RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS DE L'INSTITUT DE L'EBRE
CONVENIS

PIPA: un robot d'inspecció de
canonades

Rebuilding the origins of our
chocolate

DATA INICI

24-09-2019

23-10-2019

DATA
FINALITZACIÓ

26-06-2020

30-06-2020

OBJECTE

PARTS SIGNANTS

Restauració d’una màquina de moldre xocolata de la marca Martin
Lloveras

- Rebre per part de l'empresa els fons per fer-se càrrec
de les despeses del projecte

- Facilitar el professorat i alumnat adient per la croquització, desensamblatge,
reparació, ensamblatge, pintura i instal•lació d’una màquina de moldre xocolata

- Quedarà a nom del centre formatiu,del professorat i
alumnat tota la part de Patents i Marques relacionades
amb el prototipus.

-Respondre de la qualitat del producte.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
- Sucesores de José Mª Benet S.L.U.
(Xocolates CREO):
Sr. José Javier Benet Valldeperez

- Universitat Politècnica de Catalunya:
Sr. Fransecs Torres Torres (Rector)
Sra. Neus Cónsul Porras (Directora de la
ETSEIB)

30-06-2020

OBLIGACIONS

- Rebre per part de l’empresa els fons per les despeses - Facilitar el professorat i alumnat adient pel seu disseny i construcció.
de fabricació segons el pressupost aprovat per les dues
parts i ha cedir material al centre per treballar amb el
-Respondre de la qualitat del producte.
projecte.
-Formar a l’equip professional de l’Empresa relacionades amb el robot.
- Quedarà a nom del centre formatiu,del professorat i
alumnat tota la part de Patents i Marques relacionades
-Guardar la confidencialitat acordada en el conveni.
amb el prototipus.

Fabricar les peces prèviament dissenyades pels alumnes de l’
- Institut de l’Ebre:
ETSEIB, així com també el disseny i impressió del vinilatge de la
Sr.Armand Pons Roda
motocicleta, dins el marc del projecte “MotoStudent - ETSEIB Racing- (Director)
2020"
- TEAM GUZZY MOTOBOX):
Sr. Manel Segarra Capera

MotoStudent - ETSEIB Racing
16-10-2019
2020

DRETS

Dissenyar, configurar i construir un prototipus de robot explorador de - Institut de l’Ebre:
canonades, consistent d’un vehicle teledirigit i controlat per una placa Sr.Armand Pons Roda
Arduino que permetrà comprovar l’estat d’una canonada mitjançant l’ (Director)
exploració visual gràcies a una càmera incorporada al vehicle.
- AMBIBLU PIPE SPAIN S.A:
Sr. Jordi Rovira Valldeperez
(Director de RRHH)

UPC-ETSEIB te dret a:
o
Rebre les peces dissenyades per ells que
hagin fabricat l’alumnat de l’Institut de l’Ebre i el
vinilatge de la motocicleta dins el marc del projecte
“MotoStudent - ETSEIB Racing 2020”.
L’Institut de l’Ebre té dret a:
o
Que les despeses de la matèria prima per
realitzar aquestes feines i les, ferramentes o eines
que l'institut haurà de comprar exclusivament per
realitzar aquests treballs les pagui la UPC.

-Formar a l’equip professional de l’Empresa relacionades amb el funcionament i
manteniment de la màquina.
-Guardar la confidencialitat acordada en el conveni i cedi espais en el centre a
SUCESORES DE JOSÉ Mª BENET S.L.U.
Obligacions de l’INSTITUT DE L’EBRE:

Respondre de la qualitat del producte desenvolupat amb la diligència i
professionalitat exigibles a una empresa experta en la realització dels treballs
objecte del contracte.
Respondre de les necessitats de formació de l’equip professional de professorat i
alumnat que pertanyen a l’equip MOTOSTUDENT de l’ETSEIB sobre les necessitats
formatives derivades del projecte.
Facilitar l’alumnat adient per a desenvolupar tant tota la part de mecanització i
modificació de les peces a fabricar com també totes les tasques de disseny gràfic
per al mateix producte final.
Guardar confidencialitat sobre la informació que es faciliti entre les parts per a
l'execució del contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com
a tal.
S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota la informació que sigui
divulgada per l’INSTITUT de les seves pròpies activitats, la que hagi de ser revelada
d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. L’
INSTITUT podrà, per tant, fer difusió genèrica de la seva participació en el projecte i
facilitar informació genèrica del mateix, prèvia comunicació a l’ETSEIB.
Obligacions de l’ETSEIB:
Guardar la confidencialitat sobre la informació que es faciliti entre les parts per a
l'execució del contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com
a tal.
S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota la informació que sigui
divulgada per l’ETSEIB de les seves pròpies activitats, la que hagi de ser revelada
d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent.
Obligacions de TEAM GUZZY MOTOBOX
Cedir el seu taller i banc de proves per realitzar tots els controls a la moto.

I. Que un dels objectius principals del Grup d'Esplai Blanquerna es
promoure la inclusio social de persones amb pots recursos

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
- Grup d'Esplai Blanquerna
Sr. Francesc Caballé Estruel

Grup d'Esplai Blanquerna

20-09-2019

20-09-2020

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior de
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, i d’Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa perfil professional Ciberseguretat, amb
codi del Departament d’Educació ICB0 i ICA1,respectivament, en
règim de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut de l’
Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s’incorporin nous
cicles i programes, en els termes que es fixen en la clàusula desena
d’aquest conveni.

