
 

 

COMPROMÍS EDUCATIU ENTRE L’IFP ANTONI ALGUERÓ I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT PER AL DESPLEGAMENT DEL 
PROGRAMA D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
COOPERART 

 

Introducció 

L’IFP Antoni Algueró participa en el Programa d’innovació i transferència de 
coneixement CooperArt des del qual es desenvolupen projectes en 
col·laboració amb una entitat  o empresa per tal de: 

a) Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en 
projectes innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de 
nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin l'ocupabilitat. 

b) Vincular els coneixements que posseeixen l'alumnat i el professorat 
dels centres educatius, amb les empreses o entitats per obtenir sinergies 
d'interès mutu estimulant la creativitat.  

c) Donar a conèixer al professorat les noves metodologies de treball, 
eines i procediments de les empreses.  

d) Donar a conèixer a les empreses el talent emergent dels centres que 
imparteixen els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.  

e) Promoure el paper dels centres educatius que imparteixen els 
ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny en matèria 
d'innovació i transferència de coneixement, contribuint a la millora de la 
competitivitat, especialment per a les micro i petites empreses. 

 f) Promoure vincles de cooperació entre les escoles d'art, els centres 
educatius i les empreses i entitats. 

 
El Consell Esportiu del Baix Llobregat és una entitat privada sense ànim de 
lucre que té com a principals objectius promoure, coordinar i organitzar l’esport 
escolar dins del seu àmbit territorial, en totes les seves vessants. Les funcions i 
activitats pròpies del Consell, recollides a l’article 3r. dels seus estatuts, són les 
següents: 

 “3.1.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat té com objectius i finalitats, el 
foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris 
a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat física i esportiva i amb aquesta 
finalitat realitzarà les següents activitats: 

a) Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat 
escolar dins l’àmbit territorial corresponent. 

b) Col·laborar en l’organització dels jocs esportius de Catalunya i 
organitzar les fases prèvies corresponents, d’acord amb les directrius 
que determini la Secretaria General de l’Esport. 



 

c) Assessorar als ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i 
també al clubs, les escoles i altres entitats esportives de la comarca, 
en l’activitat a càrrec seu i si s’escau, col·laborar en l’execució. 

d) Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes 
competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, 
amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic 
esportiu que es dedica a l’esport. 

e) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal 
d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la 
Comarca del Baix Llobregat. 

f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans 
esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i altres entitats públiques o privades 
competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se; així com 
les activitats relacionades amb la formació i guàrdia i custòdia dels 
escolars. 

g) Com a finalitat complementària el consell té l’impuls de la millor 
utilització de les instal·lacions esportives del seu àmbit territorial així 
com la seva gestió. 

h) Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que 
se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, 
siguin obligatoris pel desenvolupament de les activitats, o no ho siguin, 
per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de 
les mateixes. 

3.2.-  En el desenvolupament d’aquestes activitats un dels objectius del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, com a generador d’ocupació, 
consisteix en la intervenció comunitària i la inserció laboral, realitzant 
aquestes funcions individualment, o bé en col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya i/o altres ens i organismes públics i privats.” 

 
Aquest Compromís de Col·laboració Educativa entre l’IFP Antoni Algueró i el 
Consell Esportiu del Baix Llobregat per a portar a terme el projecte amb 
finalitats educatives des del cicle formatiu de grau superior de Gràfica 
Publicitària dins el mòdul de Gestió de projectes professionals i que no suposa 
intrusisme professional o competència deslleial cap a altres empreses o 
professionals del sector. 

Objectiu del projecte  proposat 

L’objectiu del projecte està directament relacionat amb els continguts del mòdul 
de Gestió de projectes professionals. El mòdul treballa sobre la gestió i 
producció de projectes: la planificació, l’organització, la motivació i el control 
dels recursos, procediments i protocols per tal d'aconseguir un producte que 
pugui ser realitzat sobre un encàrrec professional, atenent als requisits de 
qualitat, temps i cost.  
 
Es treballa l’encàrrec professional, tenint en compte tots els requeriments 
necessaris, seguint els procediments, l'organització, la producció i els serveis 
que s'ofereixen a l’empresa, estudi, taller o organització externa on es pugui 
situar.  



