
Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nivell 
d’estudis 

Nom del 
Programa 

Requisits 
d’accés Descripció Calendari i 

Horari 
Lloc de 

realització Contacte Entitat 

ESO,  
CFGM, CFGS,  
Certificat de 
Professionalitat 
 

1. Un pas més! 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil +  
nivell d’estudis + 
mínima experiència 
professional +  
17-25 anys 

Tutorització segons els teus objectius +  
Formació en Informació i atenció al 
client/consumidor/usuari +  
Visites a empreses +  
Suport en la recerca activa de feina +  
 

Febrer 2016 – 
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 
 

Mataró Servei d’Ocupació Jove  
93 757 82 41  
Violeta Begara: vbegara@ajmataro.cat  
Gemma Blázquez: blazquez@ajmataro.cat  
Sara Armengol: sarmengol@ajmataro.cat  
 
 

Estudis Primaris 2. Aragne Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis + 
16-29 anys 
 

Tutorització +  
Formació en (escollir àmbit):  
-fusteria 
-horticultura ecològica 
-pastisseria +  
Suport en la recerca intensiva de feina  

Febrer 2016 – 
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 

Mataró Salesians Sant Jordi 
93 758 90 69  
Agnès Montserrat: 
agnes.montserrat@salesians.cat  

Estudis 
Primaris, ESO, 
CFGM, CFGS, 
Batxillerat, 
titulació 
universitària  
 

3. I tant que 
pots! 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +  
16-29 anys 
 

Tutorització +  
Formació específica +  
Certificat de Professionalitat (escollir 
àmbit):   
-CP Dinamització d’activitats de lleure 
educatiu infantil i juvenil.  
-CP Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials + 
Suport en la recerca de feina 
 

Febrer 2016 – 
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 
 

Mataró 
 

Fundació Pere Tarrés 
93 410 16 02 – extensió 3561  
sribas@peretarres.org  
 

mailto:vbegara@ajmataro.cat
mailto:blazquez@ajmataro.cat
mailto:sarmengol@ajmataro.cat
mailto:agnes.montserrat@salesians.cat
mailto:sribas@peretarres.org


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nivell 
d’estudis 

Nom del 
Programa 

Requisits 
d’accés Descripció Calendari i 

Horari 
Lloc de 

realització Contacte Entitat 

ESO, 
CFGM,CFGS, 
Batxillerat, 
titulació 
universitària 

4.FUMH 
 

Inscrit/a al SOC +  
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
16-29 anys 
 

Tutorització +  
Certificat de Professionalitat (escollir 
àmbit):  
-Creació i Gestió de Microempreses 
-Activitats de gestió administrativa 
-Operacions de gravació i tractament de 
dades i documents 
-Finançament d’Empreses 
-Anglès: Gestió Comercial 
-Control y Formació en consum 
-Gestió Comercial de Vendes 
-Gestió de RRHH + 
Pràctiques Empresa + 
Suport en la recerca intensiva de feina  

Febrer 2016 – 
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 

A concretar 
segons la 
procedència de la 
persona jove 

Fundació Martí l’Humà 
93 860 50 60 / 656 945 385 
Susana Díaz: susanadiaz@fumh.cat  
 

Estudis 
Primaris, ESO, 
CFGM,CFGS, 
Batxillerat, 
titulació 
universitària 

5.Programa 
Integral Gentis 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
16-29 anys 

Inserció laboral +  
Formació: Realització dels currículums en 
format europeu, cursos adequats a les 
necessitats de les persones joves + 
Acompanyament i seguiment en la recerca 
de feina (contacte amb les empreses) 

Febrer 2016 – 
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 
 
 

Tordera Casal de Joves de Tordera 
93 764 58 85 
Montse Haro: mharo@gentis.org  
 

Estudis 
Primaris,  
ESO 
 

6.Centre Noves 
Oportunitats  

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +  
16-24 anys 
 

Tutorització +  
Formació: Certificat de Professionalitat 
segons interessos de la persona jove, 
suport per al retorn al sistema educatiu +  
Suport en la recerca de feina 

Febrer 2016 – 
Desembre 2017 
Horari a 
concretar 
 

En funció de la 
procedència del / 
de la jove 
 

Centre Noves Oportunitats 
93 579 54 30 
n.rabella@cnovalles.cat 
 
 

mailto:susanadiaz@fumh.cat
mailto:mharo@gentis.org
mailto:n.rabella@cnovalles.cat


