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ACORD DE COL·LABORACIÓ 

MOBILITAT EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ PROFESSIONAL  ‘CAREER OPPORTUNITIES IN 
AGRICULTURE’ 

PROGRAMA ERASMUS + COMISSIÓ EUROPEA 
 
El present acord té com objecte l’activitat de formació ‘European career for professions with 
future‘, amb codi de referència 2019-1-BG01-KA102-061802, acció de mobilitat per motius 
d’aprenentatge per a estudiants i professors/educadors del sector de la formació professional, 
acció realitzada en conveni entre l’Escola de Formació Professional d’Economia i de Gestió 
‘Yordan Zahariev’, l’entitat no governamental Centre d’Iniciatives Europees ‘Stara Zagora’ 
(ambdues de Bulgària) i la Fundació Catalunya Voluntària-FCV.  L’activitat compta amb el 
suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea i de l’agència nacional de Bulgària. 
 
Aquest acord estableix les relacions de col·laboració entre l’entitat coordinadora de l’activitat 
(FCV) i l’entitat d’acollida de les experiències de formació pràctica-entitat col·laboradora. 
 
ENTITAT COL·LABORADORA 
Nom: 
Adreça complerta: 
Representada per (nom, cognoms i càrrec): 
Tel: 
Correu electrònic:  
Lloc web: 
 
ENTITAT COORDINADORA 
Nom: Fundació Catalunya Voluntària 
Adreça complerta:Casa del Mar, Carrer Albareda 1-13, 2n pis; Barcelona. 
Representada per: Lluc Martí Pe, coordinador. 
Tel. +34638181204 
Correu electrònic: projectes@catalunyavoluntaria.cat 
 
L’acord és el següent: 
 
Article 1: OBJECTE  
 
L’entitat col·laboradora es compromet a actuar com a entitat d'acollida per a la realització de 
les pràctiques formatives, amb dues tasques principals: 

1) acollir a 1,2, 3,4 o 5 estudiants durant 7 dies en els espais de treball de l’entitat. 
 
Els/les participants són estudiants de gestió i d’administració en l’esmentada escola, de 16 a 18 
anys i parlen anglès. 
 
Article 2: DURADA 
 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/


                                                                            

www.catalunyavoluntaria.cat 

La mobilitat comença el 21 d’agost i finalitza l’11 de setembre del 2021.  La realització de les 
pràctiques tenen lloc entre l’1 i el 9 de setembre, inclosos. Les pràctiques tenen lloc l llarg de 
14 hores, distribuïdes en 7 dies.  
L’horari pot ser de matins, de 10:00 a 12:00, o de tardes, de 16:00 a 18:00. Els dies de les 
pràctiques són: 1,2,3; 6,7,8 i 9 de setembre. 

Article 3: RESPONSABILITATS DE DE L'ENTITAT COL·LABORADORA 

-Donar informació bàsica sobre l’entitat. 
-Informar els/les estudiants de la normativa sanitària, d'higiene i de prevenció de riscos 
laborals relativa a la tasca que es duu a terme i assegurar-ne el seu seguiment estricte per part 
dels/les estudiants. 
-Assignar tasques que no requereixen d’especial complexitat, dificultat o responsabilitat, de 
forma que no substitueixen a cap lloc de treball. 
-Nomenar una persona de referència per realitzar les tasques de supervisió, per resoldre 
dubtes i oferir la informació requerida pels/per les estudiants durant les pràctiques. 
-Comunicar al coordinador qualsevol incidència o informació rellevant sobre les accions i 
comportaments dels/les estudiants. 
-Realitzar una breu avaluació en línia i per escrit del programa de formació i del conjunt de 
l’experiència un cop finalitzada. 

Article 4: RESPONSABILITATS DE L'ENTITAT COORDINADORA 
 
-Oferir tota la informació i suport necessari que requereixi l'entitat col·laboradora. 
-Realitzar les traduccions a l’anglès durant la visita a l’entitat en cas que aquesta tingui lloc 
abans de l’inici de les pràctiques (no durant les pràctiques). 
-Realitzar l'avaluació de l'experiència, juntament amb l'entitat col·laboradora. 
-Resoldre qualsevol dubte o qüestió que sorgeixi al llarg de l'activitat. 
-Cobrir amb les despeses que hagi de realitzar l'entitat col·laboradora arran de l'acollida de les 
pràctiques, prèviament acordades per ambdues parts. 
-Lliurar un certificat de reconeixement de la condició d’ entitat col·laboradora del projecte i 
entitat d’acollida de les experiències de formació pràctica. 
-Incloure una breu descripció de l’entitat col·laboradora en l’informe final de l’activitat (en 
anglès), així com en els materials de difusió sobre l’activitat (llevat de la decisió contrària de la 
mateixa entitat). 

SIGNATURA 

Per l'entitat coordinadora                     Per l'entitat col·laboradora 

Nom i cognoms: Lluc Martí Pe                   Nom i cognoms: 

Signatura                     Signatura 

Data i lloc: Barcelona,                    Data i lloc: 
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