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INJOVE         PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Administració i gestió 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a assolir i 

full de ruta individualitzat. 

Sessions d’orientació: s'inclouen activitats d'autoconeixement basades en una 

metodologia participativa i integral basada en la mediació artística, on els joves 

han d'escollir 4 centres d'interès. Mitjançant eines diverses en l'expressió de l'art 

(TIC, EXPRESSIÓ MANIPULATIVA, EXPRESSIÓ PLÀSTICA, EXPRESSIÓ CORPORAL) 

treballaran l'adquisició de competències bàsiques i transversals. 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació a mida dins del sector de l’Administració  (350 hores): 

Atenció al client + Gestió auxiliar de personal + Registre comptable + Ofimàtica 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al sistema 

educatiu. 

FEMAREC 

c/ Sardenya, 68, 08005, 

Barcelona 

 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis 

- Dirigit a persones amb i sense 

diversitat funcional.  

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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OPORTUNITAT JOVE      PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Administració i gestió 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP1 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (480 hores) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42-45, 08820 El 

Prat del Llobregat 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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TALLERS GAUDÍ                   PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Art i artesania 

CONTINGUT DEL PROGRAMA: 

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de qunis són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa: 

Producció i comercilaització (409 hores) 

Competències tècniques de producció artesana (bijuteria, complements 

decoratius, serigrafia, estampació, ceràmica, cartró – paper, etc.) 

Competències tècniques de comercilització i atenció al públic. 

Competències bàsiques i transeversals / emprenedoria.  

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al sistema 

educatiu 

SINERGIA SOCIAL 

c/ Larrad, 45, 08024 Barcelona 

Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 



 

         

6 

APRENDRE TREBALLANT                 ALTRES PROGRAMES  DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Auxiliar Polivalent de Comerç: magatzem i atenció al client (420 hores) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

CREU ROJA BARCELONA 

c/ Joan d’Àustria, 118 – 120, 

08018 Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil  
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ÈPICA I SINGULAR                 PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

La Fura dels Baus realitzarà dos tallers dins dels quals s'elaborarà un 

producte final (espectacles, material audiovisual) que pot ser d'utilitat més 

enllà del projecte. Inclou la creació i representació de dos espectacles 

teatrals produïts pels alumnes, la formació a mida en especialitats 

relacionades  

 

Segona etapa: 

Formació en Treballs verticals i d' alçada i Taller de competències 

transversals. Obtenció de carnet d'Operador de carretons elevadors i 

Plataformes elevadores.  

 

Tercera etapa: 

Assessorament i acompanyament a la inserció i/o per l'autoocupació. 

 

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

DE L’OCUPACIÓ (IMPO) 

c/ Nova cançó, 1,  08915 

Badalona 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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I TANT QUE POTS!                PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Atenció al client (formació en xarcuteria i carnisseria, anglès per a 

l’hostaleria, català per a l'atenció al client i manipulació d'aliments). 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

c/ Carolines, 10, 08012 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INOUT                    PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació a mida dins del sector logístic (400 hores): 

Logística + mosso de magatzem + Carnet de carretoner + ACTIC + PRL 

 

S’inclou formació complementària en: Medi ambient, Anglès en l’àmbit del 

comerç o logística i carnet de manipulador d’aliments. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

FEMAREC 

c/ Sardenya, 68, 08005, 

Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

- Programa dirigit a persones 

en situació de diversitat 

funcional / Malaltia mental 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

INOUT                    PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació a mida dins del sector logístic (400 hores): 

Logística + mosso de magatzem + Carnet de carretoner + ACTIC + PRL 

 

S’inclou formació complementària en: Medi ambient, Anglès en l’àmbit del 

comerç o logística i carnet de manipulador d’aliments. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

FEMAREC 

c/ Sardenya, 68, 08005, 

Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Qualsevol nivell formatiu  

- Estar  en situació de diversitat 

funcional / Malaltia mental* 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat  / 

informe psiquiàtric 
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SINGULAR TALENT 2.0                PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Comerç i màrqueting 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Realització del test AVATAR. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Postgrau màrqueting: 

Retail màrqueting i distribució comercial 

Màrqueting per a empreses innovadores 

Màrqueting B2B 

Màrqueting turístic i per a empreses de lleure 

Màrqueting per a empreses esportives 

 

Tercera etapa: 

Acompanyament a la inserció:  

Definició empreses top. Borsa d’ofertes de treball. Auto candidatures. 

Promoció de la teva candidatura a les empreses. 

 

AIM SOLO 

c/ París, 82, 08029  

Barcelona 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 29 anys 

- CFGS, Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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WAY ( WORK AND YOU)                 PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Comerç i màrqueting  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

El projecte ofereix formació, acompanyament, orientació i inserció laboral 

per a persones joves entre 16 a 29 anys.  

 

ETAPA 1: Rehabilitació neuro- cognitiva a través del programa REHACOM:  

 

ETAPA 2: Capacitació i apoderament: habilitats socials, coaching personal 

 

ETAPA 3: Formació en el sector d'atenció al client. 

 

ETAPA 4: Preparació laboral: acompanyament personal en el procés de 

recerca activa. 

 

ETAPA 5: Club de feina: recerca activa de feina. 

 

ETAPA 6: Treball amb suport i seguiment posterior de inserció 

Atenció psicològica durant tot el procés. 

 

AREP 

Pssg. Maragall, 124, 08027 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Joves amb malaltia mental* 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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CONNECTA'T AL MÓN LABORAL 

SECTOR ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS                          PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Electricitat i electrònica 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP1 Auxiliar electricitat i telecomunicacions (380 hores) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

ESCOLA GREMIAL D’INSTAL·LADORS 

D’ELECTRICITAT I FONTANERIA DE BCN 

c/ Mallorca, 462, 08013 

Barcelona 
 
 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Amb formació mínima ESO 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certrificat de Garantia Juvenil 
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TÈCNIC DE COMPTADORS ELÈCTRICS                     ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Electricitat i electrònica 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Formació en electricitat.  

Conceptes bàsics elèctrics. Tipologia dels comptadors: diferències entre 

monofàsics i trifàsics. Anàlisi de casos pràctics de frau als comptadors. 

