
Recursos del Programa de Garantia Juvenil a la resta del territori 

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:  

FP dual 
remunerada 
a Alemanya 
(Projecte 
Singular) 

Qualsevol nivell 
d’estudis 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
18-29 anys 

Tutorització + 
Formació  d’alemany (450h) 
corresponent al nivell B1 +  
FP dual remunerada a 
Alemanya 

Municipis de 
Catalunya + 
Alemanya 

Calendari de 
realització: 
Març – Juliol 
2017  
 
Període 
d’inscripció: 
fins finals de 
febrer 2017 

 
Bridge 4 Mobility 
 
651 42 05 57 
 
Rosa Sánchez:  
 rs@bridge4mobility.com  
 
Pàgina web de referència 

Aprender 
Trabajando   

Qualsevol nivell 
d’estudis 

 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
18-29 anys 

 

Tutorització + 
Formació  en competències + 
Formació d’Auxiliar Polivalent 
de comerç + 
Pràctiques formatives no 
laborals +  
Suport en la inserció laboral 

Barcelona 

 
Calendari de 
realització:  
Febrer – Juny 
2017 
 
Període 
d’inscripció: 
fins el 3 de 
febrer de 2017 

 

 
Creu Roja 
 
93 300 65 65 – extensió: 30530  
 
Fran García:  
fran.garcia@creuroja.org  
 
Pàgina web de referència 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12386
mailto:rs@bridge4mobility.com
https://www.bridge4mobility.com/es/pre-b4mazubi2017/
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12357
mailto:fran.garcia@creuroja.org
mailto:fran.garcia@creuroja.org
mailto:fran.garcia@creuroja.org
https://www.facebook.com/OcupacioCR


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a la resta del territori 

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:  

Apps Factory 
(Projecte 
Singular) 

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

Tutorització + 
Formació  en:  
Disseny d'aplicacions Apps, 
programació d'aplicacions Apps, 
formació per l'emprenadoria +  
Seguiment  + 
Suport en la inserció laboral 

Barcelona 

Calendari de 
realització: 
Desembre 2016 
– Desembre 
2017 
 
Període 
d’inscripció: 2 
d’abril del 2017 

 
Tàdel Formació 
 
932 45 29 22 
 
Marta Maxé:  
qualificacio@tadelformacio.com  
 
Pàgina web de referència 

Instituts 
oberts per a 
tothom 
(Projecte 
Singular) 

CFGS 
Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
16-25 anys 

Tutorització + 
Formació específica:  
-CP Direcció i Coordinació 
d’activitats de temps lliure infantil 
i juvenil 
-Iniciació tècnic esportiu 
-Interculturalitat 
-Dinamització Comunitària +  
Pràctiques no laborals 
remunerades al centre educatiu 
(5 mesos) 

Mataró 

Calendari de 
realització: 
Febrer – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció: 
fins finals de 
febrer 2017 

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

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12387
mailto:qualificacio@tadelformacio.com
mailto:qualificacio@tadelformacio.com
mailto:qualificacio@tadelformacio.com
http://www.appsfactory.cat/
mailto:rchiva@peretarres.org
mailto:rchiva@peretarres.org
mailto:rchiva@peretarres.org
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a la resta del territori 

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:  

FP Doble 
titulació 
internacional 

CFGM i CFGS 
Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
18-29 anys 

 
1. D’abril a agost a Barcelona:  
Curs intensiu d’alemany de 700 h. 
 
2. Agost:  
Vol gratis a Alemanya. 
 
3. Setembre i Octubre:  
Pràctiques remunerades a 
Alemanya amb 1.250€ en 
empresa. 
 
4. Novembre:  
Inici de la formació pràctica 
durant el període d’un any. 

Barcelona i 
Alemanya 

Calendari de 
realització:  
fins desembre 
2017 
 
Període 
d’inscripció:  
3 de  març  

 
 
Fundació BCN Formació 
Professional i ABCHumboldt 
 
proyectoalemania@abchumboldt.co
m  
 
Pàgina web de referència 

Atípics 
(Projecte 
Singular) 

Qualsevol nivell 
d’estudis 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
18-29 anys 
 

Programa de emprenedoria + 
Formació i Orientació per 
aquells que els interessi portar a 
terme un projecte professional 

Cabrera de 
Mar - 

Barcelona 

Calendari de 
realització:  
Juny – 
Desembre 2017 
 
Període 
d’inscripció:  
fins els 5 de juny 
de 2017 
 

 
Atípics 
 
693 71 73 43 
 
Laura López Ricart:  
info@atipics.cat  

mailto:proyectoalemania@abchumboldt.com
mailto:proyectoalemania@abchumboldt.com
mailto:proyectoalemania@abchumboldt.com
mailto:proyectoalemania@abchumboldt.com
http://www.abchumboldt.com/formacion-dual-en-alemania/ca/fp-doble-titulacion-internacional/
http://www.atipics.cat/
mailto:info@atipics.cat
mailto:info@atipics.cat
mailto:info@atipics.cat
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4. Novembre: 
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