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SERVEIS QUE S’OFEREIXEN 

> Pràctiques professionals > Convenis amb empreses 

> Talent creatiu i empresa/CooperArt 

> Assessorament i reconeixement acadèmic  

> Cursos monogràfics 

> Borsa de treball Borsa d’alumnis / Borsa d’empreses 
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Nom del servei:  

> Pràctiques professional/Conveni empreses 

Serveis. Descripció:  

> L’alumnat ha de cursar pràctiques en la modalitat de Fase de pràctiques en 

empreses, estudis o tallers. La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul 

formatiu de pràctiques obligatori.  

> Cada cicle formatiu té assignat un/a tutor/a de pràctiques que gestiona, 

juntament amb el/la coordinador/a de la formació en centre de treball, aquest 

mòdul formatiu. 

Destinatari: 

> Alumnat: Cal estar matriculat al mòdul FCT del cicle. 

> Empresa: Formar part del banc integrat de dades (qBID). 

Equip tècnic: 

> Cada cicle formatiu té assignat un/a tutor/a de pràctiques que gestiona, 

juntament amb el/la coordinador/a de la formació en centre de treball, aquest 

mòdul formatiu. 

Compromisos de l’EA de Vic, l’empresa i l’alumnat: 

> Per part de l’escola, vetllar perquè el conveni de pràctiques sigui profitós tant per 

l’alumnat com per l’empresa col·laboradora.  

> Per part de l’empresa, pactar amb el tutor/a les activitats i fer-ne el seguiment. 

> Per part de l’alumnat, complir escrupolosament l’horari i les tasques assignades. 

Cost per l’usuari: 

> Aquest servei no comporta cap cost per l’usuari. 

Servei d’atenció a l’usuari: 

> L’EA de Vic, posa a disposició dels usuaris, el mail de l’escola, eartvic@xtec.cat, 

per fer arribar qualsevol suggeriment, queixa o incidència, així com accés als 

formularis per presentar sol·licituds: https://www.eartvic.net/formularis/. 

  

mailto:eartvic@xtec.cat
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Nom del servei:  

> Talent creatiu i empresa /CooperArt 
Serveis. Descripció:  

> El programa d’innovació i transferència de coneixement CooperArt desenvolupa 

metodologies d’innovació i transferència de coneixement entre els centres i les 

empreses o entitats i integra formació específica i de jornades d’intercanvi, amb 

l’objectiu que les escoles d’art es donin suport i comparteixin estratègies i 

experiències. 

> Així mateix, fomenta la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres 

centres educatius; promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l’alumnat 

i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la 

responsabilitat, l’organització del treball, l’emprenedoria, el treball en equip, 

l’autonomia, la resolució de problemes, la comunicació i l’aprendre a aprendre, 

davant de reptes amb sentit empresarial, i posa a les escoles d’art en disposició 

d’interactuar amb altres centres educatius, les empreses i les entitats per al 

desenvolupament, transferència i aplicació de coneixements. 

> L’escola d’art, pot atendre encàrrecs d’entitats o empreses que no suposin 

intrusisme professional o competència deslleial cap a altres empreses o 

professionals del sector, i sempre amb una clara vocació pedagògica. 

> Aquests encàrrecs, futurs projectes, es poden assolir des dels diferents àmbits o 

famílies professionals que són presents a l’EA de Vic: 

Per àmbits els projectes Per famílies professionals 

> Il·lustració i animació 

> Disseny gràfic 

> Escultura, pintura, ceràmica 

> Instal·lacions artístiques 

> Imatge audiovisual i fotografia 

 

> Arts aplicades al mur 

> Ceràmica artística 

> Comunicació gràfica i audiovisual 

> Escultura 

> Arts aplicades al llibre 

 

 

https://projectes.xtec.cat/ere/cooperart/
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Destinatari: 

> Associacions de comerciants, entitats sense ànims de lucre, institucions públiques 

i altres escoles públiques.  

> Els requisits de l’encàrrec són: 

> l’encàrrec el duran a terme l’alumnat de 2n curs, excepte en el cas del 

CFGM Serigrafia artística, que consta d’un únic curs. 

> Que hi hagi un acord previ en quan al brifing i la temporalització del 

projecte entre l’empresa i l’EA de Vic. 

Equip tècnic: 

> L’equip docent de cada cicle en general, sent el responsable del projecte el 

professor/a del mòdul. 

Compromisos de l’EA de Vic: 

> Es compromet a desenvolupar les activitats d'innovació i transferència del 

coneixement a partir de l’encàrrec professional d’aquest repte, amb la 

participació de l'alumnat supervisat pel professorat responsable de l'activitat, 

d’acord amb el previst a l’apartat 8.1.b) de l’annex 1 de la Resolució EDU/6/2022, 

de 4 de gener, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de 

coneixement CooperArt l’horari i les tasques assignades. 

Compromisos de l’empresa: 

> Es compromet a aportar la informació, l’assessorament  i els recursos adients a la 

naturalesa dels encàrrecs. 

Propietat intel·lectual 

> Es sol·licitarà a l’alumnat l’autorització per a publicar els projectes presentats en 

els mitjans de difusió propis, incloent l’autorització per l’exhibició, si així es 

considera oportú, per a la promoció dels autors i les autores presentats. 

> Tot cas serà una utilització no lucrativa d’aquests projectes, s’indicarà sempre 

informació sobre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització 

de la seva creació. 

> En cas que l’entitat o empresa s’interessi per la comercialització del resultat 

contactarà amb l’autor o els autors per tal d’establir les condicions contractuals 
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legalment vinculants entre ambdós.  

