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Servei/Programa

Ensenyaments

Descripció / Objectiu / Perfil

CENTRE DE
FORMACIÓ
D’ADULTS BAIX
MONTSENY

Formació per a la
prova d’accés a
cicles formatius
de grau mitjà

Assolir les competències que
permetin superar la prova
d'accés per poder accedir a un
CFGM de qualsevol branca.
Joves amb competències
bàsiques assolides, que vulguin
cursar un CFGM.

cfadults@santceloni.cat

Graduat en
educació
secundària
(GESO)

Possibilitar l'adquisició dels
objectius i les competències per
l'obtenció del títol de graduat/da
en ESO. Avaluació contínua.
Joves amb competències
bàsiques assolides, que tinguin
matèries aprovades de 3r i/o 4rt
i que vulguin treure’s el graduat.

FORMA’T
curs de transició
educativa i laboral

Formació adreçada a joves
amb l’objectiu de treballar les
competències bàsiques (a nivell
de coneixements i actituds) sota
l’eix conductor d’una formació
general per al treball.

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres
de 9 a 14 i de 16 a 20 h
Tel. 93 867 41 75

Requisits i edat d’accés

Tenir 16 anys o
complir-los durant l´any
natural que s’inicia la
formació, no estar
escolaritzat i no haver
obtingut el títol d´ESO.

Tenir 18 anys o complir-los
durant l’any natural en què
s’inicia la formació.
En casos específics es pot
accedir amb 16 anys (tenir
un contracte de treball o
estar cursant o tenir un PFI).

Tenir 16 anys i no estar
escolaritzat en cap centre
d’educació secundària.

Joves que no tenen les
competències bàsiques
assolides.
Ensenyaments
inicials

Reforçar les competències
bàsiques de les àrees instrumentals.
Joves que no tenen les competències bàsiques assolides.

Tenir 16 anys i no estar
escolaritzat en cap centre
d’educació secundària.

PLA DE
SANT CELONI
TRANSICIÓ
AL TREBALL
a8960027@xtec.cat

Auxiliar en vendes,
oficina i atenció
al públic

Auxiliar en
muntatges
d’instal·lacions
elèctriques,
d’aigua i gas

Proporcionar competències que
els permetin incorporar-se al món
laboral o continuar la formació,
especialment en cicles de
formació professional
de grau mitjà.

Joves, d’entre
16 i 21 anys, que
no tenen l’ESO.

Aux. en muntatges: els joves han
de tenir aptituds manipulatives o
mostrar interès per poder dur a
terme la formació professionalitzadora. Tanmateix és important que
el jove tingui coneixements mínims
en competència matemàtica i
lingüística. En el programa de les
1000 hores es realitzen 400 de
formació general( mates, llengües,
anglès, TIC, socials)
Aux. en vendes: els continguts
són més teòrics i acadèmics.
(llapis i paper)

CONSORCI
PER A LA
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA (CPNL)

Cursos de Català

Millorar els coneixements de
català: aprendre a parlar el
català (nivells bàsics i elementals) i a usar correctament el
català escrit (nivells intermedi i
suficiència).

Persones majors de 18
anys o 16 anys i que no
hagin fet l’escolarització
obligatòria a Catalunya.

Certificats de
Professionalitat

Capacitar a les persones per al
desenvolupament professional
de l’ocupació en la qual s’han
format. S’obté titulació oficial
reconeguda.

Joves, a partir de 16
inscrits en el SOC
com a DONO:
- Nivell 1: sense ESO
- Nivell 2: amb ESO o
examen d’accés
- Nivell 3: amb Batxillerat

Formació
continuada

Formació al llarg de la vida per a
la capacitació o millora professional.

Joves a partir de 16
anys amb o sense ESO.

Orientació i
assessorament

Acompanyament, orientació i
assessorament a joves sense un
itinerari vital definit.

Joves entre
16 i 29 anys
amb o sense ESO

Acreditar oficialment les
competències en informàtica.

Majors de 16 anys

santceloni@cpnl.cat

FORMACIÓ
OCUPACIONAL
I CONTINUADA
formació@santceloni.cat

SERVEI MUNICIPAL
D’ORIENTACIÓ RUMB
rumb@santceloni.cat

PROVA ACTIC
formació@santceloni.cat

Prova que permet
titulació oficial

SERVEI MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ

Orientació i
assessorament
laboral

Orientació laboral i acompanyament al llarg de tot el procés de
recerca/millora de feina

Persones inscrites en el
SMO i Xarxa Xaloc de
més de 16 anys i amb
autorització per treballar

Gestió de la
borsa de treball

Gestió de les ofertes de feina,
amb l’objectiu de cobrir les
vacants amb els candidats
demandants d’Ocupació

Persones inscrites en el
SMO i Xarxa Xaloc de
més de 16 anys i amb
autorització per treballar

Formació en
l’àmbit laboral

Millorar la capacitació i les
competències de les persones
envers el món laboral

Persones inscrites en el
SMO i Xarxa Xaloc de
més de 16 anys i amb
autorització per treballar

Gestió de
subvencions
i programes
d’altres
administracions

Afavorir la contractació per part
de l’administració de col·lectius
específics: Joves de Garantia
Juvenil en pràctiques...

En funció de cada
programa

Acompanyar i assessorar a les
persones emprenedores amb
la finalitat de difondre l’esperit
emprenedor i la cultura d’empresa, donar suport a la consolidació
de la microempresa, millorar
competències mitjançant
formació en gestió empresarial,
facilitar la compravenda dels
negocis en traspàs (Reempresa)

No hi ha requisits
d’edat ja que el nostre
públic objectiu són totes
les persones que tinguin
un projecte d’idea
de negoci i també
alumnes d’escoles
(sensibilització)

orientaciolaboral
@santceloni.cat

SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES I
EMPRENEDORIA
creacioempreses
@santceloni.cat

Sensibilització,
assessorament,
formació en gestió
empresarial,
consolidació,
empreses de nova
creació i en
funcionament

Servei acreditat per la Xarxa
Emprèn de Generalitat

CENTRE DE NOVES
OPORTUNITATS
CNO
cno@cnomaresmevalles.cat
startnovesoportunitats.com

Formació a mida,
Certificats de
Professionalitat,
orientació i
assessorament.

Formar i introduir al mon laboral
a joves d’entre 16 i 24 anys que
no estudien ni treballen.
Millorar les competències
transversals dels joves per
fomentar el seu accés al
mercat de treball.
Potenciar el retorn al
sistema educatiu.
Millorar la ocupabilitat
de les persones joves

CONSORCI PER A LA

NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA
CNL DEL VALLÈS ORIENTAL

OC de Sant Celoni

Per accedir-hi cal
donar-se d’alta en el
formulari Xarxa Emprèn
i DNI

- Tenir entre 16 i 24 anys.
- No és necessari haver
acreditat la ESO per
participar del programa.
- No estar estudiant ni
treballant en el moment
de la inscripció
- Estar inscrit a l’Oficina
de Treball. (els tècnics
del programa assessoren i
acompanyen al jove per a
realitzar aquest tràmit)
- Estar inscrit al programa
Europeu de Garantia juvenil
(Els tècnics del programa
assessoren i acompanyen
al jove per a realitzar aquest
tràmit)

