
Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

 

www.acm.cat  
 
 

 
 

CONVENI – Col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques 

1. Objecte: 

Establir els termes de la col·laboració entre l’ACM i la Universitat de Girona per facilitar i promoure 
que els estudiants dels estudis de Grau en Criminologia, Grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i Grau en Dret d’aquesta universitat puguin realitzar pràctiques en els centres i 
serveis dependents de les institucions adherides a l’ACM.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – Universitat de Girona 

 
3. Data de firma: 

23/01/2015 

 
4. Duració: 

1 any, tàcitament prorrogat per un any, i així successivament 
 

5. Drets i obligacions: 

1. Obligacions de la Universitat de Girona: 

- Col·laborar amb l’ACM per dinamitzar els convenis de pràctiques amb les institucions que l’ACM li 

assenyali com a interessats a desenvolupar convenis de col·laboració educativa 

- Col·laborar en activitats organitzades per l’ACM 

- Oferir als tutors un nombre de places gratuïtes en cursos o seminaris que s’imparteixin anualment 

en els estudis esmentats en l’objecte del conveni 

- Accés als tutors a fons documentals i material de servei de la Biblioteca que puguin ser útils en el 

desenvolupament de les seves funcions com a tutors 

- Nomenar un tutor acadèmic que farà el seguiment i/o avaluació de les pràctiques 

 

2. Obligacions de l’ACM: 

-  Cercar entre els seus adherits els que estiguin interessats a signar un conveni de pràctiques amb la 

UdG per a que els estudiants dels estudis esmentats en l’objecte del conveni puguin realitzar 

pràctiques tutelades.  

- Comunicar a la UdG quines institucions estan interessades en les pràctiques externes 

- Signar un conveni amb la UdG perquè un o més alumnes dels estudis esmentats en l’objecte del 

conveni realitzin pràctiques tutelades a la mateixa associació municipalista.  

 

 
6. Obligats: 

ACM – Universitat de Girona 

  
7. Estat d’execució: 

 
Vigent 


