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descobreix professions de futur
i troba la teva vocació a través
d’aquests tallers
Busques feina però no tens clar de què? A Garantia d’Èxit BCN
et donem l’oportunitat de provar diferents professions a través
de tallers pràctics de 25 hores i visites a empreses.

Creació de videojocs:
vine a crear el teu
videojoc
Descobreix la
Impressió 3D i la
robòtica
App Mobile: crea
la teva aplicació
mòbil
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Espectacle i arts
escèniques: treu
l’artista que portes
dins
Converteix l’esport
en la teva professió
de futur!
Canviem el món des
de la cooperació i els
serveis a les persones
Coneix les potencialitats de l’ús professional de drons

Disseny gràfic:
com transformar
la teva creativitat en
professió
L’art de la rebosteria:
cupcakes, fondue i
com fer d’això una
professió
Claus per a la
dinamització
sociocultural
Introdueix-te en el
món del benestar, la
salut i el creixement
personal
Oportunitats de
futur de la jardineria
i els horts urbans/
verticals

Com m'hi puc inscriure?
> Envia les dades de contacte a

garantiadexit@barcelonactiva.cat

> A través del web

Garantia d’Èxit BCN

#aratrobofeina

barcelonactiva.cat/aratrobofeina

• Rebràs suport personalitzat i
assessorament expert d’una persona
orientadora, que t’acompanyarà
durant tot el procés

> Vine, truca o envia un whatsapp al
punt d'atenció que et quedi més a prop
Centre Tres Tombs (Eixample)
Manso, 24
93 401 98 03 / 673 03 38 18
Barcelona Activa Porta22
(Sant Martí-Glòries)
Llacuna, 162-164
93 401 96 95 / 673 03 39 22
Atenció Laboral per a Joves
Barcelona Activa (Sant Andreu)
Residència, 13-15
93 401 97 11 / 673 03 36 07
Arxiu Municipal de Les Corts (Les Corts)
Dolors Masferrer i Bosch, 29-31
93 320 95 89 / 673 03 19 80
Espai Jove Les Basses (Nou Barris)
Teide, 20
93 485 32 15 / 673 03 41 93

• Gràcies al programa, 172 joves ja han
entrat al món laboral
Garantia d’Èxit BCN és un programa d’ocupació
per a joves, promogut per Barcelona Activa, per
ajudar-te a trobar feina. Per poder participar en
el programa has de tenir entre 16 i 29 anys, estar
apuntat/da al Registre de Garantia Juvenil i viure
a Barcelona. El programa t'ofereix activitats
d’orientació i recerca de feina, de formació
professionalitzadora i de foment de
l’emprenedoria. La seva oferta s’ha dissenyat
tenint en compte les demandes de les empreses
i les necessitats de les persones joves.

Segueix-nos a les xarxes socials:
fb.com/barcelonactiva
twitter.com/barcelonactiva
company/barcelona-activa

Reparació de motos
i bicicletes

Apunta-t’hi!

Repara: dóna una
segona vida als teus
aparells

I A més…
Emprèn en l’Economia social i
col·laborativa, participa en els nostres
Kits de recerca de feina, troba el teu
objectiu professional gràcies al Coaching o
coneix com funcionen les empreses del teu sector
a través de Mentoring.
Si vols més informació, consulta el web. Pots incriure't a
les pròximes accions a barcelonactiva.cat/aratrobofeina

Garantia d’Èxit BCN

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars
de Garantia Juvenil, regulat per l’Ordre EMO/322/2015

bcn.cat/
treball/joves
fb.com/barcelonactiva
twitter.com/barcelonactiva

Programa d’activitats
de formació i inserció
Setembre-Desembre 2016
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Forma’t i prepara’t
en sectors que
generen ocupació
Aquestes formacions et permetran ampliar els teus
coneixements en les especialitats que més
demanden les empreses i/o professionalitzar-te en aquells sectors que generen
més ocupació.
Formacions vinculades als Certificats de Professionalitat
Data d’inici