Hardman Innovation,S

01-02-2020

31-01-2024

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
- Hardman Innovation,SL:
Sr. Lluis Alonso Sebatià

I. Que un dels objectius principals del Grup
d'Esplai Blanquerna es promoure la inclusio social de
persones amb pots recursos;
II. Que el Grup d'Esplai Blanquerna, en
coldaboracia amb el projecte comunitari de Iluita contra
la pobresa energetica, vol oferir tallers de
bricolatge a persones i families desfavorides de Tortosa
i aixi ajudar-los a millorar en seu entorn i
conditions de vida;
III. Que al local on es vol desenvolupar
aquesta activitat falten bancs de treball;
IV. Que el Grup d'Esplai Blanquerna ha buscat
la col•laboracio del programa PF1-PTT TORTOSA on
s'ha acordat que els alumnes, dins de les activitats
docents de taller, en el mart pedagogic del projecte
integrat, podran fabricar 2 bancs de treball, als
moduls de formaci6 professional que es fan a l'Institut
Ebre, durant el curs 2019-2020 (a partir del segon
trimestre si ho permet la seva programaci6).
V. Que l'Institut de l'Ebre de Tortosa (en endavant,
Institut) es un centre d'ensenyament
de titularitat ptThlica depenent del
Departament d'Educacio de la Generalitat de Catalunya,
on entre d'altres s'imparteix formaciO professional i es
disposa de tallers equipats;
VI. Que l'Institut promou una societat mes
justa i solidaria i vol contribuir de forma activa a la
inclusio social de persones en situacio de
vulnerabilitat;

a) Que els alumnes del PFI-PTT TORTOSA dins de
les activitats docents de taller, en el mart pedagogic del projecte integrat podran
fabricar els bancs
de treball a les instal-lacions de l'Institut ,durant el curs 2019-2020 si ho
permet la seva programacia (s'acordara
amb l'equip docent del PFI-PTT
Tortosa d'Auxiliar de Fabricacio Mecanica i Instal-lacions electrotecniques (FM03),
a traves d'una acta de reunio que s'adjuntara a
aquest conveni, conjuntament amb la sol.licitud initial del grup d'Esplai Blanquerna i
l'annex 1
descriptiu dels 2 bancs de treball).
b) Que des del Grup d'Esplai Blanquerna es
proporcionara el material necessari i es fara carrec tant del transport dels materials
cap a l'Institut corn
dels bancs de treball acabats des de l'Institut cap a les instal-lacions del Grup
d'Esplai Blanquerna;

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

c) Que tant des del Grup d'Esplai Blanquerna
corn des de l'Institut es nomenara a una persona de contacte per fer el
seguiment i notificar/solucionar
possibles incidencies, amb consulta al professor tutor del PFI-PTT de Tortosa del
madul FM03 en la resoluci6 de les mateixes;

Palomo Consultors, SL

Ebre Soft Consulting, SL

22-11-2019

16-10-2019

21-11-2023

L'objecte d'aquest conveni es establir els
termes de col•laboracio entre les parts per impartir
els cicles formatius superiors de Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma, amb codi del Departament
d'Ensenyament ICBO, d'Administracio de Sistemes
Informatics en Xarxa perfil professional Ciberseguretat, amb codi del
Departament d'Ensenyament ICA1, d'Assistencia
a la DirecciO, amb codi del Departament d'Ensenyament AGAO, I de
Marqueting i Publicitat, amb codi del
Departament d'Ensenyament CMDO, en regim de
formaciO en alternanca i amb formaciO dual, a l'Institut de l'Ebre,
ambcodi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles I
programes, en els
termes que es fixen en la clausula desena d'aquestconveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d’Administració de Sistemes Informâtics en Xarxa perfil professional
Ciberseguretat, amb codi
del Departament d’Educació ICA1, i Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma, amb codi del Departament y o ducació ICB0, en
règim de formació
en alternança i amb formació dual, a l’lnstituts de l’Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s’incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en la clàusula desena d’aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

- Palomo Consultors,SL
Sra. Marta Palomo Pedrola

- Palomo Consultors,SL
Sr. Raul Marcelo Vidiella Gisbert

16-10-2019

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col-laboraci6
- Institut de l’Ebre:
entre les parts per impartir el title formatiu de grau superior
Sr.Armand Pons Roda
enProgramaci6 de la Producció en Fabricacia Mecanica, ambcodi del (Director)
Departament d'Educacio FMBO, Assistenciaa Ia Direcció,amb codi
del Departament d'Educacio AGAO,Desenvolupament
- YKK España, SA
d'AplicacionsMultiplataforma, amb codi del Departament d'Educacio
Jordi Joan Pelejà Anguera
ICBO, en regim de formaci6 en altemanga I amb formacio dual,
a'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudicique
s'incorporin nous ciclesiprogrames, en els termes que es fixen en la
clausula desena d'aquest conveni

