
ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL

ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL 

PERSONES DESTINATÀRIES

Joves de 18 a 35 anys 

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Massallera
c. Mallorca, 30-34
Sant Boi de Llobregat

INFORMACIÓ

Servei d’Informació Juvenil El Punt
La Factoria Jove de Can Massallera
c. Mallorca, 30-34
tel. 93 652 98 43
tel/fax 93 654 28 28

CONTINGUTS

Pots consultar els continguts específics de cada curs al nostre blog www.joventutsantboi.cat

INCRIPCIONS

A partir del dimarts 20 de setembre a les 16 h, presencialment al Servei d’Informació Juvenil  
EL PUNT o a través del correu electrònic elpunt@santboi.cat

FORMA DE PAGAMENT

· En metàl·lic en el moment de realitzar la inscripció

· Mitjançant ingrés a l’entitat bancària corresponent

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE QUOTES

· Per a les persones en situació d’atur amb percepció de subsidi:  
certificat acreditatiu de que es perceben prestacions

· Per a les persones en situació d’atur sense percepció de subsidi:  
certificat acreditatiu de que no es perceben prestacions  
(els certificats s’expedeixen a l’Oficina de Treball de la Generalitat)

· Per a les persones membres de famílies monoparentals i/o nombroses:  
original i fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa  
expedit per la Generalitat de Catalunya.

ACLARIMENTS  

· Les inscripcions es tancaran 2 dies abans de l’inici de l’activitat formativa.

· Atès que el nombre de places és limitat, es respectarà l’ordre de data d’inscripció. 

· Es lliurarà certificat dels cursos als/les alumnes que compleixin amb el 80%   
d’assistència.     

A/e:elpunt@santboi.cat
www.joventutsantboi.cat
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h

OCTUBRE-DESEMBRE 2011



OCTUBRE-DESEMBRE DE 2011

 CURSOS TIC 
DINAMITZACIÓ DIGITAL JUVENIL
Aquest curs va dirigit als i les joves que 
esteu interessats en treballar com a 
formadors i formadores en l’àmbit de les 
noves tecnologies. En un moment en que 
són imprescindibles les eines digitals, 
hi ha un bon nombre de persones que 
desconeixen les nocions bàsiques per a 
moure’s per les xarxes socials. És per això 
que s’han creat nous perfils professionals 
–com el de dinamitzador digital- que 
es dediquen a ensenyar i promoure el 
coneixement en noves tecnologies entre 
aquesta població.

Quan acabis el curs seràs capaç de fer 
tasques pròpies d’un/a dinamitzador/a 
digital, com elaborar el disseny d’una 
classe d’informàtica, però també gestionar 
presències a les xarxes socials, com fan 
els/les community manager. 

Dates: del 10 d’octubre al 16 de desembre
 

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h

Durada: 104 h 

Impartit per la Fundació Itineràrium   

www.fundacioitinerarium.org

 ATENCIÓ A LES PERSONES 
Els cursos que s’ofereixen en aquesta 
àrea complementen i milloren la formació 
de monitor/a, amb especialitzacions 
que obren noves possibilitats laborals i 
atorguen valor afegit en l’àmbit del lleure.

CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE MONITOR/A 
D’ESCOLA BRESSOL
Vols conèixer quines són les funcions del 
monitor de lleure dins el marc laboral de 
l’escola bressol? Vols conèixer recursos per 
a intervenir amb els més petits? En aquest 
curs aprendràs a desenvolupar tasques i a 
organitzar activitats per a infants de 0 a 3 
anys.  Aquesta formació et permetrà donar 
suport en escoles bressol, ludoteques i 
altres espais educatius per a infants.

Dates: del 10 d’octubre al 14 de desembre
 

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h

Durada: 100 h 

Impartit pel Centre d’Estudis de l’Esplai   
www.esplai.org/cee

CURS DE MONITOR/A ESPORTIU/VA
Si el que t’agrada és l’esport en aquest 
curs coneixeràs les possibilitats que 
ofereixen les diferents activitats físiques 
en l’àmbit del lleure. Amb aquest títol 
podràs treballar a casals d’esports, 
realitzar activitats extraescolars esportives i 
organitzar accions que fomentin la pràctica 
esportiva i l’adquisició d’hàbits saludables.

Dates: del 10 d’octubre al 23 de novembre 

Horari: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h

Durada: 100 h 

Impartit pel Centre d’Estudis de l’Esplai   

www.esplai.org/cee

  

Preus cursos: 
DINAMITZACIÓ DIGITAL JUVENIL
CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE MONITOR/A D’ESCOLA BRESSOL
CURS DE MONITOR/A ESPORTIU/VA

· Persones empadronades fora de Sant Boi: 175 € 

· Persones empadronades a Sant Boi: 145 € 

· Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de subsidi o membres  
de famílies nombroses o monoparentals: 72.50 € 

· Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de subsidi: 36,25 € 

CURS DE COORDINADOR/A  
DE MENJADOR ESCOLAR
Aquest curs et formarà en les tasques 
pròpies i imprescindibles que calen per a 
coordinar i gestionar menjadors escolars 
– incidint sobretot en els aspectes de 
l’organització i la gestió d’equips, i els 
marcs jurídics i laborals del temps de 
migdia- a més d’ oferir-vos recursos 
específics per a la planificació educativa en 
aquest àmbit. 

Aquest monogràfic, en cas que facis el curs 
de director/a de lleure, et servirà com a 
mòdul d’aprofundiment.

Dates: del 24 de novembre al 22 de desembre

 

Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 17.30 a 20.30 h

Durada: 30 h 

Impartit pel Centre d’Estudis de l’Esplai   

www.esplai.org/cee

Preus: 

· Persones empadronades fora de Sant Boi: 84 € 

· Persones empadronades a Sant Boi: 60 € 

· Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de subsidi o membres  
de famílies nombroses o monoparentals: 30 € 

· Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de subsidi: 15 € 

FORMACIÓ PER A JOVES
MILLORA LES TEVES OPORTUNITATS LABORALS!

Davant la situació actual d’atur i de precarietat laboral de la població jove,  
la Regidoria de Joventut proposa accions formatives per millorar l’ocupabilitat  
dels i de les joves de Sant Boi.

Els objectius d’aquesta formació són la millora de les competències en noves 
tecnologies i en  l’atenció a les persones. Així mateix pretén que les persones  
joves descobreixin i desenvolupin habilitats i recursos imprescindibles que els facilitin 
l’accés al mercat laboral. 

Els mòduls proposats volen servir, a més, per donar a conèixer noves ocupacions 
relacionades amb les TIC i els mitjans audiovisuals, com ara la de dinamització digital 
i la de community manager.