Programació de registradors. Anàlisi de les connexions. Riscos laborals de 

la feina i la seva prevenció. Aspectes bàsics de les relacions professionals a 

la feina i la gestió amb clients. Competències digitals necessàries per l’ús 

dels instruments a emprar a la feina. Aspectes de vocabulari tècnic i 

idioma. 

Segona etapa: 

Acompanyament a la inserció. 

 

AMBRA DE COMERÇ 

Gran Via, 175, 08907  

L’Hospitalet del Llobregat 

 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 29 anys 

- CFGM, CFGS en electricitat 

- Carnet B de conduir 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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ATÍPICS                        PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Emprenedoria 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Programa de 7 mesos d’acompanyament per a construir un projecte sòlid i 

posar-lo en marxa amb més garanties d'èxit. 

350 horespresencials 

350 hores no presencials de formació i orientació 

 

Primera etapa: 

6 trobades de 5 dies cada un en un lloc únic a la natura. En aquesta fase es 

transforma la idea en un projecte viable. Es defineix un Producte Mínim 

Viable, s'identifiquen els recursos necessaris per llançar les idees i 

s'estableix un pla d'acció. Addicionalment, els participants construiran una 

marca sòlida i dissenyaran materials de comunicació eficaços. 

 

Segona etapa 

6 trobades residencials de 3 dies cada una. En aquesta fase es posa en 

marxa el projecte i es realitzen proves de concepte. Ens enfoquem també en 

millorar les habilitats per liderar persones i gestionar projectes. Accedir als 

recursos que necessiten els emprenedors. Per tal d'obtenir finançament 

addicional i donar difusió als projectes. 

 

ROOTS FOR SUSTAINABILITY 

Barcelona - Cabrera de Mar 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

 



 

         

15 

AS CREA TECH                  PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Emprenedoria 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

El programa ajudarà a desenvolupar el projecte empresarial des de 0, 

analitzant i desenvolupant les eines tecnològiques necessàries i 

acompanyant-lo en la recerca de finançament amb el suport permanent 

d’un tutor expert en la creació d’empreses i l’assessorament de 

professionals experts en cada un dels apartats del pla de negoci.  

 

Dissenyat en 3 etapes:  

 

Primera etapa: Creació del Pla d’empresa 

 

Segona etapa: Pla de millora 

 

Tercera etapa: Pla d’escalabilitat 

 

AIM SOLO 

c/ París, 82, 08029 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 19 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS  

DE FRED I CALOR                    ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Energia i aigua  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Mòdul 1: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE FRED I CALOR. 

(120 hores) 

Tipus de instal·lacions frigorífiques, components i refrigerants. 

Reglamentació. Muntatge i posada en marxa d’instal·lacions frigorífiques; 

detecció i reparació de fuites. Manteniment reactiu i preventiu: regulació i 

mesura de paràmetres de les instal·lacions. Exemples 

pràctics: muntatge, posada en marxa i manteniment 

 

 Mòdul 2: AUTOGESTIO DE TREBALLADORS AUTÒNOMS: Obre el teu propi 

negoci i aprèn a auto gestionar-lo (65 hores) 

Aquesta formació està orientada a respondre i aprendre, de forma pràctica, 

totes les gestions i tràmits relacionats amb l’inici d’una activitat com 

autònom. Aprendràs facturació i comptabilitat pràctica; quins impostos 

s’han de liquidar, què cal saber i fer amb l’IVA, quins altres detalls haig de 

saber sobre fiscalitat, confecció pràctica de declaracions i liquidacions i 

com gestionar-les. 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Coneixements del sector 

industrial 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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ACIDH                 PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hostaleria i turisme 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

- 350h orientació  

- 220h formació ajudant de cuina 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

ACIDH 

c/ Siracusa, 53, 08012, 

Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense estudis 

- CAD (discapacitat 

intel·lectual 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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ESCOLA DE BARMANS                 PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hostaleria i turisme 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa:  

Formació en: 

 Begudes, Cocteleria i Servei de vins (170h) 

 Atenció al client i protocol (30 h) 

Anglès professional (60 h) 

Aplicació de sistemes informàtics en el bar (30h) 

Formació Complementaria (10h) 

Control de l'activitat econòmica del bar i cafeteria (90h) 

Emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora (20 h) 

Pràctiques professionals (100h) 

 

Segona etapa:  

Acompanyament a la inserció. 

 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITAlET 

c/ Mig, 85-87, 08907  

L’Hospitalet del Llobregat 

 

Requisists: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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L’HELECCIÓ JOVE      PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Hostaleria i turisme 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Assessorament individual en la recerca de feina. 

Sessions grupals per al desenvolupament de competències laborals, 

personals en TIC i d’experiències. 

 

Segona etapa: 

Formació a mida en Hostaleria. 

 

Tercera etapa:  

Acompanyament i orientació individual a la inserció. 

 

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT 

c/ Belchite, 9-11, 08906 

L’Hospitalet del Llobregat 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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CONNECTA’T A LA FEINA     PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hostaleria i turisme  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació a mida en hostaleria i turisme. 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 

COMTAL 

c/Forn de la Fonda, 5, 08001 

Barcelona 

 

Requisits:  

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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OPORTUNITAT JOVE        PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hostaleria i turisme 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP1 Operacions bàsiques de cuina (380 hores) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42-45, 08820 El 

Prat del Llobregat 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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OPORTUNITAT JOVE                        PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hostaleria i turisme 

 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP1 Operacions bàsiques de restaurant bar (320 hores) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42-45, 08820 El 

Prat del Llobregat 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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SOC LAB (LABoratoris de creació d’ocupació)  PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL

          

Sector: Hostaleria i turisme  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Objectiu:  

El projecte aborda un sector emergent a la ciutat de Barcelona com és 

l’hostaleria i l´ street food des d’una perspectiva ecològica, de consum 

responsable, de proximitat (km.0) i sostenible. 

 

Primera etapa: 

Atenció al client en Llegua Estrangera (50 hores) 

Cuina i Serveis de Restauració especialitzat en Street-Food i menjar ecològic 

(300 hores) 

Manteniment Polivalent i Decoració d’interiors (300h) 

 

Segona etapa: 

Acompanyament a la inserció. 