> Les parts signatàries es comprometen a donar compliment a les previsions del 

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Propietat Intel·lectual, en què es regularitzen, s'aclareixen i s'harmonitzen 

les disposicions legals vigents sobre la matèria. 

Protecció de dades 

> Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 

reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que 

determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en 

tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 

personal i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa reguladora de 

protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència 

d’aquest conveni. 

> També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, 

de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar 

i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 

Cost per l’usuari: 

> Aquest servei no comporta cap cost per l’usuari. 

Servei d’atenció a l’usuari: 

> L’EA de Vic, posa a disposició dels usuaris, el mail de l’escola, eartvic@xtec.cat, 

per fer arribar qualsevol suggeriment, queixa o incidència, així com accés als 

formularis per presentar sol·licituds: https://www.eartvic.net/formularis/. 

  

mailto:eartvic@xtec.cat
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Nom del servei:  

> Assessorament i reconeixement acadèmic  

Serveis. Descripció:  

> El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin 

tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència 

laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

> Una junta de reconeixement avalua l'usuari.  

> Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el 

centre educatiu. 

> La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei 

d'assessorament, i els altres documents que aporta la persona de les unitats 

formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts.  

> També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i 

valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència 

laboral o en activitats socials. 

> Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el 

centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic. 

> Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les 

unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en 

el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que 

s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons 

correspongui. 

> La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del 

Departament d'Ensenyament és gratuïta. 

> Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu 

través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient 

acadèmic. 
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> Enllaç a la informació sobre l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges 

assolits mitjançant l'experiència laboral: 

https://www.eartvic.net/reconeixement_experiencia_laboral/ 

Destinatari: 

> S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic del 

aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació 

amb els títols oficials de formació professional. 

> Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents: 

> haver complert 18 anys, 

> acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el 

sector, disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei 

d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o 

validació amb l'orientació i/ o assessorament del mateix títol o d'un títol 

afí.  

> El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places 

pel servei de reconeixement. 

Cost per l’usuari: 

> Aquest servei comporta una despesa fixada pel Departament d’educació 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-

publics/preu-public/ 

Servei d’atenció a l’usuari: 

> L’EA de Vic, posa a disposició dels usuaris, el mail de l’escola, eartvic@xtec.cat, 

per fer arribar qualsevol suggeriment, queixa o incidència, així com accés als 

formularis per presentar sol·licituds: https://www.eartvic.net/formularis/. 

  

https://www.eartvic.net/reconeixement_experiencia_laboral/
mailto:eartvic@xtec.cat
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Nom del servei:  

> Cursos monogràfics 

Serveis. Descripció:  

> Els cursos monogràfics són cursos d'especialització, que poden tractar aspectes 

de llenguatge i tècniques, teoria o fonaments de les diferents especialitats. 

> Els ensenyaments que s'imparteixen com a cursos monogràfics que no es 

corresponen a mòduls solts de cicles d'arts plàstiques i disseny no poden afectar 

la docència del professorat de l'escola ni es consideren dins l'horari del 

professorat. 

> Els cursos monogràfics són ensenyaments no reglats i, per tant, en acabar 

aquests cursos no s'atorga cap titulació acadèmica. 

> Aquests cursos tenen una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.  

Destinatari: 

> Persones interessades en continuar la seva formació en programes específics. 

Equip tècnic: 

> Els responsable dels cursos monogràfics que ofereix l’EA de Vic, poden ser 

professors/es del centre o personal extern. 

Cost per l’usuari: 

> Aquest servei comporta una despesa fixada pel Departament d’educació 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-

publics/preu-public/ 

Sol·licitud del servei: 

> En el web de l’escola, eartvic@xtec.cat, es fan públics els monogràfics així com els 

fulls per formalitzar la matrícula. 

Servei d’atenció a l’usuari: 

> L’EA de Vic, posa a disposició dels usuaris, el mail de l’escola, eartvic@xtec.cat, 

per fer arribar qualsevol suggeriment, queixa o incidència, així com accés als 

formularis per presentar sol·licituds: https://www.eartvic.net/formularis/. 

  

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
mailto:eartvic@xtec.cat
mailto:eartvic@xtec.cat
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Nom del servei:  

> Borsa de treball alumnes i alumnis/ Borsa d’empreses 

Serveis. Descripció:  

> La Borsa de Treball  i de Pràctiques de l’ Escola d’Art de Vic és un servei que té per 

objectiu facilitar la inserció laboral  dels alumnes i dels ex-alumnes de l’escola i 

ajudar-los a trobar una feina o una empresa de pràctiques relacionada amb les 

competències professionals que han adquirit.  

> També pretén donar resposta a les ofertes de treball de les empreses i potenciar 

així les relacions del centre amb les institucions i les empreses de l’entorn. 

Destinatari: 

> Alumnat en actiu i alumnis de l’EA de Vic. 

> A totes les empreses interessades en formar part de la borsa de candidats. 

Suport: 

> Aquest servei es gestiona mitjançant l’empresa iEduca.  

> Enllaç a la informació i a la plataforma https://www.eartvic.net/borsa-de-treball/ 

Cost per l’usuari: 

> Aquest servei no comporta cap cost per l’usuari. 

Servei d’atenció a l’usuari: 

> L’EA de Vic, posa a disposició dels usuaris, el mail de l’escola, eartvic@xtec.cat, 

per fer arribar qualsevol suggeriment, queixa o incidència, així com accés als 

formularis per presentar sol·licituds: https://www.eartvic.net/formularis/. 

https://www.eartvic.net/borsa-de-treball/
mailto:eartvic@xtec.cat

