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Servei Escola-Empresa
Adreçat a les empreses
• Organització de jornades per a donar a conèixer
diferents realitats empresarials i laborals:

• Pre-Ocupa’t: un espai pensat com a punt de trobada
entre empreses alumnes i universitat Està estructurada enentre empreses, alumnes i universitat. Està estructurada en
dues parts diferenciades: la primera on les empreses expo-
sen el seu projecte i expliquen el tipus de treballador que
busquen i la segona quan les empreses recullen els C.V. i
realitzen entrevistes a aquells candidats interessats en
formar part de la seva organització.

• Cultura Emprenedora: un espai d'apropament entre
emprenedors experimentats, serveis i recursos per a
emprenedors i els alumnes de l'EUSS que poden tenir una
altra sortida laboral en crear la seva pròpia empresa, i a més
a la seva mida

• Revista EUSS do it:

a nivell de comunicació també tenim
una petita revista digital semestral

a la seva mida.

una petita revista digital semestral
on donar a conèixer les fites dels
nostres alumnes i de les empreses
col·laboradores.



Adreçat a les empreses
Servei Escola-Empresa

• Accés a la pàgina web de la Borsa de treball per a la
difusió d’Ofertes de:

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

Conveni de cooperació educativa: No existeix relació
laboral i és necessari que l’alumne tingui el 50% dels
estudis aprovats.

Tipus:

Model 1: un mínim 120 hores de pràctiques amb un
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. Elq p p
Reglament de Pràctiques en Empreses defineix els termes en
els que es realitza aquest conveni.

Adreçat als alumnes per a facilitar el seu accés alAdreçat als alumnes per a facilitar el seu accés al
món laboral:

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

• 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



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

També estem present a Xing.com amb el grupEUSS

https://www.xing.com/net/grupeuss 
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