
ACCIONS FORMATIVES 
PER A LA MILLORA
DE L’OCUPABILITAT JUVENIL

Amb la col·laboració de:

PERSONES DESTINATÀRIES
El curs de teòrica del carnet de conduir està 
adreçat a joves de 17 a 35 anys.
La resta de cursos és per a persones 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      joventutsantboi
   jovessantboi           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 12 de setembre, a partir de 
les 16 h.
Data finalització: dijous 4 d’octubre, fins les 20 h.
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:

Per tots els cursos, tret del de monitor/a de lleure: 
• 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.

OCTUBRE – DESEMBRE 2018 

www.joventutsantboi.cat
jovessantboi
joventutsantboi 
joventutsantboi
673 03 64 95C
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Si estàs pensant en treure’t el carnet de 
conduir aquest és el teu curs. Podràs 
familiaritzar-te amb les proves i treballaràs 
els continguts i les tècniques necessàries 
per fer front –amb èxit- a  l’examen teòric del 
permís de conduir B (per conduir cotxes). 

Es tindrà accés a una aplicació de suport. 

DATES: del 8 d’octubre al 28 de novembre de 2018 
HORARI: dilluns i dimecres de 20 a 22 h.
DURADA: 30 h 
MODALITAT: presencial
IMPARTIT PER: www.facebook.com/autoalameda

PREUS:
• Persones empadronades fora de  Sant Boi: 21,80 €
• Persones empadronades a Sant Boi: 15,60 € 
• Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i amb percepció de  subsidi o membres de 
famílies nombroses o monoparentals: 7,80 €

• Persones empadronades a Sant Boi, en situació 
d’atur i sense percepció de  subsidi: 3,90 €

 CURSOS DE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 

CURS BÀSIC DE JAPONÈS

FORMACIÓ PER A JOVES
MILLORA LES TEVES OPORTUNITATS LABORALS! 

Aquest curs t’oferirà una aproximació 
als llenguatges de programació Scratch, 
SNAP!, Snap4Arduino, Processing i C++. 
Programaràs robots com el mBot, treballaràs 
amb Arduino, faràs vídeojocs, coneixeràs les 
possibilitats de la domòtica i fins i tot crearàs 
APPs. A més a més entraràs en el món del 
disseny, escaneig i impressió 3D.

Tindràs les competències, les eines, i la 
metodologia per aplicar la tecnologia a 
l’ensenyament i  als espais de lleure educatiu. 

Es lliurarà un kit d’Arduino.

DATES: del 8 d’octubre al 3 de desembre de 2018   
HORARI: dilluns i dimecres de 17.30 a 20h.
DURADA: 40 h.  
MODALITAT: presencial
IMPARTIT PER: Nubotica Academy/ www.

nuboticalh.es
PREUS:
• Persones empadronades fora de  Sant Boi: 29,10 €
•  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 €

OCTUBRE – DESEMBRE 2018 

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 i les noves tecnologies, de les llengües  i en l’àmbit  
de les competències d’ habilitats i autonomia. 

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. 

ACCIONS FORMATIVES PER A LA  
MILLORA DE L’OCUPABILITAT JUVENIL 

 CURSOS DE COMPETÈNCIES  
 D’HABILITAT I AUTONOMIA 

CURS DE TEÒRICA DEL CARNET DE CONDUIR

Aquest curs està indicat per a joves sense 
coneixements previs de l’idioma. 

T’iniciaràs en la llengua japonesa treballant 
de manera dinàmica continguts bàsics de 
gramàtica, fonètica, expressió i comprensió 
oral i escrita.

DATES: del 8 d’octubre al 12 de desembre de 2018  
HORARI: dilluns i dimecres,  de  18 a 20 h
DURADA: 40 h 
MODALITAT: presencial

PREUS:

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

 CURS D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 I DE COMPETÈNCIES DIGITALS 

CURS DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA EDUCATIVA
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