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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Una de les opcions per les que poden 

optar les empreses i institucions és 

l’acolliment d’estudiants universitaris en 

pràctiques. 

Què són els Convenis de Cooperació 
Educativa? 

Les universitats ofereixen la possibilitat 

a empreses, escoles i altres institucions 

d’establir convenis de cooperació 

educativa per tal que els estudiants 

puguin desenvolupar una pràctica de 

treball, sense vinculació laboral ni 

càrregues de seguretat social per a 

l’empresa o institució.  

És una formació integral de l’alumne 

universitari a través d’un programa 

paral·lel en la universitat i en l’empresa, 

combinant teoria i pràctica. El sistema 

consisteix en què l’empresa col·labori 

en la formació de futurs graduats. 

Per signar convenis de cooperació 

educativa és necessari que l’empresa 

contacti amb la universitat, doni les 

seves dades, el perfil de l’alumne que 

cerca i la descripció detallada de 

l’activitat que es vol que es desenvolupi 

durant la pràctica. S’estudia la 

compatibilitat de l’oferta amb el pla 

d’estudis de l’àrea, i es dóna el vistiplau 

a l’oferta de pràctiques i a la signatura 

del conveni. 

Els convenis de cooperació educativa 

estan regulats pel Reial Decret 
1497/81 de 19 de juny, modificat pel 
RD 1845/1994 de 9 de setembre. Amb 

la signatura d’aquest conveni les 

empreses poden acollir estudiants per 

realitzar-hi treballs que tinguin relació 

amb els estudis que estan cursant. Si 

bé, el programa no estableix cap relació 

contractual entre l’estudiant i l’empresa, 

sinó que la relació és estrictament 

acadèmica i no laboral.  

La realització de pràctiques és un 

element fonamental per a la inserció 

professional de graduats universitaris 

en el mercat laboral.  

Els alumnes s’integren a les empreses 

amb un pla de treball prèviament pactat 

i tutoritzat per un professor de la 

facultat i un de l’empresa. Aquestes 

pràctiques poden ser el primer pas cap 

a una activitat professional consolidada. 

Els alumnes estan subjectes al règim i 

horari que determini l’empresa, sota la 

supervisió del tutor/a d’aquesta.  

Els objectius són: 

- complementar la formació rebuda a la 

u n i v e r s i t a t  a m b  e x p e r i è n c i es 

professionals a l’àmbit empresarial. 

- promoure i consolidar vincles de 

col·laboració entre la universitat i 

l’entorn empresarial 

- enfortir els vincles entre  estudiants, 

universitat i empreses. 

En acabar el programa, l’alumne tindrà 

dret a que se li expedeixi una 

certificació del nivell aconseguit en 

l’avaluació per part de l’empresa, 

indicant l’orientació de la seva formació. 

Si en finalitzar el conveni l’alumne 

s’incorpora a la plantilla de l’empresa, el 

temps de pràctiques no es computa a 

efectes d’antiguitat ni com a període de 

prova. 

Requisits: 

Per començar les pràctiques s’ha de 

tenir el 50% de la carrera aprovada. Els 

convenis de pràctiques seran com a 

mínim de 90 hores i fins a les 960 

anuals, amb la limitació d'un màxim de 

80 hores mensuals durant el període 

lectiu. A més, un professor-tutor farà el 

seguiment acadèmic de la pràctica i en 

garantirà l'aprofitament. 

Avantatges per a l’empresa:  

- disposar de personal en formació 

avançada en les diferents àrees 

tecnològiques, 

- conèixer en profunditat i en condicions 

reals de treball candidats que després 

pot incorporar a l’empresa, 

- no hi ha cap relació contractual entre 

l’empresa i l’estudiant, ni despeses de 

seguretat social,         - computa com 

una despesa de personal, amb la 

possibilitat de deduir un 20% sobre la 

quota líquida de l’impost de societats, 

- el conveni es pot rescindir en 

qualsevol moment o ampliar, 

-  l’empresa defineix el pla de treball i el 

perfil dels estudiants segons les seves 

necessitats...● 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  
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Aquesta és una oferta formativa no 
presencial de llengua catalana que 
posa a l’abast de tothom una forma 
flexible i àgil d’aprendre català 
mitjançant el Campus Virtual de la 
Universitat Oberta de Catalunya.  