 

IMPULSEM SCCL 

c/ Tàpies, 6, 08001  

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima fins a 

CFGM 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 



 

         

24 

TREBALL EN CREUERS DE LUXE                              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Hosteleria i turisme 

 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa:  

Formació a mida en Room Stewardess o Restaurant Waiter en creuers de 

luxe (125 hores).  

 

Segona etapa:  

Al finalitzar la formació i si s’assoleixen les actituds i aptituds necessàries 

el jove s’incorporarà a una gran companyia de creuers de luxe per treballar 

arreu del món rebent un salari competitiu + variables; trasllats inclosos; 

despeses d’allotjament, manutenció i uniformitat inclosos; 

desenvolupament d’un pla de carrera professional. 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 21 a 29 anys 

- ESO 

- Estudis i/o experiència en el 

sector de l’hostaleria 

- Nivell B2 d’anglès 

 

Documentació necessària: 

-  DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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ÈPICA I SINGULAR                 PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Imatge i so 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació a en Curs de Vídeo i creació audiovisual 

Tallers de competències transversals (La Fura dels Baus) 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o autoocupació. 

 

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

DE L’OCUPACIÓ (IMPO) 

c/ Nova cançó, 1,  08915 

Badalona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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LABORATORI DE CONTINGUTS DIGITALS            PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Imatge i so 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Objectiu: 

Oferir a  les empreses un espai d’assaig i pre- producció d’idees innovador 

adaptat a les seves necessitats o una consultoria per la definició 

d’estratègia en aquest mercat i als professionals un espai de 

desenvolupament de la capacitat creativa i de la seva carrera professional. 

 

Primera etapa: 

Procés d’orientació que inclou la realització d’un balanç de competències 

dels participants, per identificar les competències claus, els seus punts 

forts i els febles de cada un dels perfils professionals participants. 

 

Segona etapa: 

La formació va dirigida a especialitzar els participants del laboratori en 

l’elaboració de productes i serveis digitals per a un públic infantil i juvenil. 

 

Tercera etapa: 

Acompanyament a la inserció. 

 

TANTÀGORA SERVEIS CULTURALS 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 25 anys 

- CFGM, CFGS, Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INSERCOOP        PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Imatge i so 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Dinamitzador digital i de 3D 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

INSERCOOP 

c/ París, 71, 08029 Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

- Diversitat funcional *  

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 
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OPERADOR/A DE TRACTAMENT D’IMATGES DIGITALS    

ADOBE PHOTOSHOP                                      ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

 

Sector: Imatge i so 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Objectiu:  

- Conèixer totes les característiques i possibilitats del programa de disseny i 

fotografia digital en imatge digital Adobe Photoshop i traslladar-lo a l’àmbit 

laboral  

Primera etapa: 

- Introducció a la imatge digital i a l’Adobe Photoshop  

- Interfície i àrea de treball 

- Obertura d’imatges 

- Color 

- Retoc i transformació 

- Capes 

- Filtres 

- Text 

- Guardar i exportar imatges 

 

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I 

SERVEIS, SL 

C/Sant Pere Més Alt, 61-63, 

08003 Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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APPs FACTORY                  PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
Apps factory és un projecte profesional que té com a principal objectiu el descobriment de 

joves talents per acompanuyar-los en la seva inserció en l’àmbit de les aplicacions APPs. 

 

Primera etapa: 

Assessorament individual en la recerca de feina 

Sessions grupals dinamitzades per professionals del sector de les APPs. 

Visites a empreses per facilitar coneixement real del sector de les APPs. 

 

Segona etapa:  

Disseny i ús de projectes d’APPs (120 hores) 

Desenvolupament, programació i publicació d’APPs (120 hores) 

Màrqueting d’APPs (75 hores) 

Formació per l’emprenedoria (25 hores) 

 

Tercera etapa: Concurs d’APPs 

Presentació de l’idea 

Mentoring a les empreses 

Presentació final del projecte 

 

Quarta etapa: Concurs d’APPs 

Programació d’entrevistes amb empreses del sector. 

 

TÀDEL FORMACIÓ 

c/ València, 451, 08013 

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Amb formació mínima ESO 

- Interès en el sector de les TIC 

i APPs 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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BIG DATA & ANALYTICS      ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Formació de 185 hores en Big Data & Analitics.  

The Big Picture: Introducció al Big Data, usos i escenaris, aplicacions. 

Implicacions actuals. Perspectiva i evolució. Tecnologies: Principals actors 

al mercat. Apache Hadoop, Hbase, Spark, Map Reduce, Cassandra. 

Fonaments. Infraestructura: Implementacions de Hadoop: Cloudera, 

Hortonworks, MapR i IBM BigInsights Arquitectura. Emmagatzemament: 

NoSQL vs Relational Graph Databases, MongoDB, Apache ssandra. Anàlisis: 

Anàlisi estadístic amb R Python. Ús de SPSS Modeler, IBM Cognos BI. 

Visualització: Treballarem amb les principals llibreries Python per 

visualització. Ordres en R per a gràfiques, Tableau.  

 

Segona etapa: 

Acompanyament a la inserció en el sector. 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

  

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Batxillerat, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

 



 

         

31 

ENFOCA’T                   PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa:  

Formació de 250 hores en: 

1- Introducció a la programació i al disseny de programari 

2- Desenvolupament orientat a objectes amb Java 

3- Bases de Dades SQL 

4- Introducció a les aplicacions web 

5- Competències Transversals 

 

Segona etapa:  

Acompanyament a la inserció. 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Llàstics, 2, 08003 Barcelona 

 

Requisits:  

- Joves de 16 a 29 anys 

- Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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FULL STACK DEVOPS                    ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Primera etapa: 

Formació de 185 hores en Full Stack Developer    

Fonaments: Introducció. Fonaments Javascript. Entorn desenvolupament. 

Servidors Web. Accés a dades. Frameworks, IDEs. Javascript: OOP. 

Objectes i prototips. Àmbit. Herència. Patrons de disseny. Tècniques 

avançades. Closures. Patrons asíncrons. ES6. Infraestructura: NodeJS. 

