Projectes Singulars
Què és?
Projectes adreçats a la inserció dels joves en el
mercat laboral mitjançant l’especialització
professional i l’adquisició de competències personals,
transversals i específiques per millorar l’ocupabilitat.

SINGULARS

Objectius?
• Afavorir la inserció laboral de joves, en especial
dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Projecta
el teu futur

• Fomentar l’especialització professional mitjançant la
formació especialitzada.
• Definir l’itinerari personal.
• Adquirir i/o desenvolupar competències personals
transferibles i fomentar l’autoconeixement.

SINGULARS

• Fomentar la formació continuada i/o el retorn al
sistema educatiu.
• Augmentar el coneixement de l’entorn i del mercat
laboral desenvolupant competències per la inserció.

Metodologia
Utilitzem una metodologia activa que combina els
continguts teòrics i la formació especialitzada amb
experiències de tipus pràctic, el treball en xarxa i el
coneixement de l’entorn. Combinem l’acció grupal
amb l’atenció individual d’assessorament i suport en
el desenvolupament de l’itinerari personal i la inserció
al mercat laboral.

INSCRIPCIONS
OBERTES FINS AL
15 DE GENER!!

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa
d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els projectes Singulars de
Garantia Juvenil", regulat per l'Ordre TSF/289/2016.

Personal d’atenció educativa.
Nous perfils professionals.
SINGULARS
Projecte centrat en el desenvolupament de
competències educatives específiques per
l’acompanyament d’infants i joves amb
necessitats educatives especials.
Obtenció del certificat de professionalitat nivell III
d’atenció educativa a infants amb necessitats
educatives especials (ACNEE)

Requisits
• Joves entre 16 i 29 anys, inscrits al fitxer de
Garantia Juvenil que compleixin els requisits
d’accés a la formació CP Nivell III d’Atenció
Educativa a Infants amb NEE.
• Es prioritzaran joves en situació de
vulnerabilitat.
• Majoritàriament ens adrecem a joves que
tinguin interès en formar-se en l’àmbit del
treball educatiu amb infants amb necessitats
educatives especials

Incloent cultures

Tornem-hi

SINGULARS

SINGULARS

Adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que vulguin
formar-se en la dinamització cultural i del lleure
infantil i juvenil.
Formació a mida centrada en la dinamització
cultural i del lleure en la infància.

Projecte d’orientació i suport a la inserció adreçat
a dones que volen reprendre el seu projecte
personal a nivell laboral i/o formatiu. Partim de la
recerca dels propis talents i motivacions i reforç
de les competències per l’ocupabilitat.
Formació a mida en català, anglès i noves
tecnologies.
Espai cangur per els infants menors de 3 anys.

Requisits
• Joves d’entre 18 i 29 anys beneficiaris de
garantia juvenil.
• Joves que es troben en situació de
vulnerabilitat i/o risc social.
• Joves amb motivació per treballar amb la
infància.

Lloc de realització
c. Jacint Verdaguer, 38 baixos.

Contacte
singulars@aema.cat
T. 934 329 488

• Dones d’entre 16 i 29 anys que es troben en
situació de vulnerabilitat
• Beneficiàries de garantia juvenil
• Al llarg de la seva maternitat han deixat
d’estudiar / treballar

Calendari
Accions d’orientació i suport a la inserció de
gener a desembre 2019
Formació a mida d’abril a juny 2019.

Calendari
Formació especialitzada de Gener a Juny 2019 /
Accions d’orientació i suport de Gener a Desembre 2019.

Requisits

Calendari
Accions d’orientació i suport a la inserció:
Gener - Desembre 2019.
Formació a mida: Abril - Juny 2019.

Lloc de realització
c. Pedraforca, 29 segon

Lloc de realització
c. Jacint Verdaguer, 38 baixos.

Contacte
singulars@japi.cat
T. 93 551 49 73

Contacte
singulars@aema.cat
T. 934 329 488

