AVANTATGES BOLD

BORSA DE TREBALL I OPORTUNITATS PROFESSIONALS
Tant si busques feina com si vols compartir algun projecte professional, la plataforma web d’Elisava Alumni t’ofereix:
Una Borsa de Treball on es publiquen, de manera regular, ofertes relacionades amb les disciplines que s’imparteixen
a l’Escola. Aquestes ofertes les publiquen des de petits estudis o pimes fins a grans multinacionals i institucions.
A l’Espai Projectes dels Alumni poden generar col·laboracions, trobar partners o compartir projectes. No es tracta
d’una borsa de treball sinó un lloc on crear i teixir relacions entre els professionals formats a ELISAVA.
A més, des Elisava Alumni es realitzen accions amb empreses que busquen captar talent a l’Escola així com
activitats especialment enfocades a donar suport als nostres graduats perquè desenvolupin les seves habilitats
relacionades amb la recerca de feina. Aquestes accions solen ser de caràcter obert però els Alumni Bold sempre
tenen preferència.

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA
ÚS DEL TALLER DE MAQUETES I PROTOTIPS
Pots utilitzar el Taller de Prototips d’ELISAVA per desenvolupar els teus projectes. D’entre serveis de fabricació
digital, tens accés a la màquina làser durant una hora a la setmana i a la impressió 3D si pagues una taxa per
safata/impressió (50 € que hauràs d’abonar al Departament d’Administració de l’Escola). La fresadora CNC és d’ús
exclusiu per als alumnes.
Per gaudir d’aquests serveis és imprescindible que enviïs un correu electrònic a alumni@elisava.net perquè et
donin d’alta en el sistema i puguis accedir al Taller. Si tens qualsevol dubte sobre l’ús dels serveis pots contactar
directament amb el taller enviant un correu a taller@elisava.net.
PRÉSTEC A LA BIBLIOTECA ENRIC BRICALL
La Biblioteca d’ELISAVA és un dels fons de documentació més amplis del nostre país en matèria de disseny. Com
Alumni pots consultar el seu fons, però si ets Alumni Bold podràs endur prestats els documents que t’interessin.
ACCÉS ALS ORDINADORS D’ELISAVA AMB PROGRAMES ESPECIALITZATS
L’Escola disposa d’onze aules informàtiques equipades amb més de 100 MAC i 175 PC amb el programari
específic per desenvolupar projectes de disseny i enginyeria. Si ets Alumni Bold, disposaràs d’un compte d’usuari
per poder treballar en les instal·lacions de l’Escola. Has de sol·licitar l’usuari i la clau d’accés als ordinadors a
alumni@elisava.net.
PLATÓ DE FOTOGRAFIA
ELISAVA disposa d’un estudi de fotografia equipat amb càmera i il·luminació perquè puguis fer bodegons dels teus
projectes. Per reservar al plató de fotografia és imprescindible trucar a ELISAVA al 933 174 715 i contactar amb
MediaLab.
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ALTRES DESCOMPTES
FORMACIÓ EN IDIOMES EN EL CIC
Els Alumni Bold poden gaudir del 10% de descompte sobre el preu de catàleg en els cursos d’idiomes oferts des
dels centres del CIC - Escola d’Idiomes de Via Augusta, Gràcia i Sant Cugat.
Cal mostrar el carnet digital d’Alumni Bold per acreditar l’accés a aquests descomptes.
FORMACIÓ ONLINE A SHIFTA
Els Alumni Bold poden gaudir del 15% de descompte en qualsevol dels programes de l’oferta formativa de SHIFTA, l’Escola Online de Creadors Digitals impulsada per ELISAVA.
Ara pots gaudir de la flexibilitat i conveniència de la formació en línia per ampliar i actualitzar els teus coneixements.
Web: https://weareshifta.com/
DESCOMPTES A LA CAPELL, BOTIGA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
A les botigues i punts de venda que La Capell té a Catalunya, els Alumni Bold podran adquirir els productes que
s’ofereixen a la venda amb un preu i condicions especials. Cal mostrar el carnet digital d’Alumni Bold per acreditar
que pots accedir a aquests descomptes.
Cal mostrar el carnet digital d’Alumni Bold per acreditar l’accés a aquests descomptes.
MARTILLO
10% de descompte a la màquina làser i l’espai de co-working.
HOTELIUS CLUB
10% de descompte als hotels del grup Hotusa. Per accedir als descomptes, contacta amb alumni@elisava.net.
ACCÉS PREFERENT A FESTIVALS I JORNADES PROFESSIONALS
Durant cada curs, des d’Elisava Alumni s’identifiquen i acorden avantatges perquè els Alumni Bold pugueu accedir
a festivals, jornades professionals, exposicions amb algun tipus de descompte o accés preferent. Aquests avantatges es comuniquen via mail a mesura que es van concretant.
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES A LA CAPELL
ELISAVA i La Capell tenen un acord mitjançant el qual els alumnes i Alumni Bold d’ELISAVA poden comercialitzar
els seus productes a la botiga del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, sempre que aquests compleixin els requisits
legals de qualitat i d’estoc mínim per poder posar-se a la venda.
La selecció de productes es realitza mitjançant un concurs anual que organitza Elisava Alumni.
PROGRAMA ELISAVA EMPRENEDORS I VIVER ELISAVA ALUMNI
Veure els detalls a l’apartat Viver Elisava Alumni.
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