Mòduls. Require().NPM. Events. Streams. SO. Web y HTTP. Patrons 

d’aplicació. Testing. Escalabilitat. Heroku. Dades: MongoDB. Introducció. La 

Shell Mongo. Emmagatzemant dades. Obtenint documents. Indexat. Redis. 

ExpressJS: Conceptes. Instal·lació, estructura. Gulp. Plantilles amb Jade. 

Middleware. Enrutat. Conexió a DB. Autenticació, altres. Frontend: Jquery 

UI. Bootstrap AngularJS. D3.js. SASS. Chrome Dev Tools. Postman. Gulp, 

Grunt. Rest API. Docker CI amb Jenkins. 

 

Segona etapa: 

Acompanyament a la inserció en el sector. 

 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Batxillerat, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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HIGH IMPACT EMPLOYABLE PROGRAMMER     PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Formació per a joves durant 20 setmanes i 510 hores de treball efectiu en 

las habilitats necessàries per convertir-se en un Front End Developer. 

 

Primera etapa: 

Cursos intensius de Web y Mobile Developer y Data Analytics. 

Java Web & Mobile Developer 

Data Analytics & Big Data 

Data Analytics a Distancia 

Native Android Developer 

 

Segona etapa: 

El procés culmina amb la inserció de l'alumne en un lloc de treball de Front 

End Developer en una empresa tecnològica amb la combinació del 

coneixement i habilitats de l'alumne conjuntament amb un incentiu 

monetari a l'empresa. 

 

UBIQUM 

c/ del Bruc, 149, 08037 

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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I TANT QUE POTS!                PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació en disseny d'apps, música electrònica i community manager 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

c/ Carolines, 10, 08012 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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JOVES AMB CAPACITATS 2.0               PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

 

Segona etapa:  

Formació en TIC per a joves amb discapacitats. Compta amb la innovació 

del LEGO Serious Play, una eina per treballar les competències transversals 

a través de construccions manuals. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció per cobrir les noves 

necessitats que s'estan generant al mercat laboral en el sector TIC. 

 

FUNDACIÓ ADECCO 

c/ Bac de Roda, 58, 08019 

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Diversitat funcional * 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 
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NEGOCI DIGITAL I TÈCNIC E-COMMERCE           PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Objectiu: 

Promoure la igualtat d'oportunitats dels joves de perfils vulnerables a nous 

sectors d'ocupació, entre ells, els vinculats al màrqueting digital, el comerç 

electrònic i les xarxes socials. 

 

Primera etapa:  

Formació en: 

Tècnic en ecommerce i negoci digital 

Programació i implementació d’ecommerce i apps 

Expert en màrqueting d’ecommerce, negoci digital i xarxes socials 

 

Segona etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció accedint a través 

d'una primera oportunitat laboral a feines relacionades amb aquest sector 

o al retorn al sistema educatiu. 

 

FUNDACIÓ INTERMEDIA 

c/ Àlaba, 61, 08005  

Barcelona 

 

 

Requisits:   

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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OPORTUNITAT JOVE      PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Informàtica i comunicacions (TIC) 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP1 Operacions auxiliars sistemes Microinformàtics (370h) 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42-45, 08820 El 

Prat del Llobregat 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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SOC LAB (LABoratoris de creació d’ocupació)   PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Instal·lació i manteniment  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Objectiu: 

Rehabilitació i Decoració com a sector amb manca de relleu generacional. On 

el mercat laboral demana professionals polivalents del mateniment 

(electricitat, fontaneria, pintura, fusteria, decoració).  

 

Primera etapa: 

Atenció al client en Llegua Estrangera: Anglès (50 hores) 

Manteniment Polivalent i Decoració d’interiors (300 hores) 

1. Disseny d  interiors 

2. Operacions de lampisteria, calefacció i climatització 

3. Pintura decorativa en construcció 

4. Instal·lació d  elements de fusteria 

 

Segona  etapa: 

Acompanyament a la inserció o retorn al sistema educatiu.  

 

IMPULSEM SCCL 

 c/ Tàpies, 6, 08001  

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INJOVE         PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Logística 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

230h de formació + 300h d'orientació 

 

En les accions d'orientació, s'inclouen activitats d'autoconeixement basades 

en una metodologia participativa i integral basada en la mediació artística, on 

els joves han d'escollir 4 centres d'interès. Mitjançant eines diverses en 

l'expressió de l'art (TIC, EXPRESSIÓ MANIPULATIVA, EXPRESSIÓ PLÀSTICA, 

EXPRESSIÓ CORPORAL) treballaran l'adquisició de competències bàsiques i 

transversals FEMAREC 

c/ Sardenya, 68, 08005, 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis 

- Dirigit a persones amb i sense 

diversitat funcional * 
 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Informe i pauta mèdica en cas 

necessàri 
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CATAZUBI 2017       PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Mobilitat internacional   

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Objectiu: 

Apendre una professió treballant en ella des d’un principi. Paral·lelament, 

els aprenents van a l’escola de formació professional, on aprenen els 

continguts teòrics de la professió i algunes assignatures de cultura general. 

 

Primera etapa: 

El treball i l’escola s’alternen en blocs setmanals o mensuals, tot i que el 

70% de la FP Dual consisteix a treballar a l’empresa. Formació en: 

Expert/a en Hostaleria 

Expert/a en gastronomia 

Cuiner/a professional 

Conductor/a professional 

Conductor/a de transports públics 

Expert/a en emmagatzematge 

Montatge de mobiliari/cuines i mudances 

Cuidador/a de gent gran 

Mecatrònic industrial 

 

BRIDGE FOR MOBILITY 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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SINCRONITZA’T AMB L’OCUPACIÓ A EUROPA     PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL

                           

Sector: Mobilitat internacional  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
Objectiu: 

Promoure la inserció laboral de qualitat de graduats en formació professional 

mitjançant la creació d’un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb 

aprenentatge pràctic i formatiu a Alemanya. 

 

Primera etapa:  

Formació lingüística en llengua Alemanya (70OH hores presencials) – equivalent 

B1 4 sessions de preparació intercultural 

4 sessions d’orientació profesional 

 

Segona etapa:  

8 setmanes de pràctiques professionals en empresa a Alemanya. 

Cerca de l’allotjament a Alemanya. 

