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Una de les tasques del Departament de Relacions Escola-Empresa és la intermediació laboral. 
L’Institut rep regularment ofertes d’empreses per a incorporar titulats i titulades de les famílies 
professionals que s’imparteixen en el nostre Institut. Si ets un alumne o exalumne i vols estar 
present a la Borsa de Treball de l’Institut Miquel Biada, amb la finalitat de facilitar la teva 
incorporació al mercat laboral, t’oferim la possibilitat d’inscriure’t a la nostra Borsa de Treball. 

 

Per inscriure’t, només cal que ens facis arribar el teu currículum vitae, en format PDF, a la 
següent adreça de correu electrònic:  

escolaempresa@biada.net 

El nom del document que ens remetis cal que segueixi l’estructura següent: 

INICIAL DEL NOM I PRIMER COGNOM COMPLET. SIGLES DEL CICLE. ANY DE TITULACIÓ 
(tot en majúscules) 

Per exemple: l’alumne Marc Puig, s’ha titulat del Cicle de Grau Superior d’Automatització i 
Robòtica Industrial l’any 2015, ha d’enviar un arxiu PDF amb el següent nom: 
MPUIG.CSAR.2015.pdf. 

El cos del missatge al qual adjuntis el teu currículum ha de ser el següent: 

Jo (el vostre nom amb els dos cognoms)  amb  DNI  (el vostre DNI)  autoritzo al 

Departament de Relacions Escola Empresa de l’Institut Miquel Biada a enviar les 

dades personals que consten al meu currículum a aquelles empreses que els 

remetin una oferta laboral relacionada amb la meva titulació. 

 
Com es gestionen les ofertes? 
Periòdicament, empreses i institucions ens adrecen ofertes de treball. Quan rebem una 
d’aquestes ofertes enviem directament a l’empresa aquells currículums que objectivament 
compleixen els requisits, sense comprovar l’interès o disponibilitat del candidat en aquell 
moment. En tots els casos és l'empresa la que posteriorment es posa en contacte amb aquells 
candidats que consideri adients; la borsa de treball no fa cap selecció prèvia més enllà de la 
filtració de candidats que objectivament no compleixen els requisits bàsics de l’oferta. 
 
Quan caduca la meva inscripció? 
La inscripció a la borsa de treball té una caducitat d'un any des de la data d'alta dels 
currículums o de la darrera renovació. En el cas que vulguis renovar la teva inscripció un any 
més, caldrà que ens enviïs un correu electrònic indicant-nos-ho, i així cada any. 
D'altra banda, en qualsevol moment pots actualitzar el teu currículum, enviant-nos una nova 
versió i mantenint el mateix nom. 
 
S’ha de comunicar al Departament Relacions Escola-Empresa quan s’hagi trobat feina i no 
calgui el servei (donar-se de baixa de la Borsa de Treball). 
 
 
Departament Relacions Escola-Empresa 
 

En compliment de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre), us informem 

que els currículums que ens feu arribar s’incorporaran a un fitxer anomenat "Currículums", titularitat del Departament de 

Relacions Escola-Empresa amb l’única finalitat de gestionar les ofertes laborals remeses per les empreses. Podeu exercir el 

vostre dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-vos per escrit al següent correu electrònic: 

escolaempresa@biada.net. 

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  AA  LLAA  BBOORRSSAA  DDEE  TTRREEBBAALLLL  


