PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES (RD 1543/2011, de 31 d'octubre BOE 18/11/2011.) ACORD DE COL·LABORACIÓ
D'una part Sr. / Sra.

,en representació de l'empresa
amb número de NIF
de la ciutat de

CP

i domicili en

província

D'altra part Sr./ Sra.

amb número de NIF
de la ciutat de

CP

i domicili en

província

que està en possessió del títol de
Totes dues parts reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura d'aquest acord i

MANIFIESTEN
PRIMER.- Que subscriuen el present acord, segons el que s'estableix en l'RD 1543/2011 de 31 d'octubre, que regula les pràctiques no
laborals en empreses, i que tots dos compleixen els requisits exigits en el mateix per a la realització de les pràctiques no laborals en empreses
SEGOND.- Les pràctiques no laborals constaran del següent contingut::

mesos, començant en data

TERCER.- Les pràctiques tindran una duració de

QUART.- La jornada diària será de
Matí de

a

, tenint prevista la seua finalització en

hores, que es realitzaran amb el següent horari:

Vesprada de

a

Aquesta jornada es durà a terme els següents dies de la setmana: :
De dilluns a divendres

Els dies següents

QUINT.- El centre de realització de les pràctiques serà:
Centre
Adreça
Ciutat
SEXT.- El sistema de tutories serà el següent
Tutor
Nom

DNI

Càrrec en la empresa

Horari de tutoria

Dies:

SÈPTIM.- A la finalització de les pràctiques no laborals, l'empresa en col·laboració amb LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació,
haurà d'entregar a la persona que haja realitzat les mateixes un certificat en el qual conste, almenys, la pràctica realitzada, els continguts
formatius inherents a aquesta, la seua duració i el període de realització.

LABORA

Observacions

d'

de

Per l'Empresa
Signat:

El interesat/ada
Signat:

INS0169E

,

DIN - A4

I en prova de conformitat amb tot l'anterior, se signa el present acord de col·laboració en:

