GARANTIA D’ÈXIT BCN
(Joves que Descobreixen, Aprenen i s’Ocupen)
Itineraris personalitzats per definir un projecte
professional a partir de treball individual i grupal,
on es definirà un full de ruta, es cursarà una
formació professionalitzadora i es promourà la
inserció laboral i/o el retorn als sistema educatiu.
Edat: 16 – 29 anys
Possibles formacions: - llistat al darrere-

Persones destinatàries
•
•
•
•

Empadronades a la ciutat de Barcelona abans
d’iniciar la participació
Registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya
Sense estudis, o amb estudis d’ESO,
batxillerat, o cicle formatiu de grau mitjà
Beneficiàries de Garantia Juvenil (1)

Projecte en agrupació amb:
Impulsem, FLC; ESHOB,
Insercoop, Fundació Gentis,
EGIBCN -105 joves-

Principals fases dels itineraris:
✓ Procés d’orientació (autoconeixement, interessos, motivacions...)
✓ Coneixement del mercat (tastets professionals, informació laboral...)
✓ Formació professionalitzadora (possibilitat de pràctiques en empreses)
✓ Tutorització individual en tot el procés

Acceleradora
Acompanyament amb un objectiu professional vinculat a un
Laboral dels sectors estratègics de la ciutat, en un procés de
- 90 joves-

recerca de feina intensiu, amb accions formatives de curta
durada especialitzades i d’alt valor afegit per a les
necessitats actuals al teixit econòmic de la ciutat.

Formacions: Inserció laboral, Anàlisi de dades,
Marketing digital, Mobilitat elèctrica... llistat al darrere
Analista dades,
projectes...-llistat al darrerePrincipals
fases Gestió
dels itineraris:
✓ Formació professionalitzadora
✓ ESPAI INTENSIU i col·laboratiu de recerca de
feina. Participació d’empreses del sector
(visites, xerrades...)
✓ Esdeveniments de reclutament i intermediació
laboral i Mentoratge

Oportunitats Professionals als
Mercats Municipals

Itineraris de capacitació en 3 perfils professionals del
sector del comerç alimentari de venda i tractament de
productes, per promoure el relleu generacional als
mercats municipals de Barcelona i el comerç de
Edat: 18 – 29 anys
proximitat.
Formacions: Ajudant de carnisseria, aviram i elaborats; Ajudant de xarcuteria i Auxiliar de
comerç de productes ecològics i de proximitat
Projecte en agrupació

amb: Mercabarna
Principals fases dels itineraris:
-45 joves✓ Coneixement del sector del comerç alimentari
✓ Formació professionalitzadora
✓ Experiència laboral amb contracte de 6 mesos amb seguiment
✓ Esdeveniments de reclutament i intermediació laboral

Programa de capacitació en desenvolupament web a
través d’una metodologia learning by doing.
Els i les joves comptaran amb el suport d’un mentor
professional del sector TIC, i acompanyament en el
procés de recerca de feina.

Persones destinatàries
•
•
•
•
•
•

i el Comerç de Proximitat de Barcelona

JOVES IT
ACADEMY
(MENTOR TECH)
-15 joves-

Formació: Front End Developer i Gestió de projectes digitals

Joves entre 19 i 29 anys
Empadronades a la ciutat de Barcelona abans d’iniciar
la participació
Registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya
Amb estudis de CFGS, o estudis universitaris, o estudis
equivalents
Motivació per l'àmbit tecnològic (Mentor Tech)
Beneficiàries de Garantia Juvenil (1)

Principals fases de l’itinerari:
✓ Entrenament competències
✓ Formació professionalitzadora de llarga
durada
✓ Mentoratge amb professionals del sector
✓ Esdeveniments de reclutament i
intermediació laboral
✓ Acompanyament en recerca de feina

1Com

a mínim el 90% de les persones participants han de ser beneficiàries GJ; la convocatòria permet un 10% de persones no beneficiàries inscrites com a Millora d’ocupació al SOC.
* Prioritàriament persones joves amb permís de feina.

INSCRIPCIONS:

Assessorament Personalitzat PORTA22
i Punts d’Orientació laboral i RF a la ciutat

ocupaciojoves@barcelonactiva.cat

678 43 71 72

Formulari
d’inscripció

ACCIONS FORMATIVES
Projecte

Àmbit Professional
Indústria
manufacturera
Economia verda i
circular
Comerç
Turisme i hostaleria

GARANTIA
D'ÈXIT

Formacions
Auxiliar instal·lador elèctric (eficiència, il·luminació led...)
Manteniment de vehicle de 2 i 3 rodes (motocicleta i patí elèctric)
Assistent/Auxiliar de Retail 2.0
Ajudant de cambrer de restaurant i barista (cafeteria i granja)

Turisme i hostaleria
Auxiliar d'elaboracions bàsiques de cuina/càtering
Energia i aigua
Imatge personal
Construcció
Construcció

Auxiliar instal·lador gas / refrigeració / climatització / fontaneria
Auxiliar d'imatge personal i estètica
Instal·lador/a Guix laminat
Mosso de magatzem i càrregues d’elevació

Comunicació
Audiovisual/Sectors
creatius

Animació 3D, joc i entorn interactiu (235h)

Economia Social

Promotor/a en Inserció laboral (200h)

Acceleradora Economia Digital
Laboral

Marqueting Digital Aplicat (130)

Economia Digital

Anàlisi de dades de negoci amb Power BI i excel (160h)

Indústria

SAP Logística (235h)

Economia Verda

Mobilitat elèctrica (150h)

Acció formativa amb PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Formació vinculada als Certificats de Professionalitat

* Proposta de programació, subjecta a modificacions

