
 

 

CONVOCATÒRIA D’ALUMNES ASSISTENTS 

CURS 2017-2018 

 

D’acord amb la Resolució de data 19 de setembre de 2017 de la gerència del Consorci d’Educació 

de Barcelona per la qual es faculta a l’Escola d’Art Massana a obrir una convocatòria pública 

d’alumnes assistents per al proper curs 2017/2018. 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts que comporten per a l’alumnat de 

l’Escola d’Art Massana l’assistència en unes tasques en diferents espais de l’Escola, les quals són 

educatives i proporcionen a l’alumne un complement per a la seva formació. 

 

2. Obrir la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts per a l’assistència, corresponent al curs 

2017/2018 la qual es regeix per les bases que figuren a l’annex d’aquesta convocatòria. 

 

3. Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa es presentaran a la secretaria de 

l’Escola Masana del 23 al 27 d’octubre de 2017. 

 

4. L’import màxim dels ajuts a concedir és de 27.247,50 € (25 assistents x 10,38€/h x 3 h/set x 35 

setmanes) amb càrrec al pressupost de la pròpia escola d’acord amb la Resolució de data 19 de 

setembre de 2017 esmentada. 

 

5. L’òrgan de resolució d’aquest procediment és el director del centre. La resolució d’atorgament de 

les assistències es farà pública al web i al tauler d’anuncis del propi centre. 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2017 

 

Xavier Capmany i Miró 

Director del centre 

 

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 

interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciós administrativa 

competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, 

d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. Així mateix, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, 

previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a 

comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la 

defensa dels propis interessos 



 

 

 

Annex 

Bases reguladores 

1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’assistències que comporten per a 

l’alumnat de l’Escola d’Art Massana la participació en unes tasques en diferents espais de l’Escola, 

les quals són educatives i proporcionen a l’alumne un complement per a la seva formació. 

 

2. Podran sol·licitar aquesta assistència els alumnes matriculats (excepte els alumnes d’Erasmus) 

que cursin algun dels següents estudis: 

–Grau en Arts i Disseny, primer, segon, tercer i quart curs. 

–Cicles Formatius primer, segon curs i treball final de carrera. 

 

3. Per atorgar les assistències es tindrà en compte el currículum de l’alumne en relació a la tasca 

que desenvoluparà i la seva experiència en les tasques que es desenvolupen a l’espai/taller escollit. 

Els Coordinador/a de Tallers, a través dels responsables del taller corresponent, avaluaran els 

candidats i faran la llista per ordre de puntuació. L’Àrea d’Administració i Economia, amb les 

seleccions fetes, confeccionarà la relació d’alumnes proposats per gaudir de l’assistència. 

Els alumnes que, tot i reunir els requisits, no hagin assolit un nombre d’ordre que els permeti obtenir 

l’assistència, constituiran una llista d’espera. En aquest supòsit, si algun dels alumnes beneficiaris de 

l’assistència causés baixa, o per altre motiu justificat, l’Àrea d’Administració i Economia assignarà 

aquesta assistència al següent alumne inclòs en la llista d’espera. Si l’assistència queda vacant, per 

manca de sol·licituds o manca d’aptituds, es tornarà a convocar més endavant. 

La documentació presentada per els sol·licitants romandrà arxivada al centre. 

 

4. Per optar a l’assistència l’alumne haurà d’emplenar el full de sol·licitud que trobarà al web 

(www.escolamassana.cat) de l’escola i el lliurarà junt amb: 

–El seu currículum personal amb una fotografia 

–Fotocòpia del DNI/NIE 

–Fotocòpia d’un document bancari amb el núm. de compte corrent 

 

5. Les sol·licituds s’hauran de presentar a Gestió Acadèmica durant el termini de presentació de 

sol·licituds, del 23 al 27 d’octubre de 2017, que verificarà que s’ha aportat la documentació 

requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s’estableixen als apartats anteriors el centre 

requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 5 dies naturals, improrrogables, esmeni 

el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que 

desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit. 

6. L’import de l’assistència correspon al temps de dedicació, per part de l’alumne en aquestes 

tasques, que serà de 90 hores com a màxim, en el període comprès entre el 13 de novembre i fins el 

30 de juny, i per un preu de 10,38€/hora brut. L’import total correspondrà al nombre de dies lectius 

http://www.escolamassana.cat/


 

 

en que l’alumne assistent efectuï les tasques encomanades i serà abonat per l’escola en tres 

períodes (hores fetes fins desembre, fins abril i fins juliol). 

 

7. La Resolució d’atorgament de les assistències les resoldrà el/la director/a del centre a proposta de 

cada un dels coordinadors de tallers i es farà pública al web i al tauler d’anuncis de l’Escola on 

s’indicarà les sol·licituds admeses ordenades per tipologia de tasques i puntuació obtinguda i les 

sol·licituds excloses abans del 13 de novembre. 

 

8. Àmbits de col·laboració 

 

DESTÍ Alumnes RESPONSABLE 

 

SUPORT A ACCIÓ CULTURAL 9 Pep Dardanyà 

Exposicions i comunicació 5 

Elia Clemente i Andrea 

Gusi 

Cultural fotografia 1 Gloria Bonet 

Saló Ensenyament 3 Gloria Bonet 

Biblioteca 1 Gemma Griñó 

  

SUPORT ALS TALLERS 16  

Taller de motlles 1 Mònica Chavarria 

Taller de ferro 1 Mònica Chavarria 

Taller de ceràmica 2 Matilde Grau 

Taller de vidre 1 Montse Alabau 

Taller d’arts gràfiques 2 Montse Gomis 

Taller de joieria 2 Josep Carles Pérez 

Taller de teixit 1 Francesca Piñol 

Taller de serigrafia 1 Imma Ramos 

Taller de fotografia i plató 1 Elisabet Insenser 

Taller d’audiovisuals 1 Armando Gascón 

Taller 3D 1 Anton Puigdomenech 

Taller d’arts gràfiques digitals 2 Clara-Iris Ramos 

 

TOTAL ALUMNES  25  
 


