FIRA virtual
D’ENTITATS

CLICA,
tria i
forma't

Estàs buscant formació professional?
Aquesta és una fira/guia d’entitats amb
un ampli ventall de formacions i cursos
gratuïts relacionats amb sectors ben
diversos: muntatge i instal·lacions,

atenció al client, marketing, disseny,
programes de recerca de feina,
programes d’inserció laboral i molts
altres.
Enguany, per la crisi sanitària de la covid-19,
té aquest format virtual, tot i així en els
“estands” podràs accedir ràpidament a la
informació de cada entitat i als contactes per
preguntar i/o resoldre els dubtes que tinguis
sobre els recursos laborals i formacions
ocupacionals que ofereixen.

Districte de
Nou Barris

ESPAI JOVE LES BASSES
C/ Teide, 20 - 08031 Barcelona
Tel. 93 256 36 00
info@lesbasses.org
www.lesbasses.org

PIMEC

Itínere Jove

Fundació Intermedia

ROJ Nou Barris

AEMIFESA

JOVES JO+

Autoocupació
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Fes clic
en l’entitat
que vulguis
conèixer
i continua
passejant
per la fira

Districte de
Nou Barris

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
Es defineixen com a un agent social de Catalunya, que col·labora amb les administracions
públiques i amb altres entitats i agents socials del territori. Des de PIMEC es participen en diferents Polítiques Actives de Formació i Ocupació.
Disposen d’una gran varietat de cursos subvencionats, sense cost i dirigits a treballadors, autònoms i desocupats.
Programa 30 Plus:
-Durada: Contractacions entre 6 i 9 mesos.
-Inici a través del programa es fa intermediació laboral amb ofertes que ens arriben. La participació en el programa inicia quan
-Programa que pretén afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i
més anys amb baix nivell formatiu, proporcionant-los formació professionalitzadora i orientació
durant la contractació laboral.
-La contractació a través del programa hauria de ser com a màxim el 22/08/2021 o fins exhaurir les 200 places que tenen.
Requisits:
-Tenir almenys 30 anys, nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació
en el moment d’iniciar la relació laboral.
Dades de contacte: gfrias@pimec.org
Programes Singulars:
-Durada: fins al juliol del 2021.
-Actualment només tenen places actives pel darrer grup que farà formació en programació Full
Stack. Per poder seguir la formació són necessaris coneixements sòlids de Programació Front
End.
-Programa que pretén afavorir la inserció laboral de persones d’entre 16 i 29 anys, inscrites a
Garantia Juvenil i al SOC com a Demandats d’Ocupació no Ocupats, proporcionant-les formació
professionalitzadora i orientació i suport en la recerca de feina.
Mes informació: www.pimec.org
Dades de contacte: bmartinez@pimec.org

TORNA A LA FIRA!

Programa SINGULARS:
-Durada: 550h tècniques i 80h de formació en competències transversals. Fins al juliol de 2021.
-Adreçat a orientar i formar a joves d’entre 16 a 29 anys beneficiaris de la Garantia Juvenil.
-Es realitzen sessions d’orientació i acompanyament en la inserció laboral, formacions a mida: 2 de
Tècnic Ecommerce-logistica, 1 de Tècnic Programació i implementació d’e-commerce, webs i apps
de venda i 1 de Publicitat i Comunicació en xarxes socials, pràctiques en empreses i visites a l’entorn
productiu.
https://fundaciointermedia.org/programa-singulars/
Programa PICE:
-Durada: 185h amb formació especialitzada i acompanyament en la recerca de feina i la inserció
laboral: Atenció al client i Ecommerce (08/03/2021-21/04/2021)
Logística i Ecommerce (15/04/2021-04/06/2021)
Anglès i atenció al client (07/06/2021-27/06/2021)
Requisit:
-Estar inscrit a Garantia Juvenil
Dades de contacte:
m.casamitjana@fundaciointermedia.org
Telèfon: 673 676 959
https://fundaciointermedia.org/programa-pice/
Programa LLENÇA’T:
-Durada: 250h, pròximament dos mesos.
-Adreçat a joves extutelats/des que no tenen permís de treball.
-Curs formatiu ocupacional on es fan dues edicions, on es treballen competències transversal, tècniques de l’ocupació i amb 100h de pràctiques.
https://fundaciointermedia.org/programa-llencat/

Fundació Intermedia
És una fundació sense afany de lucre que atén a persones que
es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral. Es troba
promoguda per Fundació IRES, Fundació Surt i Suara Cooperativa
amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació. Està homologada com a agència de col·locació. Intermedia
és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per
al desenvolupament personal i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones, és a dir, incrementar les possibilitats de
trobar feina.

