CONTRACTE DOCENT PROJECTE DE FINAL DE CARRERA

Tı́tol del projecte:

El director ha de marcar les opcions que consideri oportunes. Director, projectiste/a
i representant de l’Escola han de posar el seu nom i signar al final del document.
L’original d’aquest document queda en poder el director, qui s’encarregarà de fer
arribar una còpia del mateix a l’alumne i al representant de l’Escola. L’incompliment d’aquest contracte per una de les parts allibera dels compromisos adquirits a
les altres parts.
Compromisos de l’alumne
 Seguir el programa marcat pel director i corregir-ne les desviacions.
 Fer bon ús de les dependències destinades a la realització de PFCs. Això
inclou tenir cura del material (ordinadors, material, software) i mantenir una
actitud respectuosa amb els altres projectistes (silenci i deixar el lloc de feina
en ordre després de cada sessió).
 Intenció clara de presentar el PFC en el termini de
data de la signatura d’aquest contracte.

mesos des de la

Compromisos del director
 Proporcionar una proposta clara de les activitats a realitzar en el PFC
(seguint per exemple el model adjunt).
 Proporcionar l’equipament especı́fic per a realitzar el PFC.
 Disponibilitat mı́nima presencial (1 reunió/
) per tal de seguir
l’evolució del projecte i discutir amb el projectiste els problemes que vagin
sortint.
 Disponibilitat ”on line”per tal que es puguin solucionar qüestions concretes
via correu electrònic.
 Revisió exhaustiva de la memòria al menys una vegada i revisió dels canvis
fets en seccions concretes.
 Revisió de la presentació del PFC.
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Compromisos de l’escola
 Proporcionar a l’alumne els medis materials (espai de treball+equipament
genèric) per a la realització del PFC (incloent treball pràctic, redacció de la
memòria i elaboració de la presentació).
 Garantir la constitució d’un tribunal adient per a avaluar el PFC.
Palma,

de

Alumne (nom i firma)

de 20

Director (nom i firma)
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Representant EPS (nom i firma)

