
Universida¿e'f igo 

Convenio de cooperación 

educativa con 
FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L 



Universida¿eYigo 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERRO RIV ADULLA ABOGADOS 
S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS 

REÚNEN SE: 

Dunha parte, Salustiano Mato de la Iglesia, reitor da Universidade de Vigo, nomeado segundo o 
Decreto da comunidade autónoma de Galicia 47/2014, do 24 de abril, publicado no DÍarÍo O!iáal
de GalicÍa (DOG) núm. 79, do 25 de abril de 2014, de acordo coas competencias que lle outorga o 
artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e o artigo 58 dos Estatutos da 
Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, e publicados no DOG

núm. 21, do 2 de febreiro de 2010 (BOEnúm. 69, do 20 de marzo de 2010).

Doutra, Primitivo Ferro Rivadulla, xerente, en representación de FERRO RIV ADULLA 

ABOGADOS S.L e con enderezo social na rúa do Paseo núm. 36 4º, de Ourense e CIF 

8323611297. 

Ambas as partes teüen plena capacidade para levar adiante o presente convenio de cooperación 

educativa e 

EXPOÑEN: 

1 Que o interese de ambas as entidades é facilitar a preparación para o exercicio profesional do 
alumnado wúversitario nas áreas operativas das empresas e a súa incorporación futura ao traballo 
dentro da sociedade. 

2 Con este fin, acordan establecer un convenio de cooperación educativa sometido ás seguintes 

CLÁUSULAS 

O obxecto deste conve1úo é regular un programa de prácticas académicas externas entre a 
U1úversidade de Vigo e FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L para facilitar a preparación para o 
exercicio profesional do estudantado en áreas operativas da empresa relacionadas coa súa formación 
múversit:aria e as posibles saídas profosionais desde os estudos cursados na Universidade de Vigo. 
Así, promoverase o füturo desenvolvemento profesional e o acceso ao mercado laboral das füturas 
persoas tituladas múversitarias. 

SEGUNDA 

Dado o carácter formativo das prácticas académicas externas, da súa realización non se derivarán en 
1úngún caso obr:igas propias dunha relación laboral nin o seu contido poderá dar lugar á substitución
da prestación laboral propia de postos de traballo.
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3 O alumnado contará cunha persoa titora da entidade colaboradora e con outra da Universidade 
de Vigo para realizar as prácticas 

4 O horario das prácticas procurará en todos os casos adaptarse aos horarios lectivos. En particular, 

o alunmado ten dereito a realizar as probas de avaliación correspondentes aos estudos en que se
matriculara e a empresa está obrigada a concederlle os permisos necesarios para asistir a elas. 

5 O proxecto formativo en que se concreta a realización de cada práctica académica externa fixará 
os obxectivos educativos e as actividades que se desenvolverán. 

6 Dereitos e deberes da persoa titora da entidade colaboradora 

A persoa titora da entidade colaboradora terá os seguintes dereitos: 

a) Ao recoúecemento da súa actividade colaboradora por parte da Universidade de Vigo, en
fünción dos termos establecidos por esta. 

b) A ser informado da normativa que regula as prácticas externas así como do Proxecto
Formativo e das condicións do seu desenvolvemento. 

c) Ter acceso á Universidade de Vigo para obter a información e o apo10 necesanos para o
cumprimento dos fins propios da súa función. 

Así mesmo terá os seguintes deberes: 

a) Acoller ao estudante e organizar a actividade a desenvolver con arrauxo ao establecido no

Proxecto F01mat:ivo. 

b) Supervisar as súas actividades, orientar e controlar o desenvolvemento da práctica cunha
relación baseada 110 respecto mutuo e o corn.promiso coa aprendizaxe. 

c) Informar ao estudante da organización e füncionamento da entidade e da normativa de
interese, especialmente a relativa á seguridade e riscos laborais. 

-· 

d) Coordinar co titor académico da Universidade de Vigo o desenvolvemento das actividades
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establecidas, incluíndo aquelas modificacións do plan formativo que poidan ser necesarias para o 
normal desenvolvemento da práctica, así como a comunicación e resolución de posibles 

incidencias que puidesen xurdir no desenvolvemento da mesma e o control de permisos para a 
realización de exames. 

e) Emitir un informe final que remitirá ao titor académico da Universidade de Vigo á conclusión
das prácticas, que recollerá o número de horas realizadas polo estudante e no cal poderá valorar 
os seguintes aspectos referidos, no seu caso, tanto ás competencias xenéricas como ás específicas, 
previstas no correspondente proxecto formativo: 

e.l) Capacidade técnica. 

e.2) Capacidade de aprendizaxe. 

e.3) Administración de traballos. 

e.4) Habilidades de comunicación oral e escrita. No caso de estudantes con discapacidade que 
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as que se desenvolverá a estancia do estudante a tutelar. 

c) Ter acceso á entidade para o cumprimento dos fins propios da súa función.

