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L’Escola Illa ofereix
al seu exalumnat un
lloc on muntar-se el
seu primer estudi.
On generar projectes
relacionats amb la
moda, la il·lustració
o el disseny gràfic. El
viver Illa és un espai
d’emprenedoria, un
pont entre l’escola i el
món professional.

QUÈ OFEREIX L’ESCOLA?
Àrea de treball
Un espai polivalent que possibiliti el
desenvolupament adient dels projectes.
El viver Illa tindrà un espai fix i d’ús
exclusiu pels seus membres. Aquest espai
es trobarà a una aula dintre de l’escola i
disposarà de:
. Taula de treball
. Espai de reunió
. Taquilla per guardar material
. Connexió a Internet
Horari
L’horari d’aquest espai és:
. De dilluns a dijous, de 8.30 a 21.30h
. Divendres, de 8.30 a 15h
Instal·lacions
. Biblioteca especialitzada en moda,
il·lustració i disseny gràfic
. Plató fotogràfic
. Taller d’estampació i serigrafia
. Laboratori fotogràfic
. Taller de moda
La disponibilitat d’aquests espais resta
pendent de la no coincidència amb
les classes lectives. Així, doncs, caldrà
preveure el seu ús i demanar-ho seguint
les condicions d’ús establertes a la Guia de
l’estudiant i posant-se en contacte amb el
professorat que les regula.
Béns d’equipament
. Càmeres fotogràfiques rèflexs digitals
. Taula de llum
. Escànner
. Tauletes gràfiques
. Fotocopiadora
. Gamma de colors Pantone
. Projector
. Pissarra
Tot aquest material estarà a la disposició
del Viver Illa, sempre hi quan no l’hagin
de menester els cicles reglats.
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Assessorament
Suport per part de l’equip de professorat.
Encàrrecs
Des de l’escola Illa hi ha la voluntat
de derivar encàrrecs professionals
d’institucions, empreses i entitats sense
ànim de lucre a l’equip del Viver Illa. En
cap cas, l’escola Illa està obligada a buscar
projectes i a passar feina a l’equip del
Viver.
QUINES SÓN LES CONDICIONS?
. Tenir iniciativa i voluntat de portar una
activitat laboral pròpia.
. S’afavoriran projectes interdisciplinaris
entre alumnes dels diferents cicles.
. Compromís a complir els horaris fixats
al principi de cada curs i fer un ús adient
de l’espai.
. El període màxim de vinculació amb
l’espai de treball és de dos anys.
. Els sis primers mesos són plantejats per
formar-se com emprenedor i construir
les bases del projecte empresarial.
Un cop finalitzi aquesta primera fase,
s’ha de fer una presentació pública per
explicar el projecte.
. Els membres del Viver Illa es
comprometen a participar en les xerrades
formatives que organitza Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell.
. Mensualment es compartiran i es
revisaran com progressen els projectes
de cada equip.
Memòria explicativa
L’alumnat que vulgui participar en el Viver
Illa ha d’enviar, abans del 7 de juliol de
2016, a illa@ajsabadell.cat, una memòria
explicativa del seu projecte d’empresa,
formada pels següents punts:
. Equip
_ CV dels integrants
_ Organigrama de les tasques a
realitzar per cada un. En cas contrari,
plantejar-se a quines persones recórrer
i com pagar-les.
. Explicació de la idea de negoci
. Objectius
_ Immediat
_ Futur (a 1 any vista)

. Recursos del que disposa
_ Materials
_ Econòmics
. Pla de comunicació
_ Web
_ Portfoli
_ Xarxes socials
_ Estratègia comercial
Col·laboració amb l’escola
. Implicació a les necessitats formatives
del centre. Per exemple:
_ Xerrades per explicar la seva
experiència.
_ Acompanyament de les noves fornades
d’emprenedors.
Responsabilitat
. L’escola informa i indica a l’equip de
treball els procediments legals per
legalitzar l’activitat productiva. En
cap cas, es fa responsable de la part
econòmica i legal que generin les
activitats que tingui l’equip de treball
amb empreses externes.
. L’equip és responsable envers als seus
clients i encàrrecs provinents de
l‘Escola Illa.

