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 Per a formalitzar un Conveni en Pràctiques  s’ha de seguir els següents passos: 
 

1. Visita del tutor a l’empresa per tal d’elaborar EL PLA D’ACTIVITATS.  Si el tutor 
considera  l’empresa adient  per a les pràctiques, li deixa el full de DADES 
NECESSÀRIES PER ALS CONVENIS EN PRÀCTIQUES en finalitzar 
l’entrevista. L’empresa pot enviar el full  a Coordinació de Formació Professional 
per fax, o  e-mail . El tutor ha de lliurar una copia del pla d’activitats a Coordinació 
amb el full de visita. 

 
2. Una vegada el tutor ha escollit  l’alumne adient, aquest s’entrevistarà amb 

l’empresa. Si ambdós estan d’acord es farà el conveni.  
 

3. El full de dades necessàries serà lliurat pel tutor a Secretaria per tal de poder 
complimentar el Conveni en Pràctiques. 

 
4. El mateix alumne recollirà el Conveni en el termini que se li indiqui. 

 
5. Portarà totes les còpies del  Conveni a l’empresa per signar-les i segellar-les.  

Deixarà una copia a l’empresa, lliurarà una altra  al tutor/a (que haurà de lliurar-la a 
Secretaria) i es quedarà l’altra. 

 
6. El Quadern de Seguiment serà lliurat pel tutor/a a  l’alumne que s’encarregarà 

d’omplir-lo quinzenalment i  cada mes farà la descripció dels coneixements 
adquirits en l’Empresa que serà signat pel seu responsable a l’empresa, pel tutor/a i 
pel alumne/a  en el mateix llibre. És molt important que es porti al dia i que el tutor 
llegeixi el llibre cada mes per tal d’assabentar-se de com van les pràctiques. 

 
7. En finalitzar el període de pràctiques l’alumne lliurarà el Quadern de Seguiment de 

pràctiques al seu Tutor/a que el lliurarà a Coordinació de FP, per tal de fer-lo arribar 
al Departament d’Ensenyament perquè doni el vist-i-plau. Podrà recollir-lo en el 
termini que se li indiqui. 

 
MOLT IMPORTANT 

 
ES RECORDA A TOTS ELS ALUMNES QUE NO ÉS LEGAL COMENÇAR A FER 
PRÀCTIQUES A EMPRESES SENSE TENIR TOTALMENT FORMALITZAT EL 
CONVENI. 
EN CAS D’ACCIDENT I SENSE CONVENI EN VIGOR HEU DE TENIR CLAR QUE 
L’ASSEGURANÇA ESCOLAR NO ES FARÀ CÀRREC DE LES DESPESES. 
                   Coordinació de FP 


