CONTINGUT DEL PROGRAMA
QUÈ ÉS EL PROGRAMA?
És un programa innovador de suport
a l'experiència pràctica, que combina
accions d'orientació, tutorització i
seguiment individualitzat. Fomenta
la
formació
i
l'adquisició
d'experiència pràctica.
L'objectiu és facilitar la inserció
laboral i el retorn al sistema
productiu de les persones aturades.

DESTINATARIS

Les persones participants rebran:
● TUTORITZACIÓ:
Objectiu: orientar i donar suport, de
manera individualitzada, a la persona
que hi participa per tal que identifiqui i
desenvolupi les competències i els
recursos necessaris.
FORMACIÓ:
Objectiu: millorar l'ocupabilitat i les
oportunitats d'inserció de les persones
en situació d'atur.
●

Formació professionalitzadora
necessària per al desenvolupament
d'un lloc de treball:
➔ FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Persones en situació d'atur de llarga
durada que compleixin aquests
requisits:
1. Portar més de 12 mesos inscrites
com a demandants d'ocupació.
2. Haver exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi.

1- Àmbit Administració i gestió:
Contingut del curs: (300 hores)
-Organització a l'empresa
-Control de paqueteria i correspondència
-Documentació econòmica, comercial i
administrativa
- Treball en equip i coordinació
- La comunicació a l'empresa
- Arxius informàtics i de suport
- Treball de suport convencional i
informàtic

2- Àmbit Informàtica usuari:

Contingut del curs: (200 hores)
- Introducció a l’ordinador i perifèrics.
- Iniciació a la transmissió de dades.
- Processador de textos.
- Full de càlcul.
- Bases de dades.
- Presentacions gràfiques.
- Iniciació a Internet.

➔ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
EN EMPRESES:
Objectiu:
adquisició
dels
coneixements
pràctics
per
al
desenvolupament adequat d'una
ocupació, realitzant una activitat
professional en empreses.

Programa subvencionat per:

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA.
CONTACTE
Aquest programa es porta a terme des
de l'Àrea d'Empresa i Ocupació del
Consell Comarcal del Baix Penedès.
Programa subvencionat pel Fons
Social Europeu (FSE), la Generalitat
de Catalunya, el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Ministeri de
Treball i Seguretat Social.
Per a més informació:

Consell Comarcal del Baix Penedès
Àrea d'Empresa i Ocupació
Plaça del Centre, 5
El Vendrell
Tel. 977 15 71 71
Amb la col·laboració de :

ocupacio@baixpenedes.cat
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