El professorat que imparteix la 
formació és expert i es reforça 
l’aprenentatge amb un suport continu. 

Els cursos s’ofereixen 2 vegades a 
l’any ( octubre i març) i la seva durada 
és de 3 mesos cada curs. 

Inicialment s’ha de fer una prova de 

nivell per avaluar el grau de 
coneixement de la llengua catalana, el 
resultat de la qual indica l’itinerari que 
haurà de seguir l’alumne. Hi ha dos 
nivells: de suficiència i intermedi, i cada 
un consta de 120h (4 crèdits ECTS). 

L’avaluació dels coneixements 
adquirits és contínua i s’han de 
realitzar una sèrie d’activitats, guiades i 
comentades pel professorat consultor i 
que permeten mesurar l’aprenentatge 
progressiu i l’assoliment dels objectius. 

Una vegada finalitzat el curs es lliura 
un títol propi d’extensió universitària 
d’aprofitament del curs. Els estudiants 
que hagin assolit el nivell i superat 
l’avaluació poden optar als certificats 
interuniversitaris oficials de 

coneixements de llengua catalana 
homologats per la Generalitat de 
Catalunya, convocats per serveis 
lingüístics de les universitats catalanes. 

S’hi pot matricular tothom que 
s’expressi en llengua catalana en les 
activitats personals i professionals de 
la vida diària, que vulgui superar els 
nivells existents i optar a les proves 
interuniversitàries que permeten 
obtenir un certificat de llengua catalana 
homologat per la Generalitat. 

El preu dels cursos és de 209 € amb 
tots els serveis inclosos. Els alumnes 
de la UOC tenen un descompte en la 
matrícula. La inscripció es pot fer per la 
web www.uoc.edu/catalaobert o trucant 
al 902 141 141● 

El Decret aprovat pel Govern el 9 de 
juny de 2009 regula el règim jurídic de 
les ludoteques i estableix els requisits 
que han de complir i el procediment 
d'acreditació. Aquestes són centres, 
equipaments o espais delimitats que 
tenen una finalitat lúdica, socioeducati-
va, cívica, cultural i inclusiva, i que por-
ten a terme un projecte socioeducatiu.  
L’objectiu és garantir el dret de l’infant i 
del jovent menor d'edat al joc i es 
col•labora al desenvolupament integral 
de la persona. Fonamentalment estan 
dotades d'un fons organitzat de jocs, 
joguines i d'altres elements lúdics.  
El Decret estableix les directrius: què 
són, quina és la seva activitat i qui les 
dirigeix, les tipologies, els permisos 
d'obertura, la inspecció i el registre, qui 
aplica el règim sancionador, etc.   
Les ludoteques estan dirigides a infants 
i joves de 0 a 18 anys. A partir de l'en-
trada en vigor de la normativa (juliol de 
2009), els menors de 4 anys hauran 
d'estar acompanyats durant tota l'esta-
da per la persona legalment responsa-
ble del menor o una altra autoritzada. 
En cap cas, els professionals del cen-

tre es poden autoritzar com a acompa-
nyants del menor. Per als infants i jo-
ves de 4-16 anys, la persona legalment 
responsable ha de signar un document, 
que s'actualitzarà anualment, autorit-
zant l'estada a la ludoteca i acceptant 
les condicions del centre.  
L’equip de professionals ha d'estar 

format per un mínim 
de dues persones 
inclòs un/a coordi-
nador/a, amb una 
titulació mínima de 
pedagogia, psicope-
dagogia, magisteri o 
educació social, que 
serà qui dirigirà 

l'equip humà que hi treballa. Els altres 
membres de l'equip de direcció han de 
tenir com a mínim un títol de grau mitjà 
de l'àmbit dels serveis socioculturals a 
la comunitat o el diploma de monitor/a 
d'activitats de lleure infantil i juvenil o 
equivalent. En aquest cas els monitors/
es d’activitats han d’estar sota la direc-
ció d'un altre membre del personal de 
gestió. Existeixen, però, les ludoteques 
privades, en les que es pot requerir la 
titulació que es consideri oportuna 
Un professional per cada grup de joc 
situat en un espai diferenciat podrà fer-
se càrrec com a màxim de 12 infants 
de 0 a 3 anys; de 12 infants de 4 a 6 
anys o de 15 infants majors de 6 

anys● 

ACTUALITATACTUALITAT  
Català Obert 

Diccionari de les ocupacions:      PROFESSIONALS DE LUDOTECA                               
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Alguns centres on es pot fer un curs especific: 
♦Didalia Gestión Sociocultural del Mediterráneo, S.L.L.  