Programa INCORPORA LA CAIXA:
-Durada: Anual.
-Adreçat a joves exutelats/des on es realitza un itinerari personalitzat a cada jove per tal de fomentar el retorn al sistema educatiu i la inserció laboral.
https://fundaciointermedia.org/programa-incorpora-joves/
Més informació:
https://fundaciointermedia.org/
Dades de contacte:
Gran Via de Carles III, 62
08028, Barcelona
Telèfon: 93 706 51 09 / 671 083 789
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AEMIFESA Formació Centre Formatiu del Gremi d’Instal·ladors
del Barcelonès Nord i Baix Maresme
Escola gremial i associació Empresarial mixta d’instal·ladors de Fontaneria, Electricitat Sanejament, Gas, Calefacció, Climatització, Manteniment i Afins del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
va néixer per a defensar els drets dels instal·ladors.
Programa Muntat i manteniment d’instal·lacions frigorífiques
-Durada: 550h
Programa amb Certificat de Professionalitat de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
-Durada: Anual
Programa FOAP Muntatge posada en servei manteniment inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas
-Durada: 550h
Més informació:
http://www.aemifesa.org/ca/formacio/cursos
Dades de contacte:
Edifici CATT Gremi Av. Comunitat Europea, 34.
Parc Comercial Montigalá 08917, Badalona.
Telèfon: 93 984 60 75
formacio@aemifesa.org
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Autoocupació
És una fundació privada sense ànim de lucre que té com a missió promoure l’autoocupació com a alternativa atractiva per a l’exercici de les vocacions i el desenvolupament professional de les persones
i facilitar-les-hi l’accés als recursos necessaris per a crear i consolidar els seus negocis.
Presta serveis d’orientació, assessorament, formació, finançament, intermediació i acompanyament
a les persones emprenedores des de les seves seus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en col·laboració amb institucions públiques i privades nacionals i internacionals.
Programa Singulars de Office Manager
-Fins a principis de juliol de 2021.
-Projecte que pretén millorar la ocupabilitat de les persones joves a través d’actuacions d’orientació,
formació i prospecció empresarial, per tal de facilitar als col·lectius vulnerables el camí cap a la inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.
-Per a joves de 16 a 29 anys.
Requisits:
-Estar a l’atur i ser beneficiaria de la Garantia Juvenil, si no es troba a Garantia Juvenil es facilita
ajuda per a gestionar el tràmit.
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/office-manager/
Programa EEA GRANTS
-Big Data: durada de 40 h, per a joves de 18 a 29 anys en situació d’atur.
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/big-data/
-Community Manager: durada de 40h, per a joves de 18 a 29 anys en situació d’atur.
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/community-manager-joves/
-Màrqueting online, disseny i promoció de llocs web:
durada de 30 h, joves de 18 a 29 anys en situació d’atur.
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/marqueting-online-disseny-i-promocio-de-llocs-web/
-Posa en marxa el teu negoci!: durada de 40h, per a joves de 18 a 29 anys.
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/posa-en-marxa-el-teu-negoci/
Mes informació: www.autoocupacio.org
Dades de contacte:
Vallespir, 189-191 Barcelona 08014
Telèfon: 93 490 88 60
lpacareu@autoocupacio.org
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Espai Lazzigags - Escola d’Arts Escèniques
És una escola de teatre i arts escèniques on es realitzen cursos extraescolars al seu espai a
partir dels 4 anys fins a l’edat adulta. També es fan cursos reglats i a un nivell professional.
Programa de CFGS en Tècniques d’actuació teatral
-Durada: 2000h repartides en dos anys acadèmics i es divideix en 1854h de formació a l’escola
i 166h de pràctiques en empreses del sector.
-Té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en
viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per
ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat
i de seguretat.
Requisits:
-Cal superar la prova d’accés pròpia d’aquest CFGS i acreditar el títol de batxillerat o un d’equivalent o haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
-Cal superar una prova específica d’accés que es realitzarà a l’Espai Lazzigags.