YKK España, SA

02/05/2019

02/05/2019

Sr.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

MAYOR, Materials per a la
construcció,SL

Autoscola Monteso, SL

27/11/2018

15/10/2018

DISI Servicios Inofrmáticos, SL 01/09/2018

27/11/2022

L'objecte d'aquest conveni es establir elstermes de col•aboració entre les parts
per impartir el cicle formatiu de grau de Grau superior de Marqueting i
Publicitat , amb
codi del Departament d'Ensenyament CMDO, el cicleformatiu de Grau
superior Disseny EdiciOdePublicacions i Edicions Impreses i Multimedia,
amb codi del Departamentd'Ensenyament AFAO, el cicle formatiu de grau
superior d'Assistencia a la Direccio, amb codi del Departament
d'EnsenyamentAGAO, el cicle formatiu de grau superior de
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma amb codi delDepartament
d'Ensenyament ICBO, el dole formatiugrausuperiorsd'AdministracioSistemes
Informatics
en Ia Xarxa, amb codi del Departament d'Ensenyament ICAO, en regim de
formacio en alternanga i amb formaci6 dual, al'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous titles i programes,en els
termes que es fixen en laclausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu superior de
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, amb codi del
Departament d'Ensenyament ICBO, en regim deformaci6 en
alternanca i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb
codi43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i
programes, en elstermes que es fixen en la clausula desena
d'aquestconveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes decol•laboració entre
les parts per impartirels cicles formatius superiors en
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, amb codi del
Departamentd'Ensenyament ICBO, i d'Administració de istemes
Informatics en Ia Xarxa perfil Ciberseguretat, ambcodi
delDepartament nsenyament ICA1, en regim de formaci6 en
alternangai amb formació dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, senseperjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en
els termes que es fixenen la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

- MAYOR, Materials de construcció, SL
Sr. Jofre Mayor Moreno

- Autoscola Monteso, SL
Sr. Carlos Montesó Esmel

14/10/2022

31/08/2022

- Autoscola Monteso, SL
Sr. Albert Curto i Ferré

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Fabregues Motorsports, SL

Experiment Gràfic, SL

Delta Stocks Logistics Global,
S.L.

25/06/2018

20/06/2018

10/09/2018

02/06/2022

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboraci6 entre les
parts per impartir el cicle formatiu de Grau superior de
Marqueting i Publicitat i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament
CMDO, elcicle formatiu de Grau superior Disseny i Edici6 de Publicacions i
Edicions Impreses i Multimedia amb codi del Departament d'Ensenyament
AFAO, el cicle formatiu de grsuperior de Assistencia a la Direcci6 amb codi
delDepartament d'EnsenyamentAGAO, el cicle formatiu de grau superior de
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma amb codi delDepartament
d'Ensenyament ICBO, el cicle formatiu de grausuperior d'Administracio de
Sistemes Informaticsen Ia Xarxa amb codi del Departament d'Ensenyament
ICAO i elcicle formatiu de grau superior de Programaci6 de IaProducci6 en
Fabricaci6 Mecanica amb codi del Departament d'Ensenyament FMBO,en
regim de formaci6 en alternanga i ambformaci6 dual, a I'Institut de l'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en eltermes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col. laboracio entre les
parts per impartir el cicle formatiu mitja i/o de Preimpressió Digital, amb
codi del Departament d'Ensenyament AF10 i els cicles formatius degrau
superior de Disseny i Edicio de Publicacions Impreses i Multimedia, amb
codeDepartamentd'Ensenyament AFAO, d'Administració de Sistemes
Informatics en la Xarxa, amb codi del Departamentd'Ensenyament ICAO i
Desenvolupamentd'Aplicacions Multiplataforma, amb codi del Departament
d'Ensenyament ICBO, en regim deformaci6 en alternanca i amb formaci6
dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi43004441, sense perjudici que
s'incorporin nouscicles i programes, en els termes que es fixen
en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d’aquest conveni és
establir els termes de col iaboració entre les parts per impartir els
cicles formatius superiors de Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma, amb codi delDepartament d’Ensenyament ICB0, i
d’Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa
perfil professional ciberseguretat, amb codi del Departament d’
Ensenyament ICA1, en règim de formació en alternança i amb
formació dual, a l'lnstitut de l’Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s’incorporinnous ciclesi
programes, enels termesque es fixen enla clàusula desena d’aquest
conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Fabregues Motorsports, SL
Sr. Albert Fabregues Igual

-Experiment Gràfic, SL
Sr. Xavier Monner Català

20/06/2022

09/09/2022

-Delta Stock Logistics Global, SL
Sr. Lluís Alonso i Sebastia

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Ebre Digital, SL

E-Ports Ample de Banda i
Internet, SL

Ongest Gestiones y Servicios
Internet, SL

24/11/2017

7/11/2017

15/02/2016

24/11/2021

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de
col.laboracio entre les parts perimpartir
el cicles formatius de grau superior d' Administracio de Sistemes
Informaticsen Xarxa, amb codi del Departamentd'Ensenyament ICAO,
Desenvolupamentd'Aplicacions Multiplataforma , amb codi
delDepartament d'Ensenyament ICBO,Marketing i Publicitat amb codi
deDepartament d'EnsenyamentCMDO,Disseny iEdicio de Publicacins
Impreses iMultiplataforma, amb codi del Departamentd'Ensenyament
AFAO, Assistencia a la Direcci6amb codi del
Departamentd'Ensenyament AGAO, i el cicle de grau mitjade
Preimprecio Digital amb codi delDepartament
d'Ensenyament AFIO en regim de formacio en alternanca i amb
formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en elstermes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objected'aquest conveni es establir els termes de col•laboraciO
entre les parts per impartir els cicles formatius superiors
deDesenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, amb codi del
Departament
d'Ensenyament ICBO, i d'AdministraciO de Sistemes Informatics en la
Xarxa, amb codi del Departamentd'Ensenyament ICAO, en regim
deformaciO en alternanca i amb formacio dual, a I'Institut de I'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporinnous cicles i
programes, en els termes que es fixen en laclausula desena d'aquest
conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

