ACCIONS FORMATIVES
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL

PERSONES DESTINATÀRIES
Els cursos estan adreçats a joves de 16 a 35 anys.
Tots els cursos 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
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h
www.joventutsantboi.cat
elpunt@santboi.cat
jovessantboi		

joventutsantboi
joventutsantboi

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: dimecres 13 de setembre,
a partir de les 16 h, per a tots els cursos
Data finalització:
• Per al curs de llengua de signes catalana: Dijous 28
de setembre
• Per al curs Anglès a la teva mida: Dimecres 27 de
setembre
• Per al curs de reciclatge tèxtil creatiu Fil per randa:
Divendres 6 d’octubre
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)
• Si la inscripció la feu a través de correu
electrònic heu d’adjuntar la documentació
abans esmentada.
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.
Amb la col·laboració de:
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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 l’atenció a les persones, de
l’autonomia personal i de les llengües.
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.

CURS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

CURS DE LLENGUA
DE SIGNES CATALANA
Aquesta formació et permetrà adquirir un nivell
d’usuari bàsic en llengua de signes catalana
amb el que podràs comunicar-te amb les
persones sordes i així facilitar la seva integració i
participació social.
Un cop superat el procés formatiu s’obté una
certificació de nivell oficial.
DATES: del 2 d’octubre al 18 de desembre de 2017
HORARI: dilluns, dimecres i dijous, de 15.30 a

19.30 h
DURADA: 120 h
MODALITAT: presencial
IMPARTIT PER: Federació de persones sordes de
Catalunya/www.fesoca.org

Preus:
• Persones empadronades fora de Sant Boi:
87,40 €
• Persones empadronades a Sant Boi: 62,40 €
• Persones empadronades a Sant Boi, en
situació d’atur i amb percepció de
subsidi o membres de famílies nombroses o
monoparentals: 31,20 €
• Persones empadronades a Sant Boi, en
situació d’atur i sense percepció de
subsidi: 15,60 €

OCTUBRE-DESEMBRE 2017

CURS DE COMPETÈNCIES
LINGÜÍSTIQUES

ANGLÈS
A LA TEVA MIDA
Els continguts d’aquest curs s’establiran
segons les necessitats formatives d’anglès
de les persones joves que us inscriviu.
Els i les joves interessats/des haureu de fer
una prova de nivell escrita i en funció dels
resultats es dissenyarà el programa del curs.
Independentment del nivell del curs, es
treballaran de manera dinàmica els diferents
àmbits de l’idioma (gramàtica, vocabulari,
expressió escrita i oral, comprensió auditiva).
DATES: del 2 d’octubre al 13 de desembre de 2017

dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h
DURADA: 40 h
MODALITAT: presencial
HORARI:

CURSOS DE
COMPETÈNCIES
D’HABILITAT
I AUTONOMIA

FIL PER RANDA
En aquest curs descobriràs les possibilitats
del reciclatge tèxtil. Aprendràs tècniques
bàsiques de costura i patronatge i coneixeràs
eines senzilles que et permetran, d’una manera
creativa, transformar peces de roba que ja no
utilitzes i crear-ne de noves. No t’imagines la
de vida que té la roba!

DATES:

del 10 d’octubre al 5 de desembre de 2017

HORARI: dimarts i dijous, de 9.30 a 12 h
DURADA: 40 h
MODALITAT: presencial

Preus:
• Persones empadronades fora de Sant Boi:
29,10 €

Preus:
• Persones empadronades fora de Sant Boi:
29,10 €

• Persones empadronades a Sant Boi: 20,80 €

• Persones empadronades a Sant Boi: 20,80 €

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

• 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 €

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 €