Programa de Tècniques actorals i de comunicació no verbal
-Durada: 215h que vindrien a ser uns dos mesos fent classe de dilluns a divendres de 9:15h
- 14:15h.
-S’aprèn a aplicar i integrar tècniques d’interpretació, moviment i veu en la interpretació d’un
personatge; les tècniques de respiració, relaxació, desinhibició i socialització a més d’altres,
i com aplicar aquestes tècniques i estratègies a aquelles situacions que volem afrontar en el
dia a dia i en l’entorn laboral (entrevista, presentació professional, dinamització d’un grup...)
Requisits:
-Estar inscrit a Garantia Juvenil de la Cambra de comerç i no haver cursat cap curs abans amb
ells. -Tindre entre 16 i 29 anys.
-No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d’inici del curs.
Dades de contacte:
Carrer Vallespir 32,
08014 Barcelona
Telèfon: 626 467 279
espai@lazzigags.cat
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Impulsem SCCL desenvolupa la seva activitat en tres àmbits:
èxit educatiu i formació, promoció laboral i economia i emprenedoria.
Programa FOAP Muntatge manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
-Durada: de gener 2021 a octubre 2021
-Per a persones a l’’atur amb certificat d’ESA o prova aprovada d’accés a CP2.
Programa GARANTIA D’ÈXIT Joves DAO
-Durada: fins al juliol 2021.
-Orientació i formació adreçada a joves inscrits a Garantia Juvenil, que visquin a Barcelona.
Programa MAIS
-Orientació laboral per a persones que perceben la renda garantida de ciutadania
Programa MAR D’OPORTUNITATS
-Inici al març 2021.
-Orientació i formació adreçat a joves inscrits a Garantia Juvenil.
-Places vacants per a la formació d’atenció al client i dinamitzadores.
Programa PAI
-Inici al març 2021.
-Primera acollida integral on es realitzaran els mòduls formatius A1, B i C.
-Adreçat a persones en situació administrativa irregular o en procés de regularització.
Programa REC
-Inici març 2021, orientació i formació.
-Adreçat a joves amb ganes d’emprendre en el sector de les cures.

Impulsem SCCL
Neix amb la missió de desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes i minorar els efectes de l’exclusió social.
Es desenvolupen projectes per afavorir l’èxit escolar, es promouen
accions d’emprenedoria mitjançant assessorament, tutorització i
facilitant espais de desenvolupament empresarial, es porten a
terme projecte de Formació Ocupacional que continua recolzat
amb itineraris d’orientació i coaching per a la inserció socio-laboral per compte pròpia i aliena.

Programa SIOAS
-Finalització el 30 de juny.
-Orientació laboral
-Adreçat a persones amb certificat de discapacitat i salut mental, amb l’objectiu d’assolir la
inserció laboral dels participants a través d’itineraris personalitzats.
Més informació:
www.impulsem.org
Dades de contacte:
Carrer Tàpies, 6 (accés per Jardins Sant Pau del Camp)
08001, Barcelona
Telèfon: 934 436 583
orientacio@impulsem.org
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VAE - Voluntaris en Assessoria Empresarial
Es defineixen com una associació catalana, autònoma, declarada d’utilitat pública. Es tracta
d’una associació de voluntaris, professionals i compromesos amb els problemes de la societat
d’avui, que volen retornar a la societat, de manera altruista, els coneixements empresarials
que els ha donat.
Programa de Recerca de Feina:
-Durada de 3h.
-Consells pràctics per una entrevista de feina
-DAFO Personal
-Entrevista de feina
-Networking per trobar feina
Requisits:
Dirigit a totes aquelles persones que es troben en una situació de recerca de feina i que volen
portar ben preparada la seva participació en la entrevista.
Taller de Economia domèstica:
-Durada 1:30h.
-Taller pràctic on es donen les pautes i consells per establir el pressupost familiar analitzant
l’estalvi i les despeses que conformen el dia a dia dins la pròpia família.
Programa Empresa:
-Opció emprendre: Crear un negoci (durada 2h)
-Autònoms / Freelance (durada 1:30h)
-Protecció de dades (durada 2h)
-Model Ikigai (durada 1:30h)
-Internacionalització de la empresa (durada 8h)
-Tallers pràctics empreneduria (durada 1h)
Més informació:
http://www.vaeassessoriaempresarial.org/
Dades de contacte:
Parc Tecnològic BCNord
Marie Curie 8-14, 08042 Barcelona
Telèfon: 93 354 86 43
porozco@vaecat.org
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PLA JOVE NOU BARRIS
Consorci d’educació
(Per a Joves de 16 a 18 anys)
Orientació, assessorament i acompanyament per la continuïtat formativa en els itineraris
post-obligatoris
Atén els joves i les famílies en el moment que l’alumnat acaba l’educació secundària obligatòria
per continuar estudis d’ensenyaments professionals o programes professionalitzadors.