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nivell 
d’estudis 

Nom del 
Programa 

Requisits 
d’accés Descripció Calendari i 

Horari 
Lloc de 

realització Contacte Entitat 

Estudis 
Primaris,   
ESO 
 

7. Joves per 
l’Ocupació 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +  
16-25 anys 
 

Tutorització +  
Formació i pràctiques en empreses 
(escollir àmbit):  
- CP Dinamització d’activitats de lleure 
educatiu infantil i juvenil.  
-Auxiliar de magatzem-abastador/a    
-Auxiliar de serveis de restaurant, bar  i 
cuina  
-Auxiliar de comerç i aparadorisme 
-Auxiliar d’instal•lacions elèctriques i de 
telecomunicacions en edificis +  
Suport en la recerca de feina 

Febrer 2016 – 
Març 2017 
Horari a 
concretar 
 

Mataró Servei d’Ocupació Jove  
93 757 82 41   
Sandra Aguilera: saguilera@ajmataro.cat 
Yolanda Chico: ychico@ajmataro.cat  
Sara Armengol: sarmengol@ajmataro.cat  
 

Estudis 
Primaris,   
ESO 
 
 

8. Joves per 
l’Ocupació 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +  
16-25 anys 
 

Tutorització +  
Formació i pràctiques en empreses 
(escollir àmbit):  
-Zelador/a sanitari i atenció sociosanitària 
-Auxiliar de magatzem i comerç 

Març  2016 – 
Març  2017 
Horari a 
concretar 

Comarca del 
Maresme 

Consell Comarcal del Maresme 
93 741 16 16  
Impulsora del Programa de Garantia 
Juvenil: garantiajuvenil@ccmaresme.cat 

ESO, 
Batxillerat, 
CFGM o 
equivalència a 
efectes 
laborals o 
acadèmics 

9. Fem 
Ocupació per 
a Joves 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
18-29 anys 
(Prioritàriament 
amb experiència 
professional) 

Orientació, tutorització i 
acompanyament +  

Experiència professional: Contracte 
mínim de 6 mesos de durada, a jornada 
completa o parcial +   

Formació:  90-150h adequada al lloc de 
treball 

Els contractes es 
podran formalitzar 
fins l’ agost 2016. 
El programa 
finalitza al març 
2017. 
L’horari segons 
contracte laboral 

Mataró  Servei d’Ocupació de  Mataró 
93 758 21 31 
Raquel Román:  
rroman@ajmataro.cat    
Sandra Fernández: 
sfernandez@ajmataro.cat  
Mercè Ruiz: mruiz@ajmataro.cat  

CFGS, 
Titulació 
universitària 

10. Singular 
Talent 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +  
16-29 anys  
 

Opció 1: Formació  en Postgrau en 
Marketing, Comerç Internacional o 
Finances  + Titulació oficial en TIC +  
Suport en la recerca intensiva de feina i 
inserció laboral. 
Opció 2: Tutorització i seguiment en la 
creació de la teva pròpia empresa. 

Febrer 2016 –  
Desembre 2016 
Horari a 
concretar 

En funció de la 
procedència del 
/ de la jove 
 

Aim – Solo 
97 353 04 07  
singulartalent@aim-solo.com 
www.aim-solo.com   

 

mailto:saguilera@ajmataro.cat
mailto:ychico@ajmataro.cat
mailto:sarmengol@ajmataro.cat
mailto:garantiajuvenil@ccmaresme.cat
mailto:rroman@ajmataro.cat
mailto:sfernandez@ajmataro.cat
mailto:mruiz@ajmataro.cat
mailto:singulartalent@aim-solo.com
http://www.aim-solo.com/


Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme 

Nivell 
d’estudis 

Nom del 
Programa 

Requisits 
d’accés Descripció Calendari i 

Horari 
Lloc de 

realització Contacte Entitat 

Estudis 
Primaris, ESO, 
CFGM,CFGS, 
Batxillerat, 
titulació 
universitària 

11.Subvenció 
per a 
persones 
joves 
emprenedores 
 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
16-29 anys 

Informació i assessorament per posar en 
marxa el teu negoci + 
Suport per autònoms i petites empreses + 
Assessorament personalitzat 
 

Febrer 2016 – 
Novembre 2016 
 
Horari: Atenció 
personal de 
dilluns a 
divendres (8:30-
14:30h) 

Mataró  
 

Servei d’Emprenedoria Maresme 
93 693 14 50 
Natalia Montoya i Jordi Vizcaíno 
emprenedoria@ccmaresme.cat  
www.ccmaresme.cat    

Estudis 
Primaris, ESO, 
CFGM,CFGS, 
Batxillerat, 
titulació 
universitària 
 

12.TIC i 
Idiomes 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
16-29 anys  

Cursos d’idiomes Anglès, Francès, 
Alemany, Xinès (Nivell reconegut a nivell 
Europeu)  +  Certificats Professionals de 
TIC i Noves Tecnologies.  
 

