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Servei Escola-Empresa
Què pots trobar al servei?
•Observatori d'Inserció Laboral per a avaluar la
inserció laboral dels egressats de l'EUSS i ajudar en els
processos d‘Orientació Professional desenvolupats des
del centre als seus alumnes

•Organització de jornades per a donar a conèixer
diferents realitats empresarials i laborals: “Pre-Ocupa’t” i
“Cultura Emprenedora”.

ó•Realització de seminaris per a oferir eines i recursos
per trobar feina: “Com fer un Curriculum Vitae” i “Com
afrontar l’entrevista de treball”.

•Accés a ofertes de:

Treball: relacionades amb les especialitats impartides
a l’EUSS.

Conveni: per posar en pràctica en un entorn
ò Éprofessional els coneixements teòrics adquirits. És

necessari tenir el 50% dels estudis aprovats.
Tipus:

Model 1: un mínim 120 hores de pràctiques amb unode u 0 o es de p àct ques a b u
màxim de 960 al llarg del curs. No implica l’obtenció de
crèdits.

Model 2: El màxim d'hores que es poden fer són 960.
Implica l’obtenció de crèdits del P.F.C.

Model 3: 120 hores. S’ha d’estar matriculat a l'assignatura
Pràctiques en Empreses. Implica l’obtenció de crèdits. El
Reglament de Pràctiques en Empreses defineix els termes en
els que es realitza aquest conveni.



Assignatura 
Pràctiques en empreses

Breu descripció dels passos a seguir si et vols
matricular en aquesta assignatura i aconseguir crèdits
per al teu expedient acadèmic
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• Fase 1: Matriculació de l’assignatura: primer
semestre (període de setembre a juliol) o segon
semestre (període de febrer a setembre).

Per poder facilitar vos ofertes de conveni des de la•Per poder facilitar-vos ofertes de conveni des de la
borsa de treball heu de incloure el vostre e-mail
personal en el moment de la matrícula.

• Fase 2: Formalització de la modalitat: Conveni de
C ió Ed ti bé R l ió L b l E diCooperació Educativa o bé Relació Laboral. Es disposa
d’un tutor d’empresa i un tutor de l’EUSS.

• Fase 3: Realització de les pràctiques a l’empresa i
assistència obligatòria als seminaris i jornades

Àorganitzats per l’Àrea Universitat-Empresa (AUE):

• “Com fer un C.V.” 

Seminaris

• “Pre-Ocupa’t” 

Jornades

(22 d’octubre 2008) 
• “L’entrevista de treball” 
(29 d’octubre 2008)

p
(12 de novembre 2008) 
• “Cultura Emprenedora” 
(22 d’abril de 2009)

• Fase 4: Elaboració de la memòria.

• Fase 5: Lliurament de la memòria al tutor de l’EUSS.



Informació
Servei de Biblioteca
Informació

Servei Borsa de Treball

Horari:
Dilluns, de 15 a 18.30 hores
De dimarts a divendres,
de 10 a 13 30 horesde 10 a 13.30 hores
Com contactar amb el servei:

932 805 244
borsatreball@euss.cat
https://borsatreball euss cathttps://borsatreball.euss.cat

Fes-te del grupEUSS a Xing.com connectant-te a
https://www.xing.com/net/grupeuss 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ
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Línies 6, 16, 30, 34, 66, 70, 72 i 74B