PLA JOVE

NOU BARRIS

Col·labora amb els centres de secundària, de formació professional i formació d’adults per
donar-los suport en l’articulació de recursos per a la continuïtat de l’alumnat en el seu nou
itinerari.
Dades de contacte:
Telèfon: 667116729
so-noubarris.ceb@gencat.cat
Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C/teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.lesbasses.org
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ITÍNERE JOVES
Posa’t en marxa cap a la formació i la recerca de feina
i aconsegueix el teu projecte professional!
Servei personalitzat dirigit a la formació i recerca de feina, per a persones joves (de 16 a 35
anys) que tenen malestar psicològic.
Orientació laboral, Tècniques de recerca de feina, Pràctiques a les empreses, Recerca de feina,
Seguiment i suport durant tot el procés, Borsa de feina.

itínere
jove

Dades de contacte:
Tel. 608 928 687 - 606 676 230
itinerejoves@fundaciojoia.org
www.fundaciojoia.org

Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C/teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.lesbasses.org
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REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL NOU BARRIS
(Per a Joves de 16 a 29 anys)
Si tens entre 16 i 29 anys i necessites acompanyament per buscar feina o una formació, aquest
és el teu programa!
T’ajudarem a descobrir els teus interessos i motivacions, conèixer els llocs de treball amb més
demanda i cercar les formacions que més encaixin amb el teu perfil. I si busques feina, et donarem suport a l’hora de fer un currículum, preparar-te entrevistes i cercar un lloc de treball.

REFERENT
OCUPACIÓ
JUVENIL
NOU BARRIS

Més informació sobre el programa i telèfons de les ROJ: https://cutt.ly/roj
Així mateix, Barcelona Activa ha habilitat la següent web per aglutinar la informació sobre
serveis disponibles, per tal de facilitar el contacte de la ciutadania:
https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/
Dades de contacte:
Referent: Miquel Ruano
miquel.ruano@barcelonactiva.cat
673034571

Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C/teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.lesbasses.org
dinamitzacio@lesbasses.org
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JOVES JO+
(Garantia d’Èxit BCN DAO,
Mercats municipals i Comerç de proximitat,
Joves IT Academy i l’Acceleradora laboral)
Si vols millorar les teves possibilitats de trobar feina, tens entre 16 i 29 anys i estàs disposat/
da a formar-te, apunta’t als programes Joves JO+, de Barcelona Activa. On podràs fer un itinerari a la mida dels teus interessos i preferències, tenint en compte la teva formació prèvia.
Amb formació professionalitzadora, contacte amb empreses i l’oportunitat d’accedir a ofertes
de feina i experiències professionals en diferents professions i oficis!
Sempre amb l’acompanyament personalitzat d’una persona tutora que t’assessorarà i t’acompanyarà!
Dades de contacte:
ocupaciojoves@barcelonactiva.cat
Tel. 93 320 21 50 (ext. 22150)
Telèfon 934 019 660 | O envia whatsapp a 670 56 14 42.
Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C/teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.lesbasses.org
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DINAMITZACIÓ SOCIOLABORAL DE LES BASSES
(per a joves de 16 a 30 anys)
Gestiona derivacions i recerca de recursos en coordinació amb els serveis existents a
Les Basses i la resta del districte de Nou Barris.
Dinamitza activitats d’inserció ocupacional que es realitzen a Les Basses (aula de recerca de
feina).Treball en xarxa amb altres serveis del districte de Nou Barris i de ciutat.

