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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE L’INSTITUT VALLVERA I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA AMB LA FINALITAT D’APROPAR LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A ESPAIS REALS D’INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ANIMACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
 
 
Girona, 7 de febrer de 2020 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Joan Francesc Simon Gisbert, que com a Director actua en nom i 
representació de l’Institut Vallvera, amb seu a Passatge Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14, 
17190 Salt i CIF Q6750007D. 
 
De l’altra, el Sr. Carles Ribas Gironès, regidor delegat de Cultura, Dinamització del Territori i 
Joventut de l'Ajuntament de Girona, facultat per l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 
assistit pel Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari de l'Ajuntament de Girona. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Des de fa temps que l’Institut Vallvera ha iniciat un canvi metodològic per a potenciar les 
competències per davant dels continguts en l’aprenentatge de l’alumnat. Es parteix de les 
necessitats que es formulen a partir de la demanda de projectes. S’ofereixen a l’alumnat i 
esdevenen oportunitats d’aprenentatge. És un projecte fonamentat en una metodologia 
activa en la que l’alumnat treballa autònomament a través de les orientacions preparades pel 
professorat. L’alumnat és el punt de partida i el protagonista i es practica el que es coneix 
com a classe inversa. Els projectes es desenvolupen per tasques i responent a preguntes 
guia. 
 
En aquest sentit, durant anys la metodologia APS (metodologia Aprenentatge Servei) és 
present en la programació dels mòduls que s’imparteixen en el CFGS d’Animació 
Sociocultural i Turística. Aquesta metodologia vol integrar l’aprenentatge experimental i el 
desenvolupament de la responsabilitat cívica dels estudiants a través de la participació a la 
comunitat amb un servei que satisfà necessitats d’aquesta. L’APS energitza i redissenya 
l’entorn d’aprenentatge amb experiències que tenen una intenció determinada. 
 
Per aquestes raons l’Institut Vallvera es planteja un projecte de col·laboració amb 
l’equipament municipal L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona per apropar la 
formació de l’alumnat del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística als espais reals. Aquest 
projecte de col·laboració té com a objectiu principal dur a terme un model curricular de 
Formació Professional que persegueix l'adquisició de la competència general i de les 
competències professionals personals i socials amb actuacions d'innovació en el camp de 
les metodologies actives competencials d'aprenentatge. Es tracta d’un projecte col·laboratiu 
basat en un repte proper a situacions reals, amb l'objectiu d'enfortir tant les competències 
professionals com les competències transversals vinculades al perfil professional del Cicle 
Formatiu. 
 
L’Ajuntament de Girona, a través de l’equipament municipal L’Estació Espai Jove, està 
interessat en la col·laboració en activitats que contribueixin a establir sinergies i millorar la 
coordinació entre el sistema de formació professional inicial i els processos que les persones 
joves han de seguir per poder desenvolupar plenament els seus projectes vitals. 
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Ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, consideren oportú signar un conveni 
de col·laboració per apropar la formació professional als espais reals. 
 
 
 
ACORDEN: 
 
Primer - Objecte del conveni 
L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre l’Institut Vallvera i l’Ajuntament de 
Girona amb la finalitat d’apropar la formació professional a espais reals d’intervenció en 
l’àmbit de l’Animació Sociocultural i es basa en la realització de classes de formació durant 
cinc hores setmanals en un període de cinc mesos a l’equipament municipal L’Estació Espai 
Jove amb alumnes del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Vallvera. 
 
 
Segon – Regulació del desenvolupament del projecte de col·laboració 
El projecte es realitzarà amb metodologies actives d’aprenentatge que, a més d'un 
instrument didàctic per fer més eficient l'aprenentatge de l'alumnat, esdevenen en elles 
mateixes, un contingut d’aprenentatge. La clau és sortir de les aules per a aprendre en un 
context real. Es tracta d’una innovació molt rellevant en la formació professional ja que es 
surt de l’espai tancat de l’aula per a col·laborar amb entitats que a l’hora reben un servei. 
 
D’acord amb aquest plantejament la docència a les classes que es facin a L’Estació Espai 
Jove la portarà a terme una professora de l’Institut Vallvera però amb intervencions puntuals 
d’algun dels professionals de L’Estació Espai Jove per aconseguir el següents objectius: 
 
En relació a la institució: 

a) Generar un model de col·laboració entre els centre i la institució per aportar 
escenaris, instruments, recursos i exemples reals, a través, entre d'altres, que 
contribueixen al desplegament de les metodologies actives competencials i 
l'avaluació dels aprenentatges. 

b) Desenvolupar models de participació de les entitats en l'organització, el 
desplegament i l'avaluació de les competències desenvolupades mitjançant aquest 
model d’aprenentatge. 