Establir els termes de col·laboració entre les partsper impartir els
cicles formatius superiors d’Administració de SistemesInformàtics en
Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, amb codi
ICA0i ICB0, en règim de formació en alternança i amb formació dual,
a l’Institut del’Ebre de Tortosa, amb codi E43004441.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Ebre Digital, SL
Sr. Josep Maria Arasa

-E-Ports Ample de Banda i Internet, SL
Sr. Albert Bertomeu Curto

6/11/2021

Finalització
curs 2019-20

-Ongest Gestiones y Servicios Internet, SL
Sr. Joel Vicient Manteca

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'Objecte d'aquestconveni es establir els termes de col•laboració
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Assistencia a la direccio, amb codi deldet'partamentd'Educacio
AGAO, en regim de formacio en alternanga i amb formaci6 dual, a
l'Institut de l'Ebre, amb codi43004441, sense perjudici que s'incorporin
nous cicles i programes, en els termes que es fixeen la clausula
desena d'aquest conveni.

Cooperativa de Transports
d'Amposta, SCCL

Maria José Pla Mayor

Colomé Mulet, SL

18/10/2019

06/06/2019

16/05/2019

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objected'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre - Institut de l’Ebre:
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superiord'Assistencia a Sr.Armand Pons Roda
la direccio, amb codi del Departament d'EducaciO AGAO, en regim
(Director)
deformacio en alternanca i amb formacio dual,a ['Institut de l'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporinnous cities i
-Maria Jose Pla Mayor
programes, en els termes que as fixenen la clausula desena d'aquest Sra. Maria José Pla Mayor
conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objected'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre - Institut de l’Ebre:
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
Sr.Armand Pons Roda
d'Assistencia a la direccio, amb codi del Departament d'EducaciO
(Director)
AGAO, en regim de formaci6 enalternanga i amb formaciO dual, a
['Institutde l'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que
-Colomé Mulet, SL
s'incorporin nouscicles i programes, en els termes que es fixen
Sr. Joan Carles Colomé Mulet
en la clausula desena d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

-Cooperativa de Transports d'Amposta, SCCL
Sr. Cándido Rodríguez Vega

18/10/2023

06/06/2023

16/05/2023

Fàbregues Assessors, SL

Controlpack Systems, SL

02/04/2019

21/02/2019

Entitat Municipal
Descentralitzada de Campredó 28/06/2018

L'objected'aquest conveni es establir els termes de col aboracio entre - Institut de l’Ebre:
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superiord'Assistencia a Sr.Armand Pons Roda
(Director)
la direccio, amb codi del Departament d'EducaciO AGAO, en regim
deformacio en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de I'Ebre,
-Fàbregues Assessors, SL
amb codi43004441, sense perjudici que s'incorporin nouscicles i
programes, en els termes que es fixenen la clausula desena d'aquest Sr. Jordi Fàbregues Homedes
conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objected'aquest conveni es establir els termes de col•laboraci6 entre
les parts per impartir el title formatiu de grau superiord'Assistencia a la
direccio, amb codi del Departament d'Educaci6 AGAO, en regim
deformaci6 en alternanca i amb formacio dual,a l'Institut de I'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous titles i
programes, en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest
conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d'Assistencia a
la direcci6 i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament AG , en
regim de formacio en
alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en Ia cleusula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

02/04/2023

-Controlpack Systems, SL
Sr. Manuel Viñals Allepuz

21/02/2023

28/06/2022

-Entitat Municipal Descentralitzada de
Campredó
Damià Grau i Arasa

Sr.

J. Garau, SA

Herraiz Maquinaria ICA, SA

05/06/2018

19/06/2018

L'objecte d'aquest conveni es establir elstermes de col. laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Assistencia a la direcci6 i/o amb codi deDepartament
d'Ensenyament AGA , en regim deformaci6 en alternanca i amb
formaciodual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici ques'pcorporin nous cicles i programes, en els termes que es
fixen en Ia clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d'Assistencia a
Ia direccio, amb codi del Departament d'Ensenyament AGA , en regim
de formació en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i
programes, en els termes que es fixen en Ia cleusula desena d'aquest
conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-J. Garau, SA
Sr. Jaume Garau Solé

05/06/2022

-Herraiz Maquinaria ICA, SA
Sr. Jaime Herraiz Mazón

19/06/2022

L'objecte d'aquest conveni es establir elstermes de col•aboracio entre - Institut de l’Ebre:
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d'Assistenciaa Sr.Armand Pons Roda
la direcció , amb codi del Departament
(Director)
d'Ensenyament AGAO , en regim de formaci6 en alternanca i amb
formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
-Jabil Packaging Solutions
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que Sr. Jordi Favà Gabarró
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