Dinamització
Sociolaboral
de Les Basses

Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C/teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.lesbasses.org
Dades de contacte:
dinamitzacio@lesbasses.org
Telèfon: 681189895
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Punt infoJOVE Nou Barris (PIJ)
Servei ubicat a l’Espai Jove Les Basses, inaugurat el 28 de gener del 2015.
Forma part de la xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona.
Vídeo presentació servei
Ofereix a les joves (de 12 a 35 anys) informació i orientació sobre recursos i serveis de forma
contrastada, àmplia i plural, relativa a diversos àmbits com: estudis i formació, treball, participació, habitatge, cultura, salut, lleure, voluntariat, etc. També organitza activitats a
demanda i té presència a 11 instituts de Nou Barris.
A banda, el PIJ de Nou Barris reforça el seu servei oferint un assessorament gratuït i especialitzat en les següents temàtiques:
- Laboral, acadèmica, habitatge, emprenedoria, mobilitat internacional i associacionisme.
Aquesta és una atenció individualitzada i personalitzada, per resoldre dubtes específics de la
mà d’assessores expertes en aquests àmbits.
Vídeo presentació assessories
S’ha de demanar cita prèvia a través de:
– Telèfon: 93 256 36 02
– Mail: pijnoubarris@bcn.cat
– WhatsApp: 690 142 170
– Xarxes socials: Instagram o Facebook
Ubicació del servei:
Espai Jove Les Basses
C. Teide, 20. 08031
Metro Vilapicina L5
www.barcelona.cat/joves
Per estar al dia pots subscriure’t al Canal de Youtube infojove BCN o als butlletins.
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Escola Lliure el Sol
Es tracta d’una cooperativa de formació que impulsem el coneixement i el creixement d’entitats
i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària a través de metodologies actives i transformadores, enfortint-ne la llibertat de pensament i el compromís social.
Programes que es realitzaran:
-Curs de monitor/es de lleure
-Curs de director/es de lleure
-Curs de pre-monitores i altres monogràfics i d’especialització
Més informació: https://escolaelsol.coop/lleure/
Dades de contacte:
Av. de les Drassanes, 3. 08001 Barcelona.
Telèfon: 93 481 73 83
juliahosta@escolaelsol.coop
www.escolaelsol.coop
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Tastet d’Oficis
Programa d’acompanyament socioeducatiu prelaboral i d’inserció comunitària per a
joves de 16 a 22 anys
Comissió d’inserció socio-laboral dels PDC Roquetes-Verdum
-Que es pretén?
·Acompanyar en el procés d’orientació educativa i professional; treballant de forma transversal
competències personals, socials i laborals.
·Afavorir la millora de la seva inclusió social-comunitària, formativa i/o laboral.

Tastet d'Oficis

-Com es farà?
·Implicant a la xarxa dels barris
·Cercant i implicant a entitats i empreses
·Metodologia activa i participativa
Combina accions setmanals:
-Mòdul Orientació laboral
-Mòdul Formació habilitats socials i competències professionals
-Tutorització i seguiment molt individualitzat
-Pràctiques d’aprenentatge en context productiu
-Formació professionalitzadora
Requisits:
Programa per a joves dels barris de Roquetes, Trinitat Nova i Verdum de
a 22 anys
Atenció i orientació durant tot l’any
Es pot participar només amb passaport
Més informació:
https://www.youtube.com/watch?v=jhoR8YZZb0M
http://www.pcverdum.org/que-fem/verdum-barri-educatiu/insercio-sociolaboral/
tastet-doficis
Dades de contacte:
AAVV Roquetes, Carrer Cantera 59
Telèfon: 93 359 65 72
tastetoficis2013@gmail.com
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Espai Jove Les Basses

- 2021 Aquesta peça ha estat dissenyada usant imatges de Freepik.com