C.Pintor pascual capuz, 15 E46018  
Valencia tel.963586015 fax.963586014 ww.didalia.com 

♦Animación, Servicios Eucativos y Tiempo Libre 
Formacion a Distancia y Permanente de Educadores/as 

formacionadistancia@arrakis.es  
formacionadistancia@yahoo.es 
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L’anunci de premsa és la manera 
més comuna de buscar feina, però 
també on hi ha més competència. 
Les ofertes de premsa caduquen 
ràpidament i estan a disposició de 
molta gent, per tant, per eliminar 
competènc ia  i  ten i r  més 
possibilitats cal contestar-les 
immediatament si es reuneixen els 
requisits mínims sol·licitats. 

No és necessari comprar tota la 
premsa especialitzada. Es pot 
tenir accés als anuncis a 
determinats llocs públics (espai 
Club de la Feina de diversos ens 
que fan inserció laboral –el 
Consell Comarcal n’és un d’ells-, 
biblioteques, cafeteries, etc.). 

El format i el contingut de cada 
anunci pot ser diferent, però 
normalment indiquen el nom de 
l’empresa o l’entitat que sol·licita 
personal, la professió o el lloc de 
t rebal l  que s ’ofereix ,  les 
característiques de la feina i els 
requisits mínims de formació i 
experiència laboral. I per últim, 
com i on sol·licitar el treball. 

És important saber seleccionar els 
més adequats i llegir entre línies. 

En primer lloc, s’ha de tenir clar la 
feina que es busca i la 
disponibilitat pròpia. En segon lloc, 
interpretar què s’ofereix i què es 
demana i assegurar-se que es 
compleixen els requisits mínims 
especificats a l’anunci. 

És important saber distingir els 
anuncis que són falsos o que 
ofereixen informació poc fiable. Hi 
ha anuncis que no pretenen cobrir 
ofertes de treball, sinó que 
busquen ampliar la seva base de 
dades amb finalitats comercials i 
ofereixen cursos enlloc d’ofertes. 

També hi ha anuncis pont, que 
inclouen un número de telèfon i en 
trucar t’ofereixen un altre número 
de telèfon on cal trucar per tenir 
més informació sobre l’oferta de 
treball. Generalment són números 
900 no gratuïts, que suposen un 
negoci i en realitat ofereixen 
ofertes falses o d’altres que ja 
estan a l’abast de tothom a la 
premsa. També hi ha anuncis amb 
poca informació, dubtosos que 
només inclouen adreça o apartat 
de correus; “anuncis loteria”, amb 
l’objectiu d’oferir grans quantitats 

de diners. 

Per utilitzar correctament els 
anuncis cal: 

-Detectar ràpidament els anuncis 
més interessants per evitar 
competència i perquè no perdi 
eficàcia, ja que es tracta d’ofertes 
per cobrir a curt termini. 

-Avaluació: interpretar els anuncis 
i escollir els que s’adeqüin a les 
nostres possibilitats i interessos. 

-Resposta i candidatura. Enviar 
tota la informació que indica 
l’anunci i adaptar la carta de 
presentació.  

-Seguiment. Controlar si la plaça 
es cobreix o no, si us n’informen... 

L ’anunci  protot ipus haur ia 
d ’esmentar :Loca l i tzac ió  de 
l’empresa i secto, localització del 
lloc de treball, funcions, requisits, 
condicions, contacte i referència 

Avantatges: comoditat, informació 
de fàcil accés... 

Inconvenients: espera en la 
resposta i cost (paper, bolígraf, 
impressió, sobre, segell, trucada, 
etc.)● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I AULA D’ORDINADORS  

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  

I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL  

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   

(CAL DEMANAR HORA) 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS: L’ANUNCI EN PREMSA 
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


