
REF02/Protocol de Condicions del Centre de Treball

BID.Banc Integrat de Dades

Objectiu d'aquest protocol:

• Observar in situ i recollir les dades del centre de treball.
• Assegurar el compliment de la normativa vigent referent a les matèries de seguretat i salut en els llocs de treball.
• Garantir una bona col·laboració entre el centre de treball, el centre educatiu i l'alumne/a, complint amb la finalitat de les pràctiques i

estades a les empreses.
Aquests objectius són requisits previs per a l'homologació del centre de treball per a les pràctiques i estades a les empreses.

1. DADES DEL CENTRE DE TREBALL COL·LABORADOR

NIF/CIF: NOM DE L'ENTITAT:

CENTRE DE TREBALL QUE S'HOMOLOGA*:

PAIS:

PERSONA QUE SIGNA EL PROTOCOL:

DNI DEL/DE LA SIGNATARI/ÀRIA: CÀRREC SIGNATARI/ÀRIA:

* En cas de no ser l'entitat principal que duu a terme les pràctiques.

2. GARANTIMENT DELS CONEIXEMENTS SUFICIENTS SOBRE LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL

En aquest apartat l'entitat col·laboradora assegura tenir la informació necessària per poder acollir un/a alumne/a i dur a terme les pràctiques
i estades en centres de treball, en les millors condicions i complint amb la normativa vigent de la formació en centres de treball l'Ordre
ENS/241/2015, de 27 de juliol, (DOGC núm. 6928, de 5.08.2015), i de les Resolucions que donen instruccions per a l'organització i el
funcionament dels centres docents, i de la Resolució d'Instruccions de curs de la DGFPIERE.

A) L'ENTITAT COL·LABORADORA ASSEGURA TENIR ELS CONEIXEMENTS NECESSARIS REFERENTS A:

• Quines són les característiques d'un acord de col·laboració.
• Quina és la finalitat de les pràctiques i estades a les empreses.
• Com s'acorda un pla d'activitats.
• Com solucionar problemes d'adaptació d'alumnat a l'entitat.
• Assegurances.
• Horaris.
• Rescissió de l'acord.

OBSERVACIONS:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

B) EL CENTRE DE TREBALL COL·LABORADOR ASSEGURA EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
REFERENT A:

• Compliment de la normativa en matèria de Seguretat i Salut en els llocs de treball.
• Qualsevol normativa específica del sector al què pertany l'entitat.
• Compliment de l'acord de formació pràctica en centres de treball.
• L'empresa es compromet a utilitzar l'aplicació informàtica de seguiment de les pràctiques (qBID) i complimentar les enquestes que se li

realitzin durant i/o després el període de pràctiques, i de formació en el centre de treball.

OBSERVACIONS:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Nom i càrrec:

Segell i Signatura .......  de/d'  ..............................  de  20 ........