Así mesmo, terá os seguintes deberes: 

a) Velar polo normal desenvolvemento do Proxecto Formativo, g'drantindo a compatibilidade do 
horario de realización das prácticas coas obrigacións académicas, fonnativas e de representación 
e participación do estudante. 

b) Facer un seguimento efectivo das prácticas coordinándose para iso co titor da entidade
colaboradora e vistos, 110 seu caso, os iufonnes de seguime11to. 

c) Autorizar as modificacións que se produzan no Proxecto Formativo.

d) Levar a cabo o proceso avaliador das prácticas do estudante tutelado de acordo co que se 
establece de conformidade cos procedementos que establece a Universidade de Vigo, 
cumprimentando o correspondente informe de avaliación. 

e) Cardar co11fidencialidade en relación con calquera información que coüeza como 
consecuencia da súa actividade como titor. 

f) lnfom1ar ao órgano responsable das prácticas externas na Universidade de Vigo das posibles
incidencias xurdidas. 

g) Supervisar, e no seu caso solicitar, a adecuada disposición dos recursos de apoio necesarios
para asegurar que os estudantes con discapacidade realicen as súas prácticas en condicións de 
igualdade de oportunidades, 11on discriminación e accesibilidade universal. 

8 Dereitos e deberes dos estudantes en prácticas. 

� Durante a realización das prácticas académicas exten1as, os estudantes terán os seguintes
� �ereitos: 

\�a) Á tutela, durante o período de duración da c01respo11dente práctica, por un profesor da
Universidade de Vigo e por un profesional que preste servizos na empresa, institución ou 
entidade onde se realice a mesma. 
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) Á avaliación de acordo cos criterios establecidos pola Universidade de Vigo. 

c)' Á obtención dun ÍlÚonne por parte da entidade colaboradora onde realizou as prácticas, con 
mención expresa da activida<le <lesenvolvida, a súa duración e, no seu caso, o seu rendemento. 

d) A percibir, nos casos en que así se estipule, a achega económica da entida<le colaboradora, en
concepto de bolsa ou axuda ao estudo.

e) Á propiedade intelectual e industrial nos termos establecidos na lexislación reguladora da 
materia.

t) A recibir, por parte da entidade colaboradora, información da normativa de seguridade e
prevención de riscos labo.rais.
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a) Titular do documento.
b) Entidade colaboradora onde se realizaron as prácticas.
c) Descrición da práctica especificando a súa duración e datas de realización.
d) Actividades realizadas.

10 A persoa titora da entidade colaboradora poderá recibir o recoüecemento da Universidade de 
Vigo polo labor realizado. 

11 Coa fmalidade de manter en todo momento o rexistro de estudantes parllc1pantes baixo este 
convenio, FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L comunicaralle á Universidade de Vigo ou á 
entidade xestora calquera alta e baixa que se procluza na empresa. Xw1to á alta de cada estudante, 
a empresa c-omunicará a elata do comezo e finalización das prácticas, o período de vacacións se o 
houbese, o lugar do desenvolvemento e o seu contido. 

SEXTA 

O período de prácticas non constitúe, baixo ningún concepto, unha relación laboral entre o 
alumnado e FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L nin coa Universidade de Vigo ou a entidade 
xestora. 

Non poderá formalizarse un contrato de traballo entre a empresa e o estudantado mentres non 
finalice a práctica. 

SÉTIMA 

FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L poderá concederlle a cada estudante seleccionado unha 
bolsa mensual para realizar prácticas académicas externas, axustándose á normativa complementaria 
desenvolvida pola Universidade. 

OITAVA 

Segundo a Resolución da Dirección Xeral de Ordenación da Segu1idade Social, do 25 de marzo de 
� 1999, as prácticas en empresas que realicen as e os estudantes estarán cubertas polo seguro escolar,
\ ��pre que o alumnado estea matriculado e ao corrente do pago do citado seguro.

A Universidade de Vigo ten subscrito ademais un seguro de responsabilidade civil e outro de 
accidentes, complementarios ao seguro escolar. 

A inclusión no réxime xeral da Seguridade Social do estudantado que realice prácticas académicas 
externas, rexerase polo estahlecido no R.D. 1493/2011 de 24 de outubro e polo desenvolvemento 
iormativo establecido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. 

NOVENA 

As partes comprométense a tratar os datos de carácter persoal coa finalidade exclusiva de realizar o 
servizo, que non serán obxecto de ningún tratamento distinto aos previstos neste convenio, de 
conformidade co disposto na Lei orgá1úca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, e o disposto no Real decreto 1720/2007, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolveme11to da mencionada leí orgánica e, en todo momento, as disposiciéns vixentes na 
materia. 
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someteranse á resolución da xurisdición contencioso-administrativa, dado o carácter adrninistrativo 
do convenio. 

E, como proba de conformidade, as partes comparecentes asinan por triplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados a continuación. 

Ourense, 19 de marzo de 2015 

POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 

O Reitor 

P.D. (R.R. de 7/05/14) 

O Vicerreitor do Campus de Ourense 
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POR FERRO RIV ADULLA ABOGADOS S.L 
Cargo: Xerente 


