
Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nom del 
recurs 

Quins 
estudis 

necessites? 

Quins són els 
requisits? Què t’ofereixen? On es 

farà? 
Quan es 

realitzarà? 

Per ampliar la informació i 
apuntar-t’hi,  

contacta amb:  

Joves per 
l’Ocupació – 
Ajuntament 
de Mataró 

Estudis primaris 
o graduat en 
ESO 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
Joves de Mataró, 
Cabrera o Argentona + 
16-25 anys, o menors 
de 30 anys per a 
persones amb un 33% 
o més de discapacitat 

Tutorització + 
Formació i pràctiques en 
empreses 
(escollir àmbit): 
-Auxiliar de magatzem –abastador/a 
-Auxiliar de serveis de bar i 
restaurant 
-Auxiliar de comerç i aparadorisme 
-Ajudant de cuina 
-Auxiliar telefonista-recepcionista +  
Suport per al retorn al sistema 
educatiu 
i/o per la inserció laboral 

Mataró 

Calendari de 
realització: 
Febrer  2017 – 
Març 2018 
 
Període 
d’inscripció: 
Llista d’espera 

 
Servei d’Ocupació de Mataró 
– Ocupació Jove 
 
93 757 82 41 
 
Yolanda Chico: 
ychico@ajmataro.cat  
 
Laura Figueras: 
lfigueras@ajmataro.cat 

Joves per 
l’Ocupació –  

Consell 
Comarcal 

del 
Maresme 

 

Estudis primaris 
o graduat en 
ESO 

 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
Joves de la Comarca 
del Maresme (a 
excepció de Mataró) + 
16-25 anys, o menors 
de 30 anys per a 
persones amb un 33% 
o més de discapacitat 

 

Tutorització + 
Formació i pràctiques en 
empreses 
(escollir àmbit): 
- Zelador/a sanitari 
- Auxiliar de magatzem i comerç 
- Auxiliar de comerç polivalent  + 
Suport per al retorn al sistema 
educatiu 
i/o per la inserció laboral 

Mataró i 
Canet de 

Mar 

 
Calendari de 
realització:  
Març 2017 – 
Març 2018 
 
Període 
d’inscripció: 
Llista d’espera 

 

 
Consell Comarcal del 
Maresme 
 
93 741 16 16 – extensió: 202 
 
Xavier Muñoz: 
garantiajuvenil@ccmaresme.cat 
 
Formulari d’inscripció 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12313
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12313
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12313
mailto:ychico@ajmataro.cat
mailto:lfigueras@ajmataro.cat
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12333
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12333
mailto:garantiajuvenil@ccmaresme.cat
mailto:garantiajuvenil@ccmaresme.cat
mailto:garantiajuvenil@ccmaresme.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIMBeWEy5FNMm20pAf2W-REjqasM9NzWayeHEEBxsJkB9zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIMBeWEy5FNMm20pAf2W-REjqasM9NzWayeHEEBxsJkB9zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIMBeWEy5FNMm20pAf2W-REjqasM9NzWayeHEEBxsJkB9zg/viewform


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nom del 
recurs 

Quins 
estudis 

necessites? 

Quins són els 
requisits? Què t’ofereixen? On es 

farà? 
Quan es 

realitzarà? 

Per ampliar la informació i 
apuntar-t’hi,  

contacta amb:  

I tant que 
pots! 
(Programa 
Integrals) 

Qualsevol nivell 
d’estudis 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
16-29 anys 

Tutorització + 
Formació específica (escollir 
àmbit):  
-Lleure 
-Digital 
-Atenció al client 
Suport per al retorn al sistema 
educatiu 
i/o per la inserció laboral 

Mataró 

Calendari de 
realització: 
Abril  2017 – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció: 
Març - Abril 2017 

 
Fundació Pere Tarrés  
 
93 410 16 02 - extensió: 3561 
 
Roger Chiva:  
rchiva@peretarres.org 
 
Pàgina web de referència  

InnJove! 
(Programa 
Integrals) 

 

Qualsevol nivell 
d’estudis 

 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
16-29 anys 

 

Tutorització + 
Orientació +  
Formació específica (escollir 
àmbit):  
-Operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals 
-Atenció Sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials, 
-Disseny de productes gràfics +  
Suport per al retorn al sistema 
educatiu 
i/o per la inserció laboral 

Mataró, 
Arenys de 

Mar, 
Arenys de 

Munt 

 
Calendari de 
realització:  
Abril 2017 – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció:  
Març - Abril 2017 

 

 
Fundació Martí l’Humà 
 
93 860 50 60 
 
Susana Diaz Fernandez:  
susanadiaz@fumh.cat  
 
Pàgina web de referència 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12355
mailto:rchiva@peretarres.org
mailto:rchiva@peretarres.org
mailto:rchiva@peretarres.org
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home
http://www.fumh.cat/
mailto:susanadiaz@fumh.cat
mailto:susanadiaz@fumh.cat
mailto:susanadiaz@fumh.cat
https://www.facebook.com/fumh4joves/


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nom del 
recurs 

Quins 
estudis 

necessites? 