 
En relació amb l'alumnat: 

c) Promoure la formació i la qualificació de l'alumnat mitjançant l'aplicació de 
metodologies d'aprenentatge competencial basades en el treball per reptes i 
projectes vinculats a situacions iguals o properes a l'entorn de treball. 

d) Afavorir l'adquisició de la competència general i les competències professionals, 
personals i socials establertes en el perfil professional del CFGS d’Animació 
Sociocultural i Turística. 

e) Afavorir l'adquisició de les competències transversals que afecten a diferents llocs de 
treball i que són transferibles a noves situacions de treball com: l'autonomia, la 
creativitat, la innovació, l'organització del treball, la responsabilitat, la relació 
interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes. 

f) Afavorir l'assoliment dels objectius generals i els resultats d'aprenentatge establerts 
en el currículum del cicle. 

g) Promoure en l'alumnat la responsabilitat del seu propi aprenentatge. 
h) Promoure la participació de l'alumnat en l'equip de treball. 
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i) Augmentar la motivació de l'alumnat mitjançant el treball a l'aula de situacions 
semblants a l'entorn laboral de les empreses i centres de treball. 

j) Desenvolupar en l'alumnat habilitats per l'adquisició de nous coneixements (aprendre 
a aprendre) i l'avaluació crítica que reforcin els seu compromís amb l'aprenentatge al 
llarg de la vida.  

k) Potenciar la capacitat de l'alumnat per cercar, ordenar i estructurar la informació, els 
recursos i el temps. 

l) Promoure la capacitat de l'alumnat per generar el coneixement necessari per definir 
solucions al repte o projecte, organitzar i implementar el procés i obtenir, revisar i 
validar els resultats obtinguts.  

m) Promoure l'autoconeixement de les competències i les habilitats pròpies que 
s'adapten millor a cadascú en els equips de treball.  

n) Millorar les competències comunicatives, orals i escrites, tant en llengua vehicular 
com en altra llengua. 

 
 
Tercer – Període de realització del projecte 
El projecte té una durada de quinze setmanes entre el 5 de febrer i el 21 de maig de 2020. 
 
Durant aquest període els dimecres al matí de 8:30 a 13:30 els alumnes del Cicle Formatiu 
de Grau Superior d’Animació Sociocultural de l’Institut Vallvera realitzaran les classes dels 
mòduls inclosos en el projecte “Global” dels seus estudis a L’Estació Espai Jove de 
l’Ajuntament de Girona.  
 
 
Quart – Drets de l’Institut Vallvera 
L’Institut Vallvera té dret a: 
 

• Disposar dels espais de L’Estació Espai Jove on es durà a terme l’activitat en les 
condicions adequades per a la realització d’una activitat de tipus formatiu. 

• Rebre el suport adequat per part dels professionals de L’Estació Espai Jove en 
relació al suport als processos d’orientació dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Animació Sociocultural. 

• Ser informat de la implementació de les propostes que realitzi l’alumnat per a 
dinamitzar les activitats i projectes de L’Estació. 

 
Cinquè - Obligacions per part de l’Institut Vallvera 
L’Institut Vallvera es compromet a: 
 

• Realitzar la docència de les classes dels mòduls inclosos en el projecte “Global” en 
tot l’horari en que l’alumnat s’ubica a L’Estació Espai Jove. Això implica que en tot 
moment el grup d’alumnes estarà acompanyat per un  professor/a de l’Institut 
Vallvera. 

• Fomentar la participació dels alumnes en la resta d’activitats i serveis que organitza i 
gestiona L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona.  

• Enfocar la feina dels mòduls inclosos en el projecte “Global” a la dinamització 
d’activitats i projectes de L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona.  
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Sisè – Drets de l’Ajuntament de Girona 
L’Ajuntament de Girona té dret a: 
 

• Rebre un tracte adequat dels espais propis per part de l’alumnat del Cicle Formatiu 
de Grau Superior d’Animació Sociocultural. 

• Ser informat de qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de l’activitat 
vinculada al projecte “Global” de l’Institut Vallvera. 

 
Setè - Obligacions per part de l’Ajuntament de Girona 
L’Ajuntament de Girona es compromet a:  
 

• Aportar l’espai per a dur a terme les classes dels mòduls inclosos en el projecte 
“Global”. Aquest espai pot ser una aula o l’espai de la sala principal de l’equipament 
municipal L’Estació Espai Jove. 