Gener 2016 – 
Abril 2016 
 
Horari: Consultar 
segons entitat i 
curs d’interès 

Consultar 
pàgina web 
(Segons entitat i 
curs d’interès) 

Pàgina web (recull d’entitats): 
www.ccmaresme.cat 

CFGM, CFGS 13. TLN 
Mobility 

Inscrit/a al SOC + 
Garantia Juvenil + 
nivell estudis + 
16-29 anys 

Inserció laboral +   
Pràctiques a: Alemanya, Itàlia i França + 
Allotjament i acompanyament durant les 
pràctiques. 

Alemanya: 1 d’abril - 
30 de juny de 2016 
 
Itàlia:1 de maig - 29 
de juliol de 2016 
 
França: 16 de maig - 
14 de juliol de 2016 
(només per 
persones amb 
discapacitat) 

Segons país 
escollit 

Enfoc Serveis Formatius - Associació 
Alba 
97 331 22 21 / 607 800 899 
Violant Amorós: vamoros@aalba.cat  
www.enfoc.cat  
 

CFGM, CFGS 
 

Pràctiques a Itàlia o Portugal+  
60h de formació lingüística (italià o 
portuguès)+  
Suport i acompanyament individualitzat en 
l’execució de l’Itinerari professional 
 

Sol·licitud: fins 
28/02/2015. 
Estades de 
pràctiques: 3 
mesos entre abril 
i  juliol 2016. 

Nexes Intercultural de Joves  
Tel: 93.442.71.67 
info@nexescat.org  
http://www.nexescat.org  

mailto:emprenedoria@ccmaresme.cat
mailto:emprenedoria@ccmaresme.cat
http://www.ccmaresme.cat/
http://www.ccmaresme.cat/
mailto:vamoros@aalba.cat
http://www.enfoc.cat/
mailto:info@nexescat.org
http://www.nexescat.org/
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Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nivell d’estudis		Nom del Programa		Requisits d’accés		Descripció		Calendari i Horari		Lloc de realització		Contacte Entitat

		ESO, 
CFGM, CFGS,  Certificat de Professionalitat
		1. Un pas més!
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + 
nivell d’estudis +
mínima experiència professional + 
17-25 anys		Tutorització segons els teus objectius + 
Formació en Informació i atenció al
client/consumidor/usuari + 
Visites a empreses + 
Suport en la recerca activa de feina + 
		Febrer 2016 – Desembre 2016 Horari a concretar
		Mataró		Servei d’Ocupació Jove 
93 757 82 41 
Violeta Begara: vbegara@ajmataro.cat 
Gemma Blázquez: blazquez@ajmataro.cat 
Sara Armengol: sarmengol@ajmataro.cat 



		Estudis Primaris		2. Aragne		Inscrit/a al SOC +
Garantia Juvenil + nivell d’estudis +
16-29 anys
		Tutorització + 
Formació en (escollir àmbit): 
-fusteria
-horticultura ecològica
-pastisseria + 
Suport en la recerca intensiva de feina 		Febrer 2016 – Desembre 2016 Horari a concretar		Mataró		Salesians Sant Jordi
93 758 90 69 
Agnès Montserrat: agnes.montserrat@salesians.cat 

		Estudis Primaris, ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat, titulació universitària 
		3. I tant que pots!
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell d’estudis + 
16-29 anys
		Tutorització + 
Formació específica + 
Certificat de Professionalitat (escollir àmbit):  
CP Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 
CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials +
Suport en la recerca de feina
		Febrer 2016 – Desembre 2016 Horari a concretar
		Mataró
		Fundació Pere Tarrés
93 410 16 02 – extensió 3561 
sribas@peretarres.org 












































Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nivell d’estudis		Nom del Programa		Requisits d’accés		Descripció		Calendari i Horari		Lloc de realització		Contacte Entitat

		ESO, CFGM,CFGS, Batxillerat, titulació universitària		4.FUMH
		Inscrit/a al SOC +  Garantia Juvenil + nivell estudis +
16-29 anys
		Tutorització + 
Certificat de Professionalitat (escollir àmbit): 
-Creació i Gestió de Microempreses
-Activitats de gestió administrativa
-Operacions de gravació i tractament de dades i documents
-Finançament d’Empreses
-Anglès: Gestió Comercial
-Control y Formació en consum
-Gestió Comercial de Vendes
-Gestió de RRHH +
Pràctiques Empresa +
Suport en la recerca intensiva de feina 		Febrer 2016 – Desembre 2016 Horari a concretar		A concretar segons la procedència de la persona jove		Fundació Martí l’Humà
93 860 50 60 / 656 945 385
Susana Díaz: susanadiaz@fumh.cat 