Quins són els 
requisits? Què t’ofereixen? On es 

farà? 
Quan es 

realitzarà? 

Per ampliar la informació i 
apuntar-t’hi,  

contacta amb:  

Un pas més 
(Programa 
Integrals) 

Graduat en 
ESO, 
Batxillerat, 
CFGM, CFGS o 
grau 
universitari 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
17-25 anys 

Tutorització al llarg de 10 mesos 
per a construir una trajectòria 
professional i formativa + 
Accions per a la millora de 
l’ocupabilitat +  
Visites a empreses del territori +  
Suport per al retorn al sistema 
educatiu 
i/o per la inserció laboral 
 

Mataró 

Calendari de 
realització: 
Abril  2017 – 
Desembre 
2017 
 
Període 
d’inscripció: 
Març – Abril 
2017 

 
Servei d’Ocupació de Mataró – 
Ocupació Jove 
 
93 757 82 41 
 
Sara Armengol:  
sarmengol@ajmataro.cat  
 

Inserta Jove 
(Fundació 
ONCE) 

Qualsevol nivell 
d’estudis 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
16-29 anys +  
Certificat de 
discapacitat 

Tutorització + 
Orientació +  
Acompanyament +  
Formació presencial i on-line per 
a persones amb discapacitat.   

Tota 
Catalunya 

 
Acció 
Continuada 

 
Fundació ONCE 
 
932 38 49 49 
 
Luis Gabriel del Castillo:  
insertajove.inserta@fundaciononce.es  
 
Pàgina web de referència 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12427
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12427
mailto:sarmengol@ajmataro.cat
mailto:sarmengol@ajmataro.cat
mailto:sarmengol@ajmataro.cat
mailto:insertajove.inserta@fundaciononce.es
mailto:insertajove.inserta@fundaciononce.es
mailto:insertajove.inserta@fundaciononce.es
http://www.portalento.es/


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nom del 
recurs 

Quins 
estudis 

necessites? 

Quins són els 
requisits? Què t’ofereixen? On es 

farà? 
Quan es 

realitzarà? 

Per ampliar la informació i 
apuntar-t’hi,  

contacta amb:  

AS Singular 
Talent 2.0 

Titulació 
superior – 
estudis 
universitaris 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
20-29 anys 

Tutorització + 
Orientació +  
Acompanyament +  
Formació en:  
-Inserció Laboral, sensibilització 
mediambiental i en igualtat de gènere 
(10 h) +  
-Postgrau en Màrqueting (150 h) 
Suport en la inserció laboral 

Tota 
Catalunya 

 
Calendari de 
realització:  
Gener 2017 – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció: 
Llista d’espera 

 
Aim - Solo 
 
973 53 04 07 
 
Maria López:  
singulartalent@aim-solo.com  
 
Pàgina web de referència 

AS CreaTech Qualsevol nivell 
d’estudis 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
16-29 anys 

Tutorització + 
Acompanyament en 
emprenedoria +  
Creació d’un pla d’empresa + 
Pla de millora + 
Pla d’escalabilitat +  
Accions de suport empresarial 

Tota 
Catalunya 

 
Calendari de 
realització:  
Gener 2017 – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció: 
Llista d’espera 

 
Aim - Solo 
 
973 53 04 07 
 
Mònica Abadal : 
mabadal@aim-solo.com  
 
Pàgina web de referència 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12418
mailto:singulartalent@aim-solo.com
mailto:singulartalent@aim-solo.com
mailto:singulartalent@aim-solo.com
mailto:singulartalent@aim-solo.com
mailto:singulartalent@aim-solo.com
https://www.aim-solo.com/
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12419
mailto:mabadal@aim-solo.com
mailto:mabadal@aim-solo.com
mailto:mabadal@aim-solo.com
mailto:mabadal@aim-solo.com
mailto:mabadal@aim-solo.com
https://www.aim-solo.com/
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Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nom del recurs		Quins estudis necessites?		Quins són els requisits?		Què t’ofereixen?		On es farà?		Quan es realitzarà?		Per ampliar la informació i apuntar-t’hi, 
contacta amb: 

		Joves per l’Ocupació – Ajuntament de Mataró		Estudis primaris o graduat en ESO		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
Joves de Mataró, Cabrera o Argentona +
16-25 anys, o menors de 30 anys per a persones amb un 33% o més de discapacitat		Tutorització +
Formació i pràctiques en empreses
(escollir àmbit):
Auxiliar de magatzem –abastador/a
Auxiliar de serveis de bar i restaurant
Auxiliar de comerç i aparadorisme
Ajudant de cuina
Auxiliar telefonista-recepcionista + 
Suport per al retorn al sistema educatiu
i/o per la inserció laboral		Mataró		Calendari de realització: Febrer  2017 – Març 2018

Període d’inscripció: Llista d’espera		Servei d’Ocupació de Mataró – Ocupació Jove

