Obligacions i responsabilitats assumides per la Universitat, les
entitats i els estudiants voluntaris en el moment de signar el conveni.
Obligacions per part de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona s’obliga a:
a) Fer el seguiment de les activitats per part de l’Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament.
b) Atendre i assessorar als estudiants en l’àmbit de les activitats solidàries a
desenvolupar, proposades per l’entitat.
c) Difondre, pels canals que consideri necessaris, les activitats solidàries ofertades
per l’entitat.
d) Reconèixer els crèdits pertinents als estudiants, conforme s’hagi avaluat el procés
i lliurat la documentació pertinent.
Obligacions per part de l’entitat/institució
L’entitat s’obliga a:
a) Nomenar un tutor de l’entitat que programi, coordini i supervisi el
desenvolupament de les activitats que realitzin els estudiants.
b) Vetllar per garantir una actitud formativa vers els estudiants que efectuïn les
activitats.
c) Presentar a la UdG l’avaluació i el certificat d’hores per tal de poder reconèixer
els crèdits als estudiants.
Obligacions per part de l’estudiant:
L’estudiant s’obliga a:
a) Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor en
l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió de l’Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament de la UdG.
b) Mantenir contacte amb l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament durant
tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol
incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
c) Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al
seguiment i avaluació, segons el tipus d’activitat.
d) Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.
e) Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa
col·laboradora.
f) Desenvolupar el pla d’activitats i complir les línies de col·laboració establertes.
g) Guardar secret i confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat i
no explotar aquelles dades obtingudes en exercici de l’activitat sense la seva
autorització expressa, no difondre-les a tercers, fer-les servir només per la finalitat
pròpia del servei i complir les normes de seguretat establertes en funció del nivell de
fitxer.
h) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat
externa col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG.
Causes d’expulsió
Les causes d’expulsió de l’estudiant en les activitats seran:

a) L’incompliment greu de les seves obligacions
b) La conducta impròpia de l’estudiant, en el centre on es desenvolupin les activitats.
L’expulsió serà acordada per la comissió de seguiment amb els informes previs presentats
pels tutors de les activitats.
Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants
Els estudiants que participin en activitats a l’empara d’aquest conveni hauran d’estar coberts
per l’assegurança escolar obligatòria o voluntària d’accidents.
Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per tal
de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les
esmentades activitats.

