La formació
t’obre portes

INSCRIPCIONS
Data inici: dilluns 2 de març de 2020
Data ﬁnalització: 2 dies abans de l’inici de cada curs o ﬁns exhauriment de les places
- Presencialment al Servei d’Informació Juvenil EL PUNT
- A través del correu electrònic elpunt@santboi.cat fes la reserva de plaça, enviant el formulari
emplenat amb les teves dades i les del curs que t'interessa. Un cop se't conﬁrmi la plaça, pots fer
el pagament. També caldrà que aportis l'altra documentació necessària.

CURSOS PER A JOVES
Accions formatives per a la millora
de l’ocupabilitat juvenil

GRATUÏTAT DELS CURSOS
Els cursos seran gratuïts per als i les joves de Sant Boi de 16 a 30 anys que tinguin el Carnet SB
Jove activat .santboi.cat/carnetsbjove
DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ AMB EL CARNET SB JOVE ACTIVAT:
• Formulari emplenat
• Fotocòpia DNI
• Fotograﬁa mida carnet
• Carnet SB Jove (activat)
SI NO TENS EL CARNET SB JOVE:
• Documentació acreditativa de situació laboral:
- 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)
• Original i fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa expedit per la
Generalitat de Catalunya (si és el cas)
• Justiﬁcació de pagament (en cas d’ingrés bancari)
ACLARIMENTS
- 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.
- Atès que el nombre de places és limitat, es respectarà l’ordre de data d’inscripció.
- Es lliurarà certiﬁcat d'aproﬁtament dels cursos als/a 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.
INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I LLOC DE REALITZACIÓ
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA
C. Mallorca, 30
Tel. 93 652 98 43
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h I de dilluns a dijous de 16 h a 19.30 h
www.joventutsantboi.cat
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FORMACIÓ PER A JOVES
Millora les teves oportunitats laborals!

CURSOS DE COMPETÈNCIES D'HABILITAT I AUTONOMIA

Amb aquestes formacions aprendràs tècniques, recursos, coneixements
i competències que facilitaran el teu desenvolupament formatiu i professional

CURS DE CUINES DEL MÓN

CURSOS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

En aquest curs descobriràs productes, tècniques culinàries i receptes de diferents països.
Faràs un recorregut pels cinc continents tot elaborant plats de diferents cultures, sabors i
textures.

CURS DE MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Per poder inscriure't has de tenir entre 16 i 35 anys.

Formació teòrica i pràctica amb la que obtindràs els coneixements i els recursos tècnics per
intervenir i treballar com a monitor/a en espais de lleure educatiu com ara : esplais, casals i
colònies d'estiu, menjadors escolars, activitats extraescolars, ludoteques i d'altres. Curs
reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Un cop superat
el procés formatiu s'obté el títol oﬁcial de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil
i Juvenil.

Dates: del 5 de maig a l’11 de juny de 2020
Horari: dimarts i dijous, de 10 a 14 h
Durada: 40 h
Modalitat: presencial
Impartit per: Èlia Vidal, cuinera i nutricionista

Per poder inscriure't has de tenir entre 18 (complerts el primer dia de curs) i 35 anys.
Dates: del 18 de març al 22 de maig de 2020
Horari: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 h
Durada: 125 h teòriques (100 h presencials, 25 h on line) i 160 h pràctiques
Modalitat: presencial
Impartit per: Escola Efa / .escolaefa.cat
Preus:
- Persones empadronades fora de Sant Boi: 182,10 €
- Persones empadronades a Sant Boi: 150,90 €
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de subsidi o membres
de famílies nombroses o monoparentals: 75,45 €
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de subsidi: 37,72 €

CURS DE DINAMITZADORS/ES JUVENILS EN SALUT
Formació teòrica i pràctica que et facilitarà informació i recursos sobre diferents àmbits de la
salut que poden ser d’especial interès per a les persones joves: primers auxilis, sexualitat i
relacions, consums de substàncies i addicions, nutrició i activitat física, etc. Recomanacions
sobre salut jove que podràs compartir entre iguals en espais d'oci, laborals, etc.
En ﬁnalitzar el curs, s'ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats de la Unitat de
Joventut i formar part de la 'Bossa d'Agents de Salut'.
Per poder inscriure't has de tenir entre 16 i 30 anys.
Dates: del 31 de març al 18 de juny 2020
Horari: dimarts i dijous 19 a 20.30 h
Durada: 30 h
Modalitat: presencial
Impartit per: Tania Hernández, infermera i responsable del Punt Jove de Salut
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 €

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'INICIACIÓ EN EL PILOTATGE I REPARACIÓ DE DRONS RECREATIUS
Curs de nivell principiant on aprendràs les nocions bàsiques per a pilotar un dron recreatiu, els
components electrònics que el formen i a fer el manteniment i les reparacions més senzilles.
Consta de 3 classes introductòries (6 hores) als conceptes teòrics principals: normativa de seguretat,
tipus de drons, sistemes de ràdio control, de vol i entrenadors, de vídeo, muntatge bàsic d'un dron, etc.
Posteriorment es faran 14h pràctiques de vol amb un dron recreatiu, en grup petit.
Assoliràs els coneixements necessaris per tal de saber fer volar un dron recreatiu i poder aprofundir
posteriorment en qualsevol de les disciplines que ofereix aquesta tecnologia.
Per poder inscriure't has de tenir entre 16 i 35 anys.
Dates: Part teòrica: 17, 18 i 24 de març de 2020, a la Factoria Jove de Can Massallera
Part pràctica, a l'Escola Casablanca (Plaça del Gegants, 2):
Grup l Dimarts 31 de març, 14, 21 i 28 d'abril, 5, 12 i 19 de maig de 2020
Grup II Dimecres 25 de març, 1, 15, 22 i 29 d'abril, 6 i 13 de maig de 2020
Horari: dimarts i dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Durada: 20 h
Modalitat: presencial
Impartit per: Félix Santiago, pilot de drons recreatius
Preus:
- Persones empadronades fora de Sant Boi: 14,60 €
- Persones empadronades a Sant Boi: 10,40 €
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de subsidi
o membres de famílies nombroses o monoparentals: 5,20 €
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de
subsidi: 2,60 €
ELS CURSOS SERAN GRATUÏTS PER ALS I LES JOVES DE SANT BOI DE 16 A 30
ANYS QUE TINGUIN EL CARNET SB JOVE ACTIVAT.