93 757 82 41

Yolanda Chico: ychico@ajmataro.cat 

Laura Figueras: lfigueras@ajmataro.cat

		Joves per l’Ocupació –  Consell Comarcal del Maresme
		Estudis primaris o graduat en ESO
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + Joves de la Comarca del Maresme (a excepció de Mataró) +
16-25 anys, o menors de 30 anys per a persones amb un 33% o més de discapacitat
		Tutorització +
Formació i pràctiques en empreses
(escollir àmbit):
- Zelador/a sanitari
- Auxiliar de magatzem i comerç
- Auxiliar de comerç polivalent  + Suport per al retorn al sistema educatiu
i/o per la inserció laboral		Mataró i Canet de Mar		Calendari de realització:  Març 2017 – Març 2018

Període d’inscripció: Llista d’espera
		Consell Comarcal del Maresme

93 741 16 16 – extensió: 202

Xavier Muñoz: garantiajuvenil@ccmaresme.cat

Formulari d’inscripció







Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nom del recurs		Quins estudis necessites?		Quins són els requisits?		Què t’ofereixen?		On es farà?		Quan es realitzarà?		Per ampliar la informació i apuntar-t’hi, 
contacta amb: 

		I tant que pots! (Programa Integrals)		Qualsevol nivell d’estudis		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
16-29 anys		Tutorització +
Formació específica (escollir àmbit): 
-Lleure
-Digital
-Atenció al client
Suport per al retorn al sistema educatiu
i/o per la inserció laboral		Mataró		Calendari de realització: Abril  2017 – Desembre 2017

Període d’inscripció: Març - Abril 2017		Fundació Pere Tarrés 

93 410 16 02 - extensió: 3561

Roger Chiva: 
rchiva@peretarres.org

Pàgina web de referència 

		InnJove! (Programa Integrals)
		Qualsevol nivell d’estudis
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
16-29 anys
		Tutorització +
Orientació + 
Formació específica (escollir àmbit): 
-Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
-Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials,
-Disseny de productes gràfics + 
Suport per al retorn al sistema educatiu
i/o per la inserció laboral		Mataró, Arenys de Mar, Arenys de Munt		Calendari de realització:  Abril 2017 – Desembre 2017

Període d’inscripció:  Març - Abril 2017
		Fundació Martí l’Humà

93 860 50 60

Susana Diaz Fernandez: 
susanadiaz@fumh.cat 

Pàgina web de referència







Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nom del recurs		Quins estudis necessites?		Quins són els requisits?		Què t’ofereixen?		On es farà?		Quan es realitzarà?		Per ampliar la informació i apuntar-t’hi, 
contacta amb: 

		Un pas més (Programa Integrals)		Graduat en ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS o grau universitari		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
17-25 anys		Tutorització al llarg de 10 mesos per a construir una trajectòria professional i formativa +
Accions per a la millora de l’ocupabilitat + 
Visites a empreses del territori + 
Suport per al retorn al sistema educatiu
i/o per la inserció laboral
		Mataró		Calendari de realització: Abril  2017 – Desembre 2017

Període d’inscripció: Març – Abril 2017		Servei d’Ocupació de Mataró – Ocupació Jove

93 757 82 41

Sara Armengol: 
sarmengol@ajmataro.cat 


		Inserta Jove (Fundació ONCE)		Qualsevol nivell d’estudis		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
16-29 anys + 
Certificat de discapacitat		Tutorització +
Orientació + 
Acompanyament + 
Formació presencial i on-line per a persones amb discapacitat.  		Tota Catalunya		Acció Continuada		Fundació ONCE

932 38 49 49

Luis Gabriel del Castillo: 
insertajove.inserta@fundaciononce.es 

Pàgina web de referència







Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nom del recurs		Quins estudis necessites?		Quins són els requisits?		Què t’ofereixen?		On es farà?		Quan es realitzarà?		Per ampliar la informació i apuntar-t’hi, 
contacta amb: 

		AS Singular Talent 2.0		Titulació superior – estudis universitaris		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
20-29 anys		Tutorització +
Orientació + 
Acompanyament + 
Formació en: 
-Inserció Laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 h) + 
Postgrau en Màrqueting (150 h)
Suport en la inserció laboral		Tota Catalunya		Calendari de realització:  Gener 2017 – Desembre 2017

Període d’inscripció: Llista d’espera		Aim - Solo

973 53 04 07

Maria López: 
singulartalent@aim-solo.com 

Pàgina web de referència

		AS CreaTech		Qualsevol nivell d’estudis		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil +
16-29 anys		Tutorització +
Acompanyament en emprenedoria + 
Creació d’un pla d’empresa +
Pla de millora +
Pla d’escalabilitat + 
Accions de suport empresarial		Tota Catalunya		Calendari de realització:  Gener 2017 – Desembre 2017

Període d’inscripció: Llista d’espera		Aim - Solo

973 53 04 07

Mònica Abadal :
mabadal@aim-solo.com 

Pàgina web de referència
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