Jabil Packaging Solutions

30/05/2019

30/05/2022

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Pavo y Derivados, SA

Pentrilo, SL

Vento Ventilaciones, SLU

25/05/2019

25/05/2018

28/05/2018

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracia entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d'Assistencia a
la direccio i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament AGAO , en
regim de formaci6 en alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de
l'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous
cicles i programes, en elstermes que es fixen en la clausula desena
d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col. laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Assistencia a la direcci6 i/o , amb codi del Departament
d'Ensenyament AGAO i el cicle formatiu de grau superior
d'Automatitzaci6 i robotica industrial, amb
codi del Departament d'Ensenyament EEBO , en regim de formacio
en alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d'Assistencia a
Ia direcci6 i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament AGAO , en
regim de formació en alternança i amb formacio dual, a I'Institut de
I'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous
cicles i programes, en els termes que es fixen en Ia clausula desena
d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Pavo y Derivados, SA
Sra. M. Àngels Blasco Castells

25/05/2022

-Pentrilo, SL
Júlio Garcia Ibañez

25/05/2022

28/05/2022

-Vento Ventilaciones, SLU
Sr. José Manuel Tarazaga Teruel

Sr.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Elecnor, SA

Ebre Digital, SL

Trajacapita Serveis, SL

20/06/2019

24/11/2017

05/12/2017

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col.laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Assistencia a Ia direcci6 i/o , amb codi del Departament
d'Ensenyament AGA° , en regim de formacio en alternanca i amb
formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col.laboracio
entre les parts per impartir el cicles formatius de grau superior
d' Administracio de Sistemes Informatics en Xarxa, amb codi del
Departament d'Ensenyament ICAO, Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma , amb codi del Departament d'Ensenyament ICBO,
Marketing i Publicitat amb codi del Departament d'Ensenyament
CMDO, Disseny iEdicio de Publicacins Impreses i Multiplataforma,
amb codi del Departament d'Ensenyament AFAO, Assistencia a la
Direcció amb codi del Departament d'Ensenyament AGAO, i el cicle
de grau mitja de Preimprecio Digital amb codi del Departament
d'Ensenyament AFIO en regim de formacio en alternanca i amb
formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboraci6
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Assistencia a la direcciO, amb codi del Departament d'Ensenyament
AGAO, en regim de formacio en alternanga i amb
formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Elecnor, SA
Miguel Rodríguez Nin

20/06/2022

24/11/2021

05/12/2021

-Ebre Digital, SL
Sr. Josep Maria Arasa

-Trajacapita Serveis, SL
Sr. Judit Pascual Francès

Sr.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col-laboraciO entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior Assistencia a la direccio,amb codi CFPS AGAO en
Sr.Armand Pons Roda
regim de formacio en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de
(Director)
l'Ebre, amb codi 43004441.
-Centro Asociado de la UNED-Tortosa
Sra. Josep M. Franquet Bernís

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col•laboració entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior d'Assistencia a Ia Direccio, amb codi AGAO, en
Sr.Armand Pons Roda
regim de formacio en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de
(Director)
l'Ebre, amb codi 43004441.
-Agustín Roig, SA
Sra. Montserrat Biosca Arasa

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de co•laboracio entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior Assistencia a la Direccio,amb codi AGAO,en regim
de formacio en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre,
amb codi 43004441.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Montepio de Conductors
Sra. Margarita Giménez García

Montepio de Conductors "Sant
30/05/2017
Cristòfol" de Tortosa

Centro Asociado de la UNED04/05/2017
Tortosa

Agustín Roig, SA

12/12/2016

Finalització
curs 2020-21

Finalització
curs 2020-21

Finalització
curs 2019-20

Manteniment i Reparació
Amper, SL

Cemex España Operaciones,
SLU

09/07/2019

26/06/2018

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboració
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior
d'Automatisme i Robòtica Insdustrial, amb codi del Departament
d'Educació EEB0, en regim de formacio en alternança i amb
formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu superior d'Automatismes i
Robotica Industria i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament
EEBO, en regim de formació en alternanca i ambformaci6 dual, a
l'Institut de l'Ebre, ambcodi 43004441, sense perjudici que s'incorporin
nous cicles i programes, en els termes que es fixen en la clausula
desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Manteniment i Reparació Amper, SL
Sr. Antonio Talavera Franco

09/07/2023

-Cemex España Operaciones, SLU
Sr. Jesus Pedroche Prades

26/06/2022

Establir els termes de col. laboracio entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior, amb codi EEBO, en regim de formació en
Sr.Armand Pons Roda
alternanca i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
(Director)
43004441.
-Colores Ceramicos de Tortosa, SA
Sr. Xavier Roca Vila

Colores Ceramicos de Tortosa,
15/03/2017
SA

Finalització
curs 2020-21

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Plasticos Castellà, SA

Instal·lacions Pallarés, SL

15/03/2017

15/12/2016

Establir els termes de col.laboració entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior, amb codi EEBO, en regim de formació en
Sr.Armand Pons Roda
alternanca i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
(Director)
43004441.
-Plásticos Castellá, SA
Sr. Jordi Enric Favà Gabarró

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col.laboracio entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior, amb codi EEBO, en regim de formació en
Sr.Armand Pons Roda
alternanca i amb formació dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
(Director)
43004441.
-Instal·lacions Pallarés, SL
Sr. José Antonio Bes Pallarés

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de co•laboracio entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior, amb codi EEBO, en regim de formacio en
alternanca i amb formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Finalització
curs 2019-20

Finalització
curs 2019-20

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Valls Climent, SL
Xavier Valls Andreu