 

 
Comporta el desenvolupament d'activitats relacionades amb les competències 
professionals que han de permetre la futura inserció de l’alumnat en el món 
laboral i en relació als estudis que cursa. La relació i tracte amb l’empresa i els 
clients és una de les parts fonamentals. 
 
Descripció / Brífing del projecte  
El projecte consisteix a crear el disseny i les aplicacions gràfiques de les 
modalitats esportives incloses en la competició dels Jocs Esportius Escolars,  
tenint en compte l’essència del Juga Verd Play.  
Informació de Juga Verd Play: https://cebllob.cat/jocs-esportius-escolars/juga-verd-
play/ 
 
Es tracta de transferir els valors de Juga Verd Play a les icones de cada una de 
les modalitats esportives, generant una identitat visual pròpia i identificativa. 
 
El destí de la col·lecció d'icones resultant seran mitjans digitals (web, xarxes) 
així com imprès (cartells, díptics...) 
 
En el marc del projecte es poden requerir altres elements gràfics, com ara la 
creació d'un cartell o díptic informatiu. 
 
Durada 
El projecte es durà a terme durant el segon i tercer trimestre del curs 2022/23. 
 
Alumnat participant 

Els i les alumnes que s’encarregaran  de portar a terme el projecte seran els i 
les estudiants de 2n curs del cicle formatiu de Gràfica Publicitària. 

Professorat responsable del projecte 

El professor responsable de portar a terme el projecte serà Juan Antonio 
Buenadicha Rodríguez. 

Compromisos 

Per part del Consell Esportiu del Baix Llobregat 

El Consell Esportiu del Baix Llobregat es compromet a aportar la informació, 
l’assessorament i els recursos adients a la naturalesa de l'encàrrec professional 
d’aquest repte.  
Com a contraprestació aporta: l’organització d’una activitat esportiva per 
promoure els hàbits saludables entre l’alumnat de l’Institut. 
 

Per part de l’IFP Antoni Algueró 

L’IFP Antoni Algueró, es compromet a desenvolupar les activitats d'innovació i 
transferència del coneixement a partir de l’encàrrec professional d’aquest repte, 
amb la participació de l'alumnat supervisat pel professorat responsable de 
l'activitat, d’acord amb el previst a l’apartat 8.1.b) de l’annex 1 de la Resolució 
EDU/6/2022, de 4 de gener, per la qual es crea el Programa d'innovació i 
transferència de coneixement CooperArt. 

https://cebllob.cat/jocs-esportius-escolars/juga-verd-play/
https://cebllob.cat/jocs-esportius-escolars/juga-verd-play/


 

 
 
Propietat intel·lectual 
 
Es sol·licitarà a l’alumnat l’autorització per a publicar els projectes presentats 
en els mitjans de difusió propis, incloent l’autorització per l’exhibició, si així es 
considera oportú, per a la promoció dels autors i les autores presentats, Tot cas 
serà una utilització no lucrativa d’aquests projectes, s’indicarà sempre 
informació sobre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació prèviament a la utilització 
de la seva creació. 

En cas que el Consell Esportiu del Baix Llobregat s’interessi per la 
comercialització del resultat contactarà amb l’autor o els autors per tal d’establir 
les condicions contractuals legalment vinculants entre ambdós.       

Les parts signatàries es comprometen a donar compliment a les previsions del 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Propietat Intel·lectual, en què es regularitzen, s'aclareixen i 
s'harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
 
Protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que 
determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en 
tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació 
durant la vigència d’aquest conveni. 
També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 
 
La directora de L’IFP Antoni Algueró 
M. Immaculada Font Potrony 

El representant del Consell Esportiu  
Salvador Valls i Cuello 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

Normativa de referència: 

(1) Resolució EDU/6/2022, de 4 de gener, per la qual es crea el Programa 
d'innovació i transferència de coneixement CooperArt (DOGC núm. 8582, de 
12.2.2022). 

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments 
professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, 
d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial. (DOGC 
núm. 6576, de 6.3.2014). 

 




