
 

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ALS TALLERS OFF MASSANA 
 
 
Nom i cognoms 
 
Domicili      Ciutat      Codi Postal  
 
DNI o Passaport     Telèfon 
 
E-mail (MAJÚSCULES)  
 
Web o Blog 
 
Pla d’Estudis que cursa    Especialitat 
 
Proposta de treball a desenvolupar en els tallers d’Off Massana  
 
 
 
Objectius del teu treball  
 
 
 
Compromís d’ocupació setmanal del taller  
 
 
 
 
Adjuntar:  
–Curriculum vitae  
–Dossier d’obra recent  
–Expedient acadèmic  
–Carta de recomanació d’un docent de l’Escola Massana  
–Dossier del projecte professional en el taller Off Massana  
 
Lliurar aquesta sol·licitud a la Secretaria Pedagògica (Assumpta Pineda) de dilluns a divendres de 
9h a 14h i dimarts de 16h a 18h.  
 
Més informació: Jesús-Àngel Prieto, postgrau@escolamassana.cat 
 
Veure Requisits d’accés a la pàgina següent. 

mailto:postgrau@escolamassana.cat


 

 

TALLERS OFF MASSANA 
 
Requisits d’accés: 
Els Tallers Off Massana són un servei per a alumnes que estiguin realitzant el projecte final d’estudis 
o bé hagin finalitzat un cicle formatiu o el grau universitari a l’Escola Massana l’any anterior i que 
vulguin desenvolupar projectes individuals i/o col·lectius de caràcter professionalitzador, tot 
investigant i reflexionant en un espai comú a fi d’afavorir el trànsit entre els estudis i el món laboral.  
 
Compromís de l’alumne: 
 –Complir l’horari pactat (cinc hores diàries i notificar de les incidències a la coordinació).  
–Aquest horari s’haurà de fer entre les 8 i les 21h de dilluns a divendres, sent dissabtes i diumenges 
opcionals.  
–Abonar trimestralment la matrícula per avançat (150€)  
–Mantenir i tenir cura de les instal·lacions i de la dotació material del taller, així com de l’ordre mínim 
i de la neteja exigible en un taller compartit.  
–Informar de les alteracions materials que es vulguin fer en el taller.  
–Coordinar-se amb els companys per, comunitàriament, fer del taller un lloc d’experiència creativa i 
professional.  
–Entendre la idiosincràsia de l’entorn i facilitar el bon veïnatge, així com la bona reputació tant de 
l’Escola Massana com del propi alumne.  
–Les possibles accions comercials han de ser d’estricte caràcter privat.  
–Responsabilitzar-se de la qualitat de la pròpia producció, i complir els calendaris per proveir del 
material pertinent per a l’exposició anual que hi haurà lloc a la Sala Busquets de l’Escola Massana.  
–Complir el compromís temporal (un any natural no renovable), advertint de qualsevol variació 
d’aquest compromís amb 30 dies d’antelació, en el ben entès de que s’haurà de satisfer la quota 
anual de la matrícula.  
 
Compromís de l’Escola Masssana: 
–L’Escola Massana facilitarà un seguiment tutoritzat del treball propi de l’alumne, així com la 
coordinació de la marxa dels tallers Off Massana, que inclou la organització d’una exposició anual a 
l’Escola.  
–L’Escola donarà a l’alumne/a un document acreditatiu de l’assoliment dels nivells pertinents del 
curs Off Massana.  
–L’Escola Massana i el Patronat Municipal de l’Habitatge es responsabilitzen de l’equipament dels 
tallers.  
–L’Escola garanteix i suporta les relacions amb Patronat Municipal de l’Habitatge que és el proveïdor 
i co-subvencionador dels espais del carrer Robadors.  
 
 
Firma i DNI de l’alumne 
 