Valls Climent, SL

15/12/2016

Finalització
curs 2019-20

Sr.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col·laboracio
- Institut de l’Ebre:
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior Disseny i Sr.Armand Pons Roda
Edició de Publications Impreses Multimedia, amb codi del
(Director)
Departament d'Educacio AFAO, en regim de formacio en alternanga i
amb formació dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense
-Estellé Parquet, SL
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que Sr. Juan Estellé Parquet
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col. laboraciO
entre les parts per impartir el cicle formatiu superior i/o de Disseny i
Edici6 de Publicacions Impreses i Multimedia, amb codi del
Departament d'Ensenyament AFAO, en regim de formaci6 en
alternanga i amb formacio dual, a l'Institut
de I'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous
cicles i programes, en els termes que es fixen en la clausula desena
d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboracio entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior Disseny i
Edició de Publications Impreses Multimedia, amb codi del
Departament d'Educacio AFAO, en regim de formacio en alternanga i
amb formació dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

Pymeralia, SL

Estellé Parquet, SL

Faiges, SL

01/10/2019

17/10/2018

28/06/2018

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Pymeralia, SL
Jordi Zaragoza Anglés

Sr.

01/10/2023

17/10/2022

28/06/2022

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Faiges, SL
Carlos Eiximeno Arrufat

Sr.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu superior i/o de Disseny i
Edici6 de Publicacions Impreses i Multimedia, amb codi del
Departament d'Ensenyament AFAO, en regim de formaci6 en
alternanca i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

Etiquer, SL

Empatica Internet, SL

Sports FEVI, SL

28/06/2018

26/06/2018

18/12/2019

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col-laboracio
- Institut de l’Ebre:
entre les parts per impartir el cicle formatiu de Grau superior de
Sr.Armand Pons Roda
Marqueting i Publicitat i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament (Director)
CMDO i el cicle formatiu de Grau superior Disseny i Edici6 de
Publicacions i Edicions Impreses i Multimedia amb codi del
-Empatica Internet, SL
Departament d'Ensenyament AFAO, en regim de formaci6 en
Sr. Joan Iglesias Marca
alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en Ia clausula desena d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior de
Marqueting i Publicitat, amb codi del Departament d'EducaciO CMDO,
en regim de formacio en alternanca i amb formacio dual, a l'Institut de
l'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous
cicles i programes, en els termes que es fixen en la clausula desena
d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

-Etiquer, SL
Yolanda Querol Quesada

28/06/2022

26/06/2022

18/12/2023

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Sports Fevi, SL
Sra. Natividad Ferré Videllet

Sra.

Mabe 2004, SL

9/12/2019

Soldebre i secció de crèdit,
08/10/2019
SCCL

Mistral Bonsai, SL

04/12/2019

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboracio
- Institut de l’Ebre:
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior de
Sr.Armand Pons Roda
Marqueting i Publicitat, amb codi del Departament d'Educaci6 CMDO, (Director)
en regim de formacio en altemanga i amb formacio dual, a l'Institut de
1'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous
-Mabe 2004, SL
cicles i programes, en els termes que es fixen en la clausula desena Sr. Ramon Ber Sabaté
d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboraciO
entre les parts per impartir el title formatiu de grau superior, amb codi
del Departament d'EducaciO CMDO, en regim de formacio en
alternanga I amb formacio dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi,
113004441, sense perjudici que s'incorporin nous titles programes,
en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboraci6 entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior, amb codi del
Departament d'Educació CMDO, en regim de formaciO en alternanga
I amb formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous titles I programes, en els termes que
es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

09/12/2023

-Soldebre i seció de crèdit, SCCL
Sr. Pere Albacar Miró

08/10/2023

04/12/2023

-Mistral Bonsai, SL
Sr. Manuel Ibañez Pareja

Corredoria d'Assegurances
Terres de l'Ebre, SL

Autoscola Monteso, SL

04/12/2019

23/01/2019

L'objecte d'aquest conveni es establir elsctermes de co•aboracia entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior, amb codi del
Departament d'Educacio CMDO, en regim de formacio en alternanga i
amb formaciO dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, sense
perjudici que s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que
es fixen en Ia clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboraci6 entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior de Marqueting i
Publicitat, amb codi del Departament d'Educació CMDO, en regim de
formacio en alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de I'Ebre, amb
codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i
programes, en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest
conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Mistral Bonsai, SL
Sr. Manuel Ibañez Pareja

04/12/2023

-Autoscola Montesó, SL
Sr. Carlos Montesó Esmel

23/01/2023

L'objecte d'aquest conveni Os establir els termes de col•aboracia
- Institut de l’Ebre:
entre les parts per impartir el cicle formatiu de Grau Superior de
Sr.Armand Pons Roda
Marqueting i Publicitat i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament (Director)
CMDO, en regim de formaci6 en alternanga i amb formacio dual, a
l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que
-Ajuntament d'Alcanar
s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que es fixen en Ia Sr. Alfons Montserrat Esteller
clausula desena d'aquest conveni.

