
Tens entre 18 i 29 anys?

Estàs apuntat/ada al SOC? 

Estàs apuntat/ada a 
la Garantia Juvenil? 

i si no t’ajudem 
a fer-ho!Contactes:

 

 

...si no
és ara, 

quan?
POSSIBILITAT REAL D’INSERCIÓ

TÍTOLS OFICIALS 
(Certificats de Professionalitat)

GRATUÏT

BORSA DE     
FEINA PRÒPIA

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i 
el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil

673 175 349 (Albert)

647 381 579 (Esther)



Qui som?
La Fundació Catalana de l’Esplai 
és una entitat sense afany de lucre 
que té per missió educar els infants 
i joves, enfortir les entitats de lleure i 
el Tercer Sector, millorar el medi 
ambient i promoure la ciutadania i 
la inclusió social, amb 
voluntat transformadora.

Requisits
Tenir entre 18 i 29 anys.

Estar inscrit/a a Garantia Juvenil.

Estar inscrit/a al SOC com 
a Demandant d’Ocupació No Ocupat 
(DONO).

Què 
t’oferim?

El Projecte Oportunitat Jove us 
ofereix formació, pràctiques en 

empreses i acompanyament 
per trobar feina!

Al llarg de tot el procés un equip de 
professionals t’acompanyarem, assessorarem i 

ajudarem a finalitzar el projecte amb èxit.

On ho 
farem?

A l’Hospitalet de Llobregat 
(Esplai Bellvitge) i al Prat de 

Llobregat (Centre Esplai).

Com ho farem:

El nostre objectiu 
és que trobis feina!!

Aspectes
transversals

Fase
d’adaptació

Formació
troncal

Formació
especialitzada

Fase
d’inserció

• Acompanyament i seguiment individualitzat 
 

• Creació i cohesió de grup
• Introducció de competències transversals
• Creació individual del perfil i confecció de CV

• Operacions auxiliars de serveis administratius 
 i generals (Certificat de Professionalitat nivell I)

• Monitor d’activitats de temps de lleure educatiu    
 infantil i juvenil (Certificat de Professionalitat nivell II)

• Operacions bàsiques de cuina 
 (Certificat de Professionalitat nivell I)

• Operacions auxiliars de serveis administratius i generals:
 Gestió laboral o Gestió Comptable   

• Monitor d’activitats de temps de lleure:
 Monitor/a esportiu/va (accés ROPEC*) 
o Llenguatge de signes

• Operacions bàsiques de cuina:
 Cuina saludable o rebosteria i pastisseria

• Cápsula Marca Personal (Speedatting)
• Mentoria laboral
• Espai de recerca de feina

*Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport 
de Catalunya


