
ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL

Amb la col·laboració de:

SETEMBRE 2015-MAIG 2016

www.joventutsantboi.cat

www.facebook.com/jovessantboi

PERSONES DESTINATÀRIES
Tots els cursos, tret del de Preparació per a les proves 
d’accés als CFGS, són per a persones de 16 a 35 anys i  
són prioritàriament per a joves de Sant Boi. 

LLOC DE REALITZACIÓ
LA FACTORIA JOVE DE 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
A/e: elpunt@santboi.cat
www.joventutsantboi.cat
www.facebook.com/jovessantboi
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h   
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h

CONTINGUTS
Podeu consultar els continguts específics de cada 
curs al nostre blog, www.joventutsantboi.cat i al nostre 
facebook, www.facebook.com/jovessantboi

INCRIPCIONS
Data inici: dm. 8 de setembre,  
a partir de les 16 h, per a tots els cursos.

Data finalització:
· Per al curs de Preparació per a la prova d’accés als cicles 

formatius de grau superior: dc. 16 de setembre 

· Per al curs Ready for First Certificate: dv. 23 de setembre

· Per al mòdul Edició fotogràfica: dl. 5 d’octubre

· Per al mòdul Edició de vídeos: dl. 19 d’octubre

· Per al mòdul Creació de Blogs: dl. 2 de novembre

· Per al mòdul Xarxes socials: dj. 16 de novembre

· Per al mòdul Creació d’APPS: dl. 30 de novembre

· Per al mòdul Cuina com l’àvia: dc. 14 d’octubre

· Per al mòdul Cuina de guerrilla: dv. 23 d’octubre

· Per al mòdul Dolços, postres i rebosteria: dc. 4 de novembre

· Per al mòdul Cuinar per festes i sopars romàntics:  
dv. 13 de novembre

On: 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 

al Servei d’Informació Juvenil EL PUNT.

· Mitjançant ingrés al següent compte corrent:  
La Caixa 2100 3073 62 2200227026, indicant el 
nom de la persona inscrita i el nom del curs a realitzar 
i enviar el resguard d’ingrés per correu electrònic 
a elpunt@santboi.cat o lliurar-lo a EL PUNT. 

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR  
LA INSCRIPCIÓ:

· Formulari emplenat 

· Fotocòpia DNI 

· Fotografia 

· Documentació acreditativa de situació laboral 

· Fotocòpia de carnet de família monoparental  
o nombrosa (si és el cas)

· Justificació de pagament (en cas d’ingrés bancari)

Avís:  Un cop emplenat  el formulari, es reserva la plaça 
durant 2 dies; en aquest període és imprescindible 
presentar la documentació complementària per fer 
efectiva la inscripció.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER  
L’APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE QUOTES
· Per a les persones en situació d’atur amb percepció de subsidi: 

certificat que acrediti  que es perceben prestacions.

· Per a les persones en situació d’atur sense percepció 
de subsidi: certificat que acrediti 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  
· Atès que el nombre de places és limitat, es 

respectarà l’ordre de data d’inscripció. 

· Es lliurarà certificat d’aprofitament dels cursos als/
les alumnes.      

· L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs si 
no s’omple el mínim de places establertes, informant 
prèviament als/les inscrits/es. La devolució de l’import 
de la matrícula es faria per transferència bancària.

· Les baixes que es produeixin una vegada ha començat 
el curs o tres dies feiners abans de l’inici del curs no 
tindran cap devolució sobre l’import de la matrícula.

 CURS DE COMPETÈNCIES  
 D’HABILITAT I AUTONOMIA 

CUINA-T’HO!

Aquest curs dissenyat en 4 monogràfics 
t’ofereix, de manera pràctica, descobrir les 
tècniques, ingredients i sabors  de diferents 
tipus de cuina tot preparant plats per llepar-te 
els dits.

1. CUINA COM L’ÀVIA

Vius pel teu compte o aspires a fer-ho? 
Trobes a faltar les croquetes casolanes? No 
te’n recordes de tornar els tuppers i a casa 
dels pares  ja no te’n donen més? Aprèn a 
cuinar com ho fan a casa i quan vagis a veure 
els pares  que no sigui  només per buidar la 
nevera.

Dates: del 19 al 26 d’octubre 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 14 h.

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

2. CUINA DE GUERRILLA

La teva nevera té eco?, l’electrodomèstic 
que fas servir més és l’obrellaunes? Si no 
tens ni un euro, no saps cuinar i  vols menjar 
alguna cosa més que arròs bullit, apunta-t’hi. 
Coneixeràs trucs i tècniques de cuina que 
t’ajudaran a arribar a final de mes. 

Dates: del 28 d’octubre al 4 de novembre 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 14 h.

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial 

3. DOLÇOS, POSTRES I 
REBOSTERIA

Et pares davant les pastisseries i comences 
a bavejar? No suportes els mufins dels teus 
amics/gues? Aquesta és la teva oportunitat 
d’aprendre a fer tot allò que has volgut fer, 
des de postres tradicionals fins a bombons o 
pastissos d’aniversari.

Dates: del 9 al 16 de  novembre 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 14 h.

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial 

4. CUINAR PER FESTES I 
SOPARS ROMÀNTICS

Encara estàs tornant el crèdit de les pizzes 
que vas encarregar a la darrera festa? Has 
descobert que la favada de llauna no ajuda 
a lligar? Apunta-t’hi i podràs triomfar sense 
arruïnar-te. 

