Universidad de Alicante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
ANNEX I 
 
 
ESCRIT D'ADHESIÓ AL CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ EN PROGRAMES DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT D'ALACANT I L'ASSOCIACIÓ PROVINCIAL EDUCACIÓ I GESTIÓ 
D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER PART DE L'ALUMNAT DELS GRAUS 
DE MESTRE D'INFANTIL, PRIMÀRIA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 
 
 
Alacant,     de                  de          
 
 
 
Don / Donya …………………………………………………………………………… en la seua qualitat de …………………….. del 
centre ………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………. amb CIF………………… i amb domicili 
social en ..……………………………………………………………………………… en nom i representació del centre.  
 
 
DECLARA 
 
Que com a centre pertanyent a l'Associació Provincial Educació i Gestió d'Alacant coneix i ha llegit les clàusules del Conveni 
singular de col·laboració en programes de cooperació educativa subscrit amb la Universitat d'Alacant amb data de 
……………………, que compleix els requisits establits en el mateix, que accepta les condicions i s'adhereix a aquest Conveni a 
partir de la data de la signatura del present document.  
 
 
 

Signatura del representant del Centre Signatura del representant de l'Associació 
Provincial Educació i Gestió d’Alacant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del representant  
de la Universitat d'Alacant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ANNEX II: ACORD DE PRÀCTIQUES  /  ANEXO II: ACUERDO DE PRÁCTICAS 
 

 

ACORD DE PRÀCTIQUES CURRICULARS ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT D’ALACANT I L’ ASSOCIACIÓ PROVINCIAL EDUCACIÓ I GESTIÓ 
D’ALACANT 

ACUERDO DE PRÁCTICAS CURRICULARES ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN DE ALICANTE 

DADES DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES       DATOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
Centre / Centro   
Coordinador de Centre  / Coordinador de Centro*  
Adreça / Dirección  c/e  Telèfon / Teléfono  
Informació protecció de dades:   Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest document formaran part del Fitxer d'Alumnes de la Universitat d'Alacant, una de les finalitats del qual és la gestió de les pràctiques curriculars. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir 
davant el Gerent de la Universitat presentant una sol·licitud en el Registre General de la UA. Les dades es cediran a l'empresa/institució en què es portaran a terme les pràctiques, i aquesta es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels 
interessats, com també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
Información protección de datos:   Los datos de carácter personal que aparecen en este documento  van a formar parte del Fichero de Alumnos de la Universidad de Alicante, una de cuyas finalidades es la gestión de las prácticas curriculares. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
se podrán ejercitar ante el Gerente  de la Universidad, mediante solicitud presentada en el Registro General de la UA. Los datos se van a ceder a la empresa/institución en la cual se van a realizar las prácticas que se compromete a no hacer uso de ellos para una  finalidad distinta, a no comunicarlos a 
terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal. 

DETALL DE LA PRÀCTICA            DETALLE DE LA PRÁCTICA 
DNI de l’estudiant  / 
DNI del estudiante Nom de l’estudiant / Nombre del estudiante Nom tutor /a de Centre  /  Nombre del tutor/a de Centro Nom tutor/a de la Facultat  /  Nombre  tutor/a de la 

Facultad  
    
    
    

Contingut de les pràctiques / Contenido de las prácticas: 
Vore programa formatiu en la fitxa de les  assignatures  de pràctiques des de la pàgina    http://sa.ua.es/va/practicas-empresa/centres/projectes-formatius.html  
Ver programa formativo en la ficha de las asignaturas de prácticas  desde la página          http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/centros/proyectos-formativos.html  
Dates / Fechas  Horari / Horario   

Signatures dels estudiants / Firmas de los estudiantes 

    
Signatura pel Centre / Firma por el Centro Signatura per la Facultat d’Educació / Firma por la Facultad de Educación 

 

 
 
 

Alacant, a  