Formació lingüística en alemany (fins nivell B2). 

 

Tercera etapa: 

Reconeixement del títol de formació professional a Alemanya. 

Possibilitat de signar un contracte de formació d’1 any a l’empresa on s’han 

realitzat les pràctiques professionals. 

 

FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

Plç. Espanya, 5, 08014 Barcelona 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 29 anys 

- CFGM, CFGS 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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MENTORIA LABORAL – SOCIAL                           ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Orientació laboral 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Objectiu: 

Acompanyar a la persona jove en el seu procés d’inclusió a la vida adulta 

d’acord amb el propi projecte de vida i reforçar aspectes com la seva 

inserció laboral, la formació continua al llarg de la vida i la consolidació del 

seu creixement personal. 

Millorar les expectatives i competències dels i les joves en tres línies de 

treball: 

1. Inserció laboral. 

2. Retorn al sistema formatiu 

3. Creixement personal, tot respectant els seus interessos i 

circumstàncies. 

A més, vol facilitar eines als i les joves participants, per tal que preguin 

consciència de les seves potencialitats i limitacions. 

 

Contingut:  

30 hores formació.  

50 hores mentoría.  

12 hores seguiment. 

 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42-45, 08820 El 

Prat del Llobregat 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)           ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL

      

Activa tu talento 

      
Sector: Orientació Laboral, formació i ofertes de feina 

Acompanyament del jove en el seu procés d’inserció laboral amb idees, consells i 

noves eines que li serveixin per fer una recerca més eficaç que contempli totes les 

seves capacitats, amb formacions útils i properes d’acord amb el que el mercat 

laboral actual exigeix i amb ofertes d’empreses que aposten pel seu talent. 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

PROJECTE ACTIVA TU TALENTO  

1. Assistència i orientació en la recerca d'ocupació. Identificació de les 

competències del jove i de les seves àrees de millora i disseny de plans d'adaptats 

a les seves necessitats. 

2.Ofertes de feina amb Intermediació laboral i prospecció de mercat. 

3. Accés  a www.portalento.es pàgina web especialitzada en ofertes de feina i 

formació per persones amb discapacitat. 

 

PROJECTE ENTRENA TU TALENTO  

Formació per a l'Ocupació:  

1. Programes de formació associats a certificats de professionalitat.    

2. Programes combinats de formació i pràctica laboral. 

3. Formació en les àrees d'idiomes i TIC  presencials o on line. 

4. Tallers de competències i habilitats sociolaborals. 

 

ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 

(FUNDACIÓN ONCE) 

c/Sepúlveda, 1, 08011 Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Diversitat funcional * 
 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 

- DNI  

 

http://www.portalento.es/
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TALENT JOVE                                PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Orientació laboral / Acompanyament a la recerca de feina 

CONTINGUT DEL PROGRAMA 

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a assolir i 

full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Activitats sobre drets i deures laborals / Visites a empreses 

Segona etapa: Execució del full de ruta 

Itineraris dirigits a la inserció laboral: canals de recerca, tècniques de recerca, 

preparació processos de selecció i recerca activa / Prospecció empreses 

Itineraris dirigits al retorn a la formació reglada i/o continuïtat formativa: 

tècniques d’estudi, vies d’accés a la formació reglada 

De manera transversal als dos itineraris: Competències transversals, visites a 

empreses, activitats d’enfortiment del paper social de la persona jove 

Tercera etapa: recerca activa de feina i tutories de seguiment posterior a la 

inserció 

Tutories individualitzades: al llarg de tot el procés 

 

 

FUNDACIÓ JOIA 

c/ Indústria, 50, 08025  

Barcelona 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense requisits acadèmics. 

- Joves amb malestar psicològic 

o amb trastorn de salut 

mental 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Informe mèdic de derivació 

amb diagnòstic o CD 
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TRES TRESORS                  PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Orientació laboral 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

El projecte s'adreça a dones que puguin ser mares i, de manera específica o 

prioritària a aquelles mares que tenen infants entre 0 i 3 anys, volen 

retornar al món laboral però es troben en una situació d'inactivitat per les 

seves circumstàncies personals. Els hi oferim el servei de monitoratge per 

els seus fills petits durant el temps que participin al curs i, d'altra banda, 

també un petit incentiu econòmic per la seva participació mínima del 80% 

al curs. 

 

Curs orientat a la millora de les competències per l'ocupació i d'accés al 

mercat partint dels coneixements bàsics respecte l'entorn laboral i, 

sobretot, el coneixement i disseny del propi projecte laboral 

AEMA SCCL 

c/ Jacint Verdaguer, 38, 08902 

L’Hospitalet del Lobregat 

 

Requisits: 

- Mares de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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YMCA                       ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Orientació laboral 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Objectiu: 

Incorporació al mercat de treball a través d’itineraris personalitzats 

d’inserció a través de: 

 

Primera etapa:  

Informació i orientació: definició de l’objectiu professional i el pla de ruta. 

 

Segona etapa:  

Eines i habilitats para la recerca de feina. Orientació laboral i formativa. 

Desenvolupament de competencies personals i professionals. 

 

Tercera etapa:  

Interemdiació amb empreses. 

YMCA 

c/ Jaen, 7, 08012 Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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WORK IN POGRESS                 PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Orientació laboral  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Adreçat a persones joves amb trastorn mental, pretén fer un especial 

incidencia en la población jove amb primers episodis de psicosi que encara 

no han desenvolupat procesos crònics però que tenen un gran risc de fer-ho 

 

L’objectiu és que els joves accedeixin a un lloc de treball i / o retornin al 

sistema educati. 

CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES 

CORTS 

c/ Numància, 107-109, 08029 

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Persones afectades per 

trastorn mental *  
 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Informe del servei de salut de 

referència 
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AUXILIAR DE SERVEIS I CONTROLADOR                              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

D’ACCESSOS AMB ANGLÈS       

Sector: Seguretat i medi ambient 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

MÒDUL 1 AUXILIAR DE SERVEIS 

1. Atenció al ciutadà, mediació i resolució de conflictes  

2. Ordenació de la documentació dels serveis generals  

3. Electricitat en general i aplicacions  

4. Pla d’higiene i neteja  

5. Extinció d’incendis  

MÒDUL 2 CONTROLADOR D’ACCESSOS (continguts oficials dpt. Jocs i Espectacles 

establerts per dpt. Interior) 

1. Coneixements teòrics  

2. Coneixements pràctics  

Per a obtenir la titulació de controlador d’accessos, caldrà superar les probes 

d’avaluació i un test de personalitat 

 

MÒDUL3  ANGLÈS 

1. Frases bàsiques i expressions comuns 

2. Emergències 

3. Hotels i allotjament 

4. Utilitzar el telèfon 

 

SINERGIA, TEAM & TRAINING SL 

c/ Corsega, 96, 08029  

Barcelona 

Requisits: 

 

Joves de 18 a 29 anys 

No es requereixen estudis 

mínims 

Sense antecedents penals 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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SEGURETAT 2016                               PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Seguretat i medi ambient 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Formació de  vigilant de seguretat i afegint els coneixements demandats 

per les empreses de seguretat com són la informàtica i l'anglès. 

 

Segona etapa: 

Acompanyament a la inserció gràcies a un acord amb una de les empreses 

més importants del sector en l'àmbit mundial, es sol·licita un nombre 

considerable de vacants per a vigilants en llocs específics i amb requisits 

de formació i coneixements que s'han adequat a aquestes formacions. 

 

SECURITYFORM 

c/ Muntanya, 20, 08026 

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 17 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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VIGILANT DE SEGURETAT                   ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Seguretat i medi ambient 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Objectiu:  

Obtenir la certificació necessària del Ministeri de l’Interior per 

desenvolupar aquesta responsabilitat. 

 

Primera etapa: 

El curs es composa de 4 mòduls de 180 hores en:  

Àrea jurídica 

Àrea socio- professional 

Àrea tècnic- professional 

Àrea instrumental 

 

Segona etapa: 

Una vegada finalitzada amb èxit aquest curs, la Direcció General de Policia i 

el Ministeri d’Interior exigeixen la realització d’una prova d’aptitud física i 

una altra de coneixements teòrico-pràctics. 

 

Tercera etapa: 

Possibilitats d’inserció. 

 

CAMBRA DE COMERÇ  

Gran Via, 175, 08907 L’Hospitalet 

del Llobregat 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- ESO, Batxillerat 

- Bona condició física 

- Sense antecedents penals 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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CERTIFICAT PROFESSIONALITAT NETEJA DE SUPERFICIES I  

MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS                                     PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 
 

Sector: Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Mòdul 1 (MF0972_1) Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i 

sostres en edificis i locals     30 hores 

Mòdul 2 (MF0996_1)  Neteja del mobiliari interior    30 hores  

Mòdul 3  (MF1087_1) Neteja de vidres en edificis i locals    30 hores 

Mòdul 4 (MF1088_1) Tècniques i procediments de neteja amb utilització de 

maquinaria      60 hores 

MP0102 Mòdul de pràctiques professionals no laborals      80 hores 

Titulació oficial Certificat de professionalitat neteja de superfícies i 

mobiliari en edificis i locals  

Formació inclosa en el  Programa Singulars 2016 de Cáritas, Daleph i 

Sinergia.  

SINERGIA TEAM & TRAINING SL 

c/ Còrsega, 96 local 

08029 Barcelona 

Requisits: 

 

Joves de 18 a 29 anys 

No es requereixen estudis 

mínims 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INSERCOOP                PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Dinamitzador Cultural i de lleure 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

INSERCOOP 

c/ París, 71, 08029 Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

- Diversitat funcional *  

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 
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I TANT QUE POTS!                    PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP2 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil  

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

c/ Carolines, 10, 08012 

Barcelona 

 

 

Requisits:  

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INSTITUTS OBERTS PER A TOTHOM             PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Formació en disseny d'apps, música electrònica i community manager 

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

c/ Carolines, 10, 08012 

Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 25 anys 

- Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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LA BRÚIXOLA                  PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  
 

Primera etapa: 

Treball en petit grup i per projectes. 

Intervenció d’experts amb àmplia trajectòria. 

Aproximació a programes innovadors. 

Visites in situ a entitats pioneres en acció social. 

 

Segona etapa:  

Tècnic/a d’orientació i inserció sociolaboral 

Model d’ocupabilitat per competències. Acompanyament tutorial 

Grups d’incidència i estratègies  per al treball amb col·lectius vulnerables. 

 

Tercera etapa:  

Pràctiques no laborals 

Acompanyament a la inserció 

 

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 

c/ Vilardell, 29, 08014  

Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 20 a 29 anys 

- Amb estudis en el sector 

social 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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OPORTUNITAT JOVE                  PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Serveis socioculturals i a la comunitat 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

CP2 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil  

Actuacions de suport pedagògic- educatiu. 

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

c/ Riu Anoia, 42 El Prat del Llobregat 

Ramba Marina, 161-177 

L’Hospitalet del Llobregat 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- ESO 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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TÈXTIL                   ALTRERS PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Tèxtil, confecció i pell  

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Objectiu: 

Aprendre els aspectes més importants i les tècniques necessàries per oferir 

als clients un servei d’excel·lència. 

 

Primera etapa:  

Formació de 125 hores en: 

Normes de protocol i atenció al client: coneixements, habilitats i actituds 

adequades per acollir, rebre i acomiadar al client. 

Potenciar l'habilitat del treballador per detectar possibles modificacions en 

els interessos del client i poder anticipar-se en la realització d’una oferta 

completa. Qualitat en el servei i l’afavoriment d’una actitud positiva i 

diplomàtica a l'hora de recollir i resoldre les reclamacions dels clients.  

La comunicació com a base per a la negociació: llenguatge verbal i no 

verbal. Necessitats i motivacions humanes. Tipologia de clients. 

Fidelització del client. 

 

Segona etapa:  

Acompanyament a la inserció. 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 25 anys 

- Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

- Coneixements del sector 

tèxtil 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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INSERCOOP                PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Transports i manteniment de vehicles 

 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa: 

Acollida de la persona participant, consens de quins són els objectius a 

assolir i full de ruta individualitzat. 

Sessions d’avaluació i d’orientació. 

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu en empreses. 

