ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
Aquest document només és de consulta. Per tal que es pugui formalitzar un conveni cal que l’empresa empleni i enviï
la sol·licitud web que trobarà quan es registri a la web de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria a la següent adreça:
https://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=empresa

SOL·LICITUD DE CONVENI DE PRÀCTIQUES EXTERNES:

DADES DE L'EMPRESA/INSTITUCIÓ:
Nom fiscal: *

NIF: *

Tipus de via: *

Domicili fiscal: *

Població: *

Activitat: *
Número:

CP: *

Adreça electrònica: *

Pis:
Província: *

Telèfon: *

Representant legal que signa el conveni
Població:
Nom: *
Primer cognom: *

Segon cognom: *

Càrrec: *

DNI: *

Adreça electrònica:

Telèfon:

Tutor de l’alumne a l’empresa
Població:
Nom: *

Porta:

Primer cognom: *

Segon cognom: *

Càrrec a l’empresa: *

Telèfon: *

Adreça electrònica: *
Persona de contacte
Nom: *

Primer cognom: *

Segon cognom: *

Càrrec a l’empresa: *

Telèfon: *

Adreça electrònica: *
Població:

DADES PERSONALS DE L'ESTUDIANT:
Nom: *

Primer cognom: *

NIF / NIE: *

Ensenyament: *

Segon cognom: *
Data de naixement: *

Tipus de via: *

Domicili: *

Número: *

CP: *

Població: *

Província: *

Adreça electrònica: *

Telèfon fix: *

Pis:

Telèfon mòbil:

Porta:

DADES DEL TUTOR DE L'ETSE:
Nom: *

Primer cognom: *

Segon cognom: *

DADES DEL CONVENI:
Tipus de Pràctiques: TFG/TFM/PFC

Crèdits Lliures

Crèdits Optatius

Sense reconeixement Crèdits

Si heu marcat TFG/TFM/PFC cal que empleneu els dos camps següents:
Títol:
Objectius:
Aportació en concepte d’ajut a l’estudi: *
Domicili: (Afegir adreça si el lloc on es realitzaran les pràctiques no es correspon amb l'adreça fiscal de l'empresa)
Data inici: *

Data fi:

El teu horari serà per torns: *
Si és per torns, hauràs d'adjuntar l'horari
Si no és per torns,
Dilluns
detalla'l aquí

Hores totals:

(1)

Sí

(1)

No
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí
Tarda

Per la realització de les pràctiques l'estudiant s'haurà de desplaçar amb vehicle de forma habitual?: *

Sí

No

Per la realització de les pràctiques l'estudiant haurà d'accedir a zones de l’empresa que impliquin un risc?: * Sí

No

L’estudiant està actualmente treballant amb contracte laboral a l’empresa? *

No

Tasques a desenvolupar per l’estudiant (Annex 2) *

* Camp obligatori
(1) Només cal emplenar-ne un dels dos

OFICINA DE SUPORT A DIRECCIÓ ETSE

Sí