Ajuntament d'Alcanar

14/09/2018

14/09/2022

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col-laboraciO entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior de marqueting i publicitat, amb codi CMDO, en
Sr.Armand Pons Roda
regim de formacia en alternanga i amb formaciO dual, a l'Institut de
(Director)
l'Ebre, amb codi 43004441.
-Ginovart & Monclús Enginyers, SL
Sr. Enric Josep Ginovart Monclús

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboraciO
entre les parts per impartir el cicle formatiu superior de Marqueting i
Publicitat, amb codi del Departament d'Ensenyament CMDO, en
regim de formacio en alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de
I'Ebre, amb codi 43004441sense perjudici que s'incorporin nous cicles
i programes, en els termes que es fixen en la clausula desena
d'aquest conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col. laboracio
entre les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior de
Marqueting i Publicitat, amb codi del Departament d'Ensenyament
CMDO > i/o , amb codi del Departament d'Ensenyament , en regim de
formacio en alternanga i amb formacio dual, a l'Institut de l'Ebre, amb
codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i
programes, en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest
conveni.

Castell Vidal, SL

18/05/2018

Ginovart & Monclús Enginyers,
20/10/2017
SLU

Materials Gisbert, SL

16/11/2017

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Castell Vidal, SL
Sr. Jeroni Castell Vidal

10/05/2022

Finatlizació
curs 2020-21

16/11/2021

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Materials Gisbert, SL
Sr. Montse Gisbert Algueró

SET Culture, SL

13/06/2017

Establir els termes de col-laboraciO entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior de marqueting i publicitat, amb codi CMDO, en
Sr.Armand Pons Roda
regim de formacia en alternanga i amb formaciO dual, a l'Institut de
(Director)
l'Ebre, amb codi 43004441.
-Set Culture, SL
Sr. Montse Gisbert Algueró

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de collaboraci6 entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior, amb codi CFPS CMDO en regim de formació en
alternanga i amb formació dual, a l'Institut de l'Ebre amb codi
43004441

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Finalització
curs 2019-20

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Frank Il·lustració i Disseny, SL
Sr. Francesc Curto Ferré

Frank Il·lustració i Disseny, SL 08/06/2017

Finalització
curs 2019-20

Establir els termes de collaboraci6 entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior, amb codi CFPS CMDO en regim de formaciO en
alternanga i amb formaciO dual, a l'Institut de l'Ebre amb codi
43004441

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Novorento-Auto, SL
Sr. Cesar Araujo Vericat

Novorento-Auto, SL

14/06/2017

Finatlizació
curs 2019-20

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col.laboracio entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior, amb codi CFPS CMDO en regim de formaci6 en
Sr.Armand Pons Roda
alternanca i amb formació dual, aTInstitut de l'Ebre amb codi
(Director)
43004441
-Gilabert Miró, SL
Sr. Georgina Gilabert Miró, SA

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col·laboració entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior Màrqueting i publicitat, amb codi CMD0, en règim de
formació
en alternança i amb formació dual, a l’Institut de l’Ebre, amb codi
43004441.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de collaboració entre les parts per impartir el cicle
formatiu superior, amb codi CFPS CMDO en regim de formacio en
alternanga i amb formació dual, a l'Institut de l'Ebre amb codi
43004441

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Estellé Parquet, SL
Sr. Agustín Juan Estellé Català

Estellé Parquet, SL

Gilabert Miró, SA

18/04/2017

2016

LTDA Apicola El Perelló 136301/04/2016
CAT

Finalització
curs 2019-20

Finalització
curs 2019-20

Finalització
curs 2019-20

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-LTDA Apicola El Perelló 1363-CAT
Sr. Rafael Múria Martí

Multiserveis 2011,SL

SAETA

Industrias Rehau, SA

25/04/2016

09/05/2016

19/09/2018

Establir els termes de col·laboració entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior de Màrqueting i publicitat, amb codi CMD0 en règim Sr.Armand Pons Roda
de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut de l’Ebre de (Director)
Tortosa, amb codi E43004441.
-Multiserveis 2011, SL
Sr. Ramon Ber Sabaté

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Establir els termes de col·laboració entre les parts per impartir el cicle - Institut de l’Ebre:
formatiu superior de Màrqueting i publicitat, amb codi CMD0 en règim Sr.Armand Pons Roda
de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut de l’Ebre de (Director)
Tortosa, amb codi E43004441.
-Saeta
Sr. Ignasi Barrera i Curto

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboraci6 entre
les parts per impartir el cicle formatiu superior i/o de Programaci6 de
la Producci6 en Fabricacio Mecanica, amb codi del Departament
d'Ensenyament FMBO, en regim de formacio en alternanga i amb
formacio dual, a l'Institut de I'Ebre,
amb codi 43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i
programes, en els termes que es fixen en la cleusula desena d'aquest
conveni.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Finalització
curs 2019-20

Finalització
curs 2019-20

19/09/2022

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)
-Industrias Rehau, SA
Sr. José Ruiz Perez