Càpsules informatives sobre drets i deures laborals. 

 

Segona etapa:  

Execució del full de ruta. 

Transport i manteniment de vehicles  

Actuacions de desenvolupament personal. 

Actuacions d’enfortiment del paper social de la persona jove. 

 

Tercera etapa: 

Orientació i tutorització d’acompanyament a la inserció o al retorn al 

sistema educatiu. 

INSERCOOP 

c/ París, 71, 08029 Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 
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CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE VAIXELLS  

AMB COMPOSITES        ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Transports i manteniment de vehicles 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 

Primera etapa: 

Mòdul 1: CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ EN MATERIALS COMPOSTOS 

(composites). 120 hores 

Estructura del vaixell i principals equips i instal·lacions. Materials 

compostos: Fonaments dels materials compostos; Estructures en els 

materials compostos. Tècniques de laminació: El taller de laminació (eines, 

instal·lacions i EPIS); Laminació manual; Laminació per projecció; 

Laminació al buit; Laminació per infusió; Resin transfer molding (RTM); 

Prepregs. Sistemes de reparació: Reparacions de monolítics amb 

deslaminats; Reparacions de monolítics amb perforació total; Reparacions 

de Sandwich; Reparacions en infusió grans superfícies. 

 

Segona etapa: 

Mòdul 2: Habilitats socials per a la recerca de feina. 65 hores.  

 

CAMBRA DE COMERÇ 

c/ Olympe de Gouges, 08035 

Barcelona 

 

Requisits:  

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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TRANSPORTISTA DE MERCADERIES AMB FURGONETA  

I/O CAMIÓ FINS A 3.500KGS.              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Transports i manteniment de vehicles 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Objectiu:  

- Obtenir el permís de conducció “B” per a transportar vehicles de fins a 

3.500Kg. L’obtenció del permís de conducció suposa una alternativa 

professional al treballador/a al sector del transport.  

 

Primera etapa: 

- BLOC 1: Coneixements previs 

- BLOC 2: Factor humà 

- BLOC 3: Factor vehicle 

- BLOC 4: Factor via 

- BLOC 5: Mobilitat 

- BLOC 6: Pràctiques de conducció amb el vehicle (el programa inclou la 

realització de 10 pràctiques de conducció) 

 

 

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I 

SERVEIS, SL 

C/Sant Pere Més Alt, 61-63, 

08003 Barcelona 

 

Requisits: 

- Joves de 18 a 29 anys 

- Sense estudis, ESO, 

Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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GARANTIA D’ÈXIT BCN  

Itineraris d’accés a l’ocupació                              PROGRAMES SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Varis 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Itineraris personalitzats d'inserció, combinant accions d'orientació (tastets 

professionals, tallers de recerca de feina, tallers de mercat de treball, 

alfabetització digital, tallers de competències), formació (formació en CP, 

en sectors estratègics, a mida i/o idiomes) i emprenedoria. 
 

FORMACIÓ: 

Consultor/a ambiental (200 h) 

Dinamitzador de processos participatius (180h) 

Promotors en Inserció Laboral (180h) 

CP Promoció turística local i informació al client (180h) 

 

Programa mixt d’ocupació i formació (2 mesos de formació i 4 mesos de contracte) 

Dinamització de projectes digitals (250 h) 

Dinamització d'activitat culturals (250 h) 

 

Formació complementària :  

Gestió de projectes (50h) 

SAP per a les vendes (40h) 

 

 

BARCELONA ACTIVA 
Sant Martí: c/Llacuna 162;  

Sant Andreu: c/Residència 13;  

Nou Barris (Les Basses): c/Teide 20;  

Eixample (Tres Tombs): c/Manso 24;  

Les Corts (Arxiu Municipal): c/Dolors 

Masferrer i Bosch 29. 

 

Requisits: 

- Joves de 17 a 29 anys 

- Batxillerat, CFGM, CFGS, 

Universitaris 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Padró municipal 



 

         

62 

GARANTIA D’ÈXIT BCN  

Oportunitats inclusive de formació i ocupació            PROGRAMA SINGULAR DE GARANTIA JUVENIL 

Sector: Varis 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Itineraris personalitzats d'inserció, combinant accions d'orientació (tastets 

professionals, tallers de recerca de feina, tallers de mercat de treball, 

alfabetització digital, tallers de competències), formació (formació en CP, en 

sectors estratègics, a mida i/o idiomes) i emprenedoria. 
 

FORMACIÓ: 

Auxiliar de manteniment de vehicle elèctric de 2 o 3 rodes  (250 h) 

Auxiliar de reparació de bicicletes  (180 h) 

Especialista en treballs en alçada  (200 h) 

Dependent de forn de pa i cafeteria  (160 h) 

Auxiliar de suport a la configuració i comercialització de productes Mobile  (180 h) 

Auxiliar Administratiu/va  (240 h) 

Auxiliar de serveis i control d’accessos  (160 h) 
 

Programa mixt d’ocupació i formació (2 mesos de formació i 4 mesos de contracte) 

Jardineria i  Horts Urbans (250 h) 

Pintura d’interiors i decorativa (250 h) 
 

Formació complementària  

Anglès per a l’atenció al públic (45h) 

Anglès comercial (40h) 

BARCELONA ACTIVA 
Sant Martí: c/Llacuna 162;  

Sant Andreu: c/Residència 13;  

Nou Barris (Les Basses): c/Teide 20;  

Eixample (Tres Tombs): c/Manso 24;  

Les Corts (Arxiu Municipal): c/Dolors 

Masferrer i Bosch 29. 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima fins a 

CFGM 

- Sense objectiu professional 

definit 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Padró municipal 
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JOVES PER L’OCUPACIÓ                  ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Sector:  Varis 

CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

Primera etapa:  Formació professionalitzadora i en competències.  

Itineraris: 

- Personal Shopper: Auxiliar d'assistent de compres 

- Auxiliar de vendes i màrqueting digital 

- Auxiliar de serveis d'emmagatzematge i reposició  

- Auxiliar de cambrer/a de de restaurant i barista  

- Auxiliar d'elaboracions culinàries bàsiques i servei de càtering  

- Auxiliar d'imatge personal i estètica 

Segona etapa:  Experiència professional en empreses. El programa preveu 

la contractació dels joves en empreses per un període mínim de 6 mesos 

Orientació, tutorització i seguiment individualitzat. Un tutor/a 

t'acompanyarà al llarg dels 15 mesos que dura el programa.  

