
  
 

Instrucció 4/2020, del 14 de maig de 2020, sobre la tramitació de convenis 
de cooperació educativa (CCE) durant l'estat d’alarma 

 

L’estat d’alarma declarat ha comportat que els Convenis de Cooperació Educativa 
(CCE)que tenen per objecte  les pràctiques (curriculars i extracurriculars) que els 
estudiants de la Universitat de Girona fan en empreses, entitats i institucions s'hagin 
de signar preferentment de forma electrònica. 

un cop constatada la impossibilitat per part d’alguns dels seus estudiants d’obtenir els 
certificats digitals necessaris per a la signatura electrònica, cal habilitar de forma 
temporal un procediment que permeti que l’estudiant manifesti de forma expressa la 
seva conformitat amb el CCE, així com la seva voluntat de signar-lo manuscritament 
tan bon punt s’acabi la situació d'excepcionalitat. 

A aquests efectes es disposa el procediment següent: 

Primer. La persona interessada ha d'obtenir un IDCAT Mòbil, mecanisme 
d’identificació proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, basat 
en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil. L’IDCAT Mòbil es 
pot obtenir per Internet 

Segon. L'estudiant s’ha d’adreçar  a l’apartat de Tràmits de la Seu electrònica de la 
UdG,  https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tramits-electronics, identificar-se e 
mitjançant l’IDCAT Mòbil i omplir la sol·licitud de manifestació de conformitat 
amb proposta de conveni de cooperació educativa (CCE) adjuntant la 
proposta de conveni. 

Tercer. L'Oficina Central de Registre de la UdG enviarà a la Facultat o Escola en la 
qual estudia la persona interessada, o a l’Oficina Universitat Empresa en el cas que 
sigui aquesta oficina la qui gestioni el CCE, la documentació següent: 

a) Fitxer del Formulari de sol·licitud amb la proposta de CCE adjunta 
b) Fitxer XML de signatura 

Quart. En aquells casos en que la tutoria de les pràctiques correspongui al Vicerector 
de Docència i Planificació Acadèmica, la documentació anterior serà tramesa a 
l’Oficina Universitat Empresa. 

 

 

Jordi Pineda Sánchez 

Secretari general 
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