Plasticos Castellà, SA

17/09/2018

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de co•laboraciO
entre les parts per impartir el cicle formatiu superior i/o de
Programaci6 de la Producci6 en Fabricació Mecanica, amb codi del
Departament d'Ensenyament FMBO, en regim de formacio en
alternanga i amb formaci6 dual, a l'Institut de l'Ebre, amb codi
43004441, sense perjudici que s'incorporin nous cicles i programes,
en els termes que es fixen en la clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboraci6 entre
les parts per a impartir el cicle formatiu de grau superior de
programacio de la producci6 en fabricacio mecanica, amb codi
FMBO, en regim de formacio en arternanca i amb formació dual, a
l'Institut de rEbre, amb codi 43004441, per tal de formar i millorar la
qualificacio professional de les persones de ('ambit de la fabricació
mecanica.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col-laboracio
entre les parts per a impartir el cicle formatiu de grau superior de
programacio de Ia producci6 en fabricaci6 mecanica, amb codi
FMBO, en regim de formacio en alternanga i amb formacio dual, a
l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, per tal de formar i millorar la
qualificació professional de les persones de ('ambit de la fabricacio
mecanica.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Plasticos Castellá, SA
Sr. Jordi Fava Gabarro

17/09/2022

-Montajes Industriales Tortosa, SLU
Sr. Jose Antonio Bus Benedicto

Montajes Industriales Tortosa,
Finalització del
20/01/2015
SLU
curs 2019-20

Montecino Motor, SL

20/01/2015

Finalització del
curs 2019-20

-Montecino Motor, SL
Sr. Francesc Montecino López

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

Gaicurt, SL

Etiquer, SL

Serra Indústria Gràfica, SL

23/03/2015

24/05/2016

03/11/2015

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboraci6 entre
les parts per a impartir el cicle formatiu de grau superior de
prograrnacio de la produccio en fabricacio o mecanica, amb codi
FMBO, en regim de formacio en alternanga i amb formacio dual, a
l'Institut de l'Ebre, amb codi 43004441, per tal de formar i millorar la
qualificaci6 professional.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboració entre
les parts per a impartir el cicle formatiu de grau mitja de preimpressió
digital, amb codi AF10, en regim de formacio en alternanca i amb
formacio dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, per tal de
formar i millorar Ia qualificació professional de les persones de l'ambit
de les arts grafiques.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboració entre
les parts per a impartir el cicle formatiu de grau mitja de preimpressió
digital, amb codi AF10, en regim de formacio en alternanca i amb
formacio dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, per tal de
formar i millorar Ia qualificació professional de les persones de l'ambit
de les arts grafiques.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-Gaicurt, SL
Francisco Antonio Aixalà Castelló

Finalització del
curs 2019-20

-Etiquer, SL
Sra. Yolanda Querol Quesada

Finalització del
curs 2019-20

Finalització del
curs 2019-20

-Serra Indústria Gràfica, SL
Sr. Lluís Serra Vilalta

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
Sr. d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

IF. Faiges. SL

Sistemes de comunicació
gràfica, SL

Ajuntament Tortosa

20/10/2015

13/11/2015

15/11/2019

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•aboració entre
les parts per a impartir el cicle formatiu de grau mitja de preimpressió
digital, amb codi AF10, en regim de formacio en alternanca i amb
formacio dual, a l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, per tal de
formar i millorar Ia qualificació professional de les persones de l'ambit
de les arts grafiques.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de collaboracio entre
les parts per a impartir el dole formatiu de grau nnitja de preimpressio
digital, amb codi AF10, i els cicles formatius de grau superior
d'administracio de sistemes informatics en la xarxa, amb codi ICAO, i
desenvolupament d'aplicacionsmultiplataforma, amb codi ICBO, en
regim de formacio en alternanga i amb formaci6 dual, a I'Institut de
l'Ebre, amb codi 43004441, per tal de formar imillorar la qualificaciO
professional de les persones de l'ambit de les arts grafiques i la
informatica.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de col•laboracio
entre les parts per impartir els cicles formatius superiors de
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, amb codi del
Departament d'Ensenyament ICBO, d'Administració de Sistemes
Informatics en Xarxa perfil professional Ciberseguretat, amb codi del
Departament d'Ensenyament ICA1, d'Assistencia
a la Direcció, amb codi del Departament d'Ensenyament AGAO, i de
Marqueting i Publicitat, amb codi del Departament d'Ensenyament
CMDO, en regim de formacio en alternanga i amb formacio dual, a
l'Institut de I'Ebre, amb codi 43004441, sense perjudici que
s'incorporin nous cicles i programes, en els termes que es fixen en Is
clausula desena d'aquest conveni.

- Institut de l’Ebre:
Sr.Armand Pons Roda
(Director)

-IF. Faiges, SL
Sr. Carlos Eiximeno Arrufat

Finalització del
curs 2019-20

-Sistemes de comunicació gràfica, SL
Sr. Joan Lletí Contreras

Finalització del
curs 2019-20

14/11/2023

-Ajuntament de Tortosa
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el
nombre d’alumnes que
estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la
formació en règim
d’alternança i amb formació dual, mitjançant un
contracte per a la formació o
una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma
coordinada i solidària
entre les organitzacions participants.
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc
o llocs d’estada a
l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb
la legislació vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és
menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte aquesta
circumstància.
c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’
alumne treballador o
alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a
què estigui sotmesa
l’entitat.
...

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en
col·laboracióamb els representants de l’empresa.
b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim d’
alternança i amb formació dual a la Direcció General
deFormacióProfessionalnicialiEnsenyamentsdeRègimEspecial.
c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en
undocument la conformitat sobre les característiques de la formació en règimd’
alternança i amb formació dual.
d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el
currículumdel cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa.
e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de
laDirecció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al
llargde l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procésd’
aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic.
g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatge
sassolits en l’estada a l’empresa.
h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o
labeca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels
mitjansque el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial.