BARCELONA ACTIVA 

c/Llacuna, 162, 08018 Barcelona 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 25 anys 

- Sense formació mínima 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 
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Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL                     
ENTRENA TU TALENTO 

Sector:  Varis 

 
CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 Taller Utilitzant les meves capacitats 

22 hores – inici: 24/04/2017 - Barcelona 

Desenvolupa les tevés estratègies i eines per a buscar feina de forma dinámica i 

interactiva. Converteix-te en protagonista del teu camí cap a la feina.  

 Certificat de professionalitat Activitats auxiliars de magatzem 

210 hores – inici: 15/05/2017 - Barcelona 

Forma’t per a treballar com a carretoner, mosso de magatzem i/o reposador. 

Pràctiques en empreses. 

 Certificat de professionalitat Neteja de superfícies i mobiliari 

230 hores – inici: 25/05/2017- Barcelona 

Obtén una acreditació oficial com a netejador i millora les teves possibilitats 

professionals. Pràctiques en empreses. 

 Curs Mecànic de mantenimient de maquinària industrial 

270 hores – Inici previst: Maig 2017- Barcelona 

Preparat professionalment par treballar com a t+ecnic de mateniment en 

empreses del sector.  

 

Tota la formació és gratuita per als participants i financiada per la Fundació Once i 

el Fons Social Europeu.  

Els alumnes rebran una beca d’assistència.  

ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 

(FUNDACIÓN ONCE) 

c/Sepúlveda, 1, 08011 Barcelona 

Ester Tórtola 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Diversitat funcional  * 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 

- DNI o NIE 

 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL                     
ENTRENA TU TALENTO 

Sector:  Varis 

 
CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 Taller Utilitzant les meves capacitats 

22 hores – inici: 24/04/2017 - Barcelona 

Desenvolupa les tevés estratègies i eines per a buscar feina de forma dinámica i 

interactiva. Converteix-te en protagonista del teu camí cap a la feina.  

 Certificat de professionalitat Activitats auxiliars de magatzem 

210 hores – inici: 15/05/2017 - Barcelona 

Forma’t per a treballar com a carretoner, mosso de magatzem i/o reposador. 

Pràctiques en empreses. 

 Certificat de professionalitat Neteja de superfícies i mobiliari 

230 hores – inici: 25/05/2017- Barcelona 

Obtén una acreditació oficial com a netejador i millora les teves possibilitats 

professionals. Pràctiques en empreses. 

 Curs Mecànic de mantenimient de maquinària industrial 

270 hores – Inici previst: Maig 2017- Barcelona 

Preparat professionalment par treballar com a t+ecnic de mateniment en 

empreses del sector.  

 

Tota la formació és gratuita per als participants i financiada per la Fundació Once i 

el Fons Social Europeu.  

Els alumnes rebran una beca d’assistència.  

ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 

(FUNDACIÓN ONCE) 

c/Sepúlveda, 1, 08011 Barcelona 

Ester Tórtola 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Diversitat funcional  * 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 

- DNI o NIE 

 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)              ALTRES PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL                     
ENTRENA TU TALENTO 

Sector:  Varis 

 
CONTINGUT DEL PROGRAMA:  

 Taller Utilitzant les meves capacitats 

22 hores – inici: 24/04/2017 - Barcelona 

Desenvolupa les tevés estratègies i eines per a buscar feina de forma dinámica i 

interactiva. Converteix-te en protagonista del teu camí cap a la feina.  

 Certificat de professionalitat Activitats auxiliars de magatzem 

210 hores – inici: 15/05/2017 - Barcelona 

Forma’t per a treballar com a carretoner, mosso de magatzem i/o reposador. 

Pràctiques en empreses. 

 Certificat de professionalitat Neteja de superfícies i mobiliari 

230 hores – inici: 25/05/2017- Barcelona 

Obtén una acreditació oficial com a netejador i millora les teves possibilitats 

professionals. Pràctiques en empreses. 

 Curs Mecànic de mantenimient de maquinària industrial 

270 hores – Inici previst: Maig 2017- Barcelona 

Preparat professionalment par treballar com a t+ecnic de mateniment en 

empreses del sector.  

 

Tota la formació és gratuita per als participants i financiada per la Fundació Once i 

el Fons Social Europeu.  

Els alumnes rebran una beca d’assistència.  

ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 

(FUNDACIÓN ONCE) 

c/Sepúlveda, 1, 08011 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisits: 

- Joves de 16 a 29 anys 

- Sense formació mínima 

- Diversitat funcional  * 

 

Documentació necessària: 

- DARDO 

- Certificat de Garantia Juvenil 

- Certificat de discapacitat 

- DNI o NIE 
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Distribució impulsores per districtes: 

 

 Eixample i Nou Barris 

 Adela Margalef 

 

 Sant Martí i Ciutat Vella 

 Alba Subirats 

 

 Sarrià – Sant gervasi i Sant Andreu 

 Ester Morros 

 

 Horta – Guinardó i Gràcia 

 Laura Bori 

 

 Sants – Montjuïc i Les Corts 

 Maria Berga 
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Dades de contacte: 
 

 

Districte Ciutat Vella i Sant Martí 

Alba Subirats  

alba.subirats@barcelonactiva.cat  

Tel: 673 006 967  

 

Districte Eixample i Nou Barris  

Adela Margalef  

adela.margalef@barcelonactiva.cat  

Tel: 673 008 536  

 

Districte Sants – Montjuic i Les Corts  

Maria Berga 

maria.berga@barcelonactiva.cat  

Tel: 673 009 381  

 

Districte Gràcia i Horta – Guinardó  

Laura Bori  

laura.bori@barcelonactiva.cat  

Tel: 673 007 416  

 

Districte Sarrià - Sant Gervasi i Sant 

Andreu 

Ester Morros 

ester.morros@barcelonactiva.cat  

Tel: 670 504 318  

 

mailto:alba.subirats@barcelonactiva.cat
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