• Donar suport als processos d’orientació dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Animació Sociocultural. Aquest suport es farà a partir de la intervenció 
d’algun dels professionals de L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona en 
alguna de les classes de l’assignatura “Global”. 

• Fomentar la participació dels alumnes en la resta d’activitats i serveis que organitza i 
gestiona L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona.  

• Afavorir la implementació d’algunes de les propostes que realitzi l’alumnat per a 
dinamitzar les activitats i projectes de L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de 
Girona.  

 
Vuitè - Aportació econòmica 
 
La naturalesa de l’objecte d’aquest conveni no implica cap tipus de contraprestació 
econòmica entre les parts. 
   
Novè - Previsió d’un sistema de responsabilitat per danys a tercers 
 
Els estudiants que participin en activitats a l’empara d’aquest conveni hauran d’estar coberts 
per l’assegurança escolar obligatòria o voluntària d’accidents. 
Alhora, l’Ajuntament de Girona té contractada una pòlissa d’accidents i de responsabilitat 
civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de les activitats 
realitzades a L’Estació Espai Jove. 
 
Desè – Protecció de dades 
 
Les entitats signants seran responsables del compliment de la normativa de protecció de 
dades. A aquest efecte declaren estar al corrent del compliment del Reglament (UE) 
679/2018, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
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dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Cada part es compromet a 
adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir la seguretat de 
les dades de caràcter personal que obtingui en l’execució del conveni i evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Aquestes dades únicament es podran 
utilitzar per a finalitat derivades del present conveni.  
 
Cada part tractarà les dades personals que obtingui de l’altra part com a Responsable del 
Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La 
finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n 
deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques 
formalitzades en el present document (art. 6.1.b). Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, 
supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a 
l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest conveni. 
 
Onzè - Publicitat 
En totes les activitats de promoció i publicitat de les activitats que es portin a terme en el 
marc d’aquest projecte, així com als actes públics i qualsevol altre acte de difusió, hi hauran 
de figurar els anagrames o logotips de l’Institut Vallvera, del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, de L’Estació Espai Jove i de l’Ajuntament de Girona. 
 
 
Dotzè - Comissió mixta i comprovació de l’execució material de l’actuació 
Abans de 30 dies hàbils, després de la data de la signatura del conveni, es constituirà una 
Comissió mixta formada per dues persones de cadascuna de les parts, que seran 
designades per cadascun dels representants de les institucions signants d’aquest conveni. 
Aquesta Comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions dutes a 
terme en el marc d’aquest conveni i es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. 
Serà responsabilitat de la Comissió Mixta la comprovació del compliment de l’execució 
material de l’actuació objecte d’aquest conveni a través d’un sistema de valoració i 
verificació del grau de formació de l’alumnat. 
 
 
Tretzè – Vigència, modificació i resolució del conveni 
La vigència d’aquest conveni finalitza el 31 de juliol de 2020. Aquest conveni serà 
prorrogable fins a dos anys més d’any en any. Si amb anterioritat, qualsevol de les parts 
volgués resoldre el conveni, s’haurà de comunicar amb una antelació mínima de 3 mesos. 
 
Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es 
formalitzarà mitjançant la signatura de l'acord de modificació. L’òrgan competent per a 
l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de la delegació 
efectuada per l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret núm. 2018010751, de data 4 de 
juny de 2018. 
 
Es preveuen causes de modificació del contingut del conveni:  

 
• En el cas que la normativa legal de la Generalitat de Catalunya que regula aquesta 

tipologia d’activitats patís modificacions 
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• En el cas que fos necessari el canvi d’equipament on es realitzarà l’activitat per motiu 
d’obres o altres situacions similars 

 
 
Catorzè - Jurisdicció 
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir 
en relació al desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les parts 
sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest conveni als 
tribunals de Girona. 
 
 
Quinzè - Entrada en vigor 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels representants 
d’ambdues parts. 
 
 
 
Per l’Institut Vallvera     Per l’Ajuntament de Girona 
  
 
 
 
 
 
Sr. Joan Francesc Simon Gisbert   Sr.Carles Ribas Gironès 
Director      Regidor delegat de Cultura, Dinamització 
       del Territori i Joventut   
  
        
 
 
 

El secretari general 
  
 
 
 
 
 
       Sr. José Ignacio Araujo Gómez 
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