
Dades de l’empresa/organització (Si ja existeix un conveni entre les nostres organitzacions, no cal completar aquesta secció)

Nom o raó social de l’empresa/organització: 

Número de registre legal:  

Telèfon: 

Adreça: 

Ciutat i Codi Postal: 

Web: 

Representant legal: 

Càrrec del Representant legal: 

Persona de contacte: 

Telèfon persona de contacte: 

Càrrec de la persona de contacte: 

Correu electrònic de la persona de contacte:

Descripció de l’activitat

Títol de la plaça de pràctiques: 

Departament / Servei: 

Direcció del lloc de la realització de les pràctiques: 

Supervisor en l’organització d’acollida: 

Correu electrònic del supervisor: 

Breu descripció de la plaça:

PROPOSTA DE PLAÇA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

http://www.uvic.cat


Descripció de les tasques a desenvolupar:

Tasques Concreció de les tasques encomanades

1

2

3

4

5

L’organització d’acollida proporcionarà ajuda financera a l’estudiant per les pràctiques: 

 Sí          No            En cas afirmatiu, quantitat en EUR/mes: 

L’organització col·laboradora proporcionarà una retribució en espècie per les pràctiques:

 Sí          No            En cas afirmatiu, especifiqui:

Calendari

Període de pràctiques:   De a

Horari:

Hores setmanals:

Hores totals:

Altres observacions:

A                                       ,                  de/d’ de 20       

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

Si us plau, completi el document i enviï’l a careers.service@uvic.cat 

– La Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC, és l’entitat responsable del tractament de les dades. 
- La finalitat del tractament és la gestió de pràctiques acadèmiques.
– Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual existent  per a l’oferiment de places de pràctiques acadèmiques.
– Es comunicaran a persones usuàries del servei de pràctiques acadèmiques. S’informarà de les comunicacions derivades d’altres processos en el moment en     
què es produeixin.
– Qualsevol persona pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé     
oposar-s'hi.
– Per obtenir informació addicional sobre protecció de dades, consulteu la pàgina d’Avís legal i protecció de dades del web de la UVic-UCC. 

http://www.uvic.cat
https://www.uvic.cat/avis-legal-i-proteccio-de-dades
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