Durada

Estudis requerits

mediació comunitària

mediació comunitària
07/11-16/12

130 h

Coneix eines i recursos per a la mediació comunitària.
CFGS, Batxillerat o prova de nivell CFGS superada

gestió de conflictes
19/09-04/11

Adquireix estratègies per a la prevenció i gestió
de conflictes.
CFGS, Batxillerat o prova nivell CFGS superada

dependent/a de comerç

CMY

K

12/09-25/11

50 h

barista
50 h

Prepara’t per ser un/a professional dels cafès. Una
professió demandada en cafeteries i bars independents, franquícies i cadenes dels sector hostaler.
Itinerari recomanat A*

260 h

GES

cocteleria
medi ambient

màrqueting i comerç
internacional

21/10-26/10

25 h

Converteix-te en Barman/Barwoman aprenent a preparar
còctels, sucs, batuts, begudes vegetals o smoothies.
Itinerari recomanat A*

160 h

Adquireix els coneixements clau de la negociació
i compravenda internacional.
CFGS, Batxillerat o prova nivell CFGS superada

02/11-18/11

40 h

Itinerari recomanat A*

gestió d’estoc
26/09-18/11

anglès per A hostAleria
Aprèn vocabulari específic en anglès per treballar en
hostaleria i poder donar servei en aquest idioma.

logística

170 h

Aprèn a gestionar proveïdors i com optimitzar
la cadena logística.
CFGS, Batxillerat o prova de nivell CFGS superada

50 h

Aprèn a utilitzar aquesta eina per a la gestió financera i
empresarial, tan demandada en el mercat laboral.
Itinerari recomanat B*

excel·lència en l’atenció
al client
25 h

Coneix totes les eines per poder donar una atenció
d’excel·lència i resoldre situacions complexes.
Itinerari recomanat B*

gestió laboral:
contractació i nòmines
14/11-29/11

50 h

Especialitza’t en la gestió de nòmines i contractes
per a petites empreses o entitats.
Itinerari recomanat B*

Aprèn els coneixements i competències necessaris
per iniciar-te en el sector del Comerç.

03/10-16/11

20/10-08/11

dinamització de xxss per a les
empreses i organitzacions

03/10-19/10
serveis a les empreses

50 h

iniciació a sap
telecomunicacions i tic

turisme i hostAleria

CM

CY

23/09-12/10

Coneix els diferents programaris per a la gestió de
projectes i les eines bàsiques per redactar, desenvolupar, avaluar i justificar projectes.

07/11-11/11

CFGS, Batxillerat o prova de nivell CFGS superada,
Nivell d’anglès B1 o B2

MY

gestió de projectes

serveis a les empreses

150 h

Aprèn com organitzar, promocionar i comercialitzar fires, concerts i destins turístics exclusius.

Y

serveis socials

Durada

Aprèn a gestionar les xarxes socials més utilitzades
per les empreses.

creació d’esdeveniments
M

Data d’inici

13/10-31/10

turisme i hostAleria

12/09-17/10

Formacions de curta durada i a mida en els àmbits més
demandats per les empreses i en les noves tendències
del mercat de treball.

160 h

telecomunicacions i tic

C

especialitza’t per
trobar feina!

cuina de mercat
02/11-28/11

75 h

Coneix la cuina de mercat: Tria el millor producte
i aprèn a cuinar-lo amb la millor presentació final.

habilitats directives
14/11-18/11

25 h

Aprèn a liderar i motivar equips de treball.
Itinerari recomanat B*

innovació pedagògica i
aprenentatge col·lectiu
21/11-30/11

40 h

Coneix les metodologies més innovadores
d’ensenyament per a infants i adults.

gestió del patrimoni cultural
i material immaterial
17/10-27/10

35 h

Coneix les eines per a la gestió de recursos culturals.
* Les activitats dels itineraris recomanats també es poden realitzar de
forma independent
Aquesta programació està subjecta a possibles modificacions.
Pots consultar les dates al web del programa