Dates: del 18 al 25 de  novembre 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 14 h.

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial 

El preu de cadascun del mòduls és:

- Persones empadronades fora de  Sant Boi: 8,74 €

- Persones empadronades a Sant Boi: 6,24 € 

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de   

  subsidi o membres de famílies nombroses o 
monoparentals: 3,12 €

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de  subsidi: 1,56 €

ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL 



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.

L’objectiu de la formació és el 
desenvolupament de  competències 
en l’àmbit de les noves tecnologies, 
de les llengües i de l’atenció a les 
persones. 

Així mateix, es pretén facilitar a les 
persones joves un desenvolupament 
formatiu permanent i la 
reincorporació al sistema educatiu 
formal per garantir-los una 
integració professional i laboral. 

SETEMBRE 2015-MAIG 2016

 CURS DE COMPETÈNCIES  
 FORMATIVES 

CURS DE PREPARACIÓ PER 
A LES  PROVES D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR 

Aquest curs et prepararà per a realitzar les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
superior. S’impartiran les quatre matèries 
de la part comuna: llengua catalana, llengua 
castellana, anglès i matemàtiques. 

Dates: del 21 de  setembre de 2015 al 14 de 
maig de 2016 

Horari:  3 dies a la setmana, al matí, 2 dies de 3 
hores i 1 dia de 4 hores, total 10 hores a 
la setmana.

Durada: 300 h 

Modalitat: presencial

PERSONES DESTINATÀRIES: 

- Joves que tinguin 19 anys o que els facin 
durant l’any 2016. 

- Joves que tinguin 18 anys o els facin durant 
l’any 2016 i també tinguin el títol de tècnic/a 
del  mateix grup d’itineraris al qual pertany 
el cicle formatiu de grau superior en què s’ha 
inscrit.

Preu: 60 €, en concepte de material

ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL 

 CURS DE COMPETÈNCIES  
 LINGÜÍSTIQUES 

READY FOR FIRST CERTIFICATE!

Si estàs pensat a presentar-te a l’examen del 
First Certificate, aquest curs et permetrà 
familiaritzar-te amb el model oficial de 
l’examen de Cambridge. Es treballaran 
tècniques i skills per fer front a la prova. 

Per realitzar el curs cal tenir un nivell d’Upper 
Intermediate.

 
Dates: del 28 de setembre al 9  

de desembre de 2015   

Horari:  dilluns i dimecres,   
de  19.30  a 21.30 h

Durada: 40 h 

Modalitat: presencial

Preus:

- Persones empadronades fora de  Sant Boi: 29,12 €

- Persones empadronades a Sant Boi: 20,80 € 

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de   

  subsidi o membres de famílies nombroses o 
monoparentals: 10,40 €

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de  subsidi: 5,20 €

 CURSOS DE  
 COMPETÈNCIES TIC 

CONNECTAT AL 2.0!

Et presentem un itinerari format per 5 mòduls  
amb els quals podràs pujar,  d’una manera 
senzilla i creativa, les teves idees a la xarxa. 
Només cal que siguis usuari/ària habitual 
d’internet per fer tots els mòduls o aquells que 
més t’interessin: 

MÒDUL 1.  EDICIÓ FOTOGRÀFICA

Si vols lluir  les teves fotos res millor que 
conèixer aquesta  bateria d’aplicacions on line 
per ordinador (Picmonkey, Pizap, Photoraster, 
editor de Google Plus,...) i per smartphone 
(Cámara FV5, Quickpic,...).

Dates: del 8 al 20 d’octubre 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

MÒDUL 2.  EDICIÓ DE VÍDEOS

Amb aquest mòdul  fer, retocar i compartir 
vídeos serà molt senzill,  tant al Pc (Youtube,  
Vimeo, Wevideo) com a l’smartphone 
(Androinvid, Vidtrim, ...).

Dates: del 22 d’octubre al 3 de novembre 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

MÒDUL 3.  CREACIÓ DE BLOGS

Aprèn a fer servir el Blogger i el Wordpress, 
dues eines principals per crear blogs, per fer 
arribar a tothom les teves idees.

Dates: del 5 al 17 de  novembre 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

MÒDUL 4.  XARXES SOCIALS

Aquest mòdul t’ensenyarà a treure el 
màxim profit,  tant a nivell personal com 
professional,  de Facebook, Twitter, 
Instagram i Pinterest, entre d’altres.  

Dates: del 19 de novembre a l’1  de desembre 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

MÒDUL 5.   CREACIÓ D’APPS

Ara amb eines senzilles com Movincube o 
Goodbarber pots crear les teves pròpies APPS 
per fer circular les teves idees amb el mòbil. 

Dates: del 3 al 17 de desembre 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 h

Durada: 12 h 

Modalitat: presencial

Tots 5 mòduls són impartits per Mithra. 
Projectes socieduc@tius 
  www.e-mithra.org

El preu de cadascun dels mòduls és:

- Persones empadronades fora de  Sant Boi: 8,74 €

- Persones empadronades a Sant Boi: 6,24 € 

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de   

  subsidi o membres de famílies nombroses o 
monoparentals: 3,12 €

- Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de  subsidi: 1,56 €


