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BATXILLERAT. SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ ESTADA A L’EMPRESA 

 

NOM I COGNOMS 

DNI  MODALITAT 

 

SOL·LICITA 

Cursar la matèria Estada a l’Empresa de Batxillerat. 

 

ES DONA PER ASSABENTAT 

De l’obligació d’assistir al curs teòric-pràctic a l’escola i assistir al lloc de pràctiques assignat durant 

el període i l’horari fixat. 

Que les pràctiques que realitzarà no constitueixen cap tipus de relació laboral ni adquisició de cap 

dret amb l’esmentat centre de treball ni amb la institució. 

Que està cobert per l’assegurança escolar. 

Que l’assistència a l’empresa és obligatòria en les hores i els dies convinguts, i qualsevol falta per 

causa major s’haurà de justificar als tutors del centre de treball i del Col·legi. 

 

I ES COMPROMET A 

Mantenir un comportament ètic en el tractament de la informació i en les relacions interpersonals, 

tant amb els/les professionals, com amb els clients i/o usuaris. 

Utilitzar, en tot moment, un llenguatge correcte i complir les convencions de l’empresa en relació a 

la imatge personal. 

Respectar el dret a la pròpia imatge i a la confidencialitat de la informació personal, utilitzant l’ano-

nimat en qualsevol tipus de registre, llenguatge i suport si no existeix una autorització dels respon-

sables legals. 

Recordar que la seva tasca és d’observació i col·laboració en el desenvolupament de les activitats, 

seguint sempre les indicacions i orientacions dels professionals de l’empresa. 

Enregistrar diàriament en l’aplicació Qbid les hores de pràctiques realitzades i realitzar l’informe. 

Desenvolupar el diari de pràctiques i/o memòria com a document de reflexió de l’estudiant i lliurar-

lo al tutor/a en els terminis establerts. 

Mantenir la reserva i la discreció en les relacions interpersonals pel que fa a les qüestions internes 

del centre de treball. 

Actuar amb amabilitat i cortesia. 
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El/la tutor/a garantirà el dret de l’estudiant a rebre atenció, orientació i acolliment. Si les circumstàn-

cies ho fan necessari, el/la responsable de l’empresa podrà demanar la supressió del 

conveni de pràctiques. 

 

Lleida, a 

 

 

Signatura de l’estudiant Signatura mare/pare 

 

Nom i cognoms mare/pare/responsable 

DNI mare/pare/responsable 