		Estudis Primaris, ESO, CFGM,CFGS, Batxillerat, titulació universitària		5.Programa Integral Gentis		Inscrit/a al SOC +
Garantia Juvenil + nivell estudis +
16-29 anys		Inserció laboral + 
Formació: Realització dels currículums en format europeu, cursos adequats a les necessitats de les persones joves +
Acompanyament i seguiment en la recerca de feina (contacte amb les empreses)		Febrer 2016 – Desembre 2016 Horari a concretar

		Tordera		Casal de Joves de Tordera
93 764 58 85
Montse Haro: mharo@gentis.org 


		Estudis Primaris, 
ESO
		6.Centre Noves Oportunitats 		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell d’estudis + 
16-24 anys
		Tutorització + 
Formació: Certificat de Professionalitat segons interessos de la persona jove, suport per al retorn al sistema educatiu + 
Suport en la recerca de feina		Febrer 2016 – Desembre 2017
Horari a concretar
		En funció de la procedència del / de la jove
		Centre Noves Oportunitats
93 579 54 30
n.rabella@cnovalles.cat













































Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nivell d’estudis		Nom del Programa		Requisits d’accés		Descripció		Calendari i Horari		Lloc de realització		Contacte Entitat

		Estudis Primaris,   ESO
		7. Joves per l’Ocupació
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell d’estudis + 
16-25 anys
		Tutorització + 
Formació i pràctiques en empreses (escollir àmbit): 
- CP Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 
Auxiliar de magatzem-abastador/a   
Auxiliar de serveis de restaurant, bar  i cuina 
Auxiliar de comerç i aparadorisme
Auxiliar d’instal•lacions elèctriques i de telecomunicacions en edificis + 
Suport en la recerca de feina		Febrer 2016 – Març 2017
Horari a concretar
		Mataró		Servei d’Ocupació Jove 
93 757 82 41  
Sandra Aguilera: saguilera@ajmataro.cat
Yolanda Chico: ychico@ajmataro.cat 
Sara Armengol: sarmengol@ajmataro.cat 


		Estudis Primaris,   ESO

		8. Joves per l’Ocupació
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell d’estudis + 
16-25 anys
		Tutorització + 
Formació i pràctiques en empreses (escollir àmbit): 
-Zelador/a sanitari i atenció sociosanitària
Auxiliar de magatzem i comerç		Març  2016 – Març  2017
Horari a concretar		Comarca del Maresme		Consell Comarcal del Maresme
93 741 16 16 
Impulsora del Programa de Garantia Juvenil: garantiajuvenil@ccmaresme.cat

		ESO, Batxillerat, CFGM o equivalència a efectes laborals o acadèmics		9. Fem Ocupació per a Joves		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell estudis +
18-29 anys (Prioritàriament amb experiència professional)		Orientació, tutorització i acompanyament + 
Experiència professional: Contracte mínim de 6 mesos de durada, a jornada completa o parcial +  
Formació:  90-150h adequada al lloc de treball		Els contractes es podran formalitzar fins l’ agost 2016.
El programa finalitza al març 2017.
L’horari segons contracte laboral		Mataró 		Servei d’Ocupació de  Mataró
93 758 21 31
Raquel Román: 
rroman@ajmataro.cat   
Sandra Fernández: sfernandez@ajmataro.cat 
Mercè Ruiz: mruiz@ajmataro.cat 

		CFGS,
Titulació universitària		10. Singular Talent
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell d’estudis + 
16-29 anys 
		Opció 1: Formació  en Postgrau en Marketing, Comerç Internacional o
Finances  + Titulació oficial en TIC + 
Suport en la recerca intensiva de feina i inserció laboral.
Opció 2: Tutorització i seguiment en la creació de la teva pròpia empresa.		Febrer 2016 –  Desembre 2016
Horari a concretar		En funció de la procedència del / de la jove
		Aim – Solo
97 353 04 07 
singulartalent@aim-solo.com
www.aim-solo.com  














































Recursos del Programa de Garantia Juvenil a Mataró i a la Comarca del Maresme

		Nivell d’estudis		Nom del Programa		Requisits d’accés		Descripció		Calendari i Horari		Lloc de realització		Contacte Entitat

		Estudis Primaris, ESO, CFGM,CFGS, Batxillerat, titulació universitària		11.Subvenció per a persones joves emprenedores
		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell estudis +
16-29 anys		Informació i assessorament per posar en marxa el teu negoci +
Suport per autònoms i petites empreses + Assessorament personalitzat
		Febrer 2016 – Novembre 2016

Horari: Atenció personal de dilluns a divendres (8:30-14:30h)		Mataró 
		Servei d’Emprenedoria Maresme
93 693 14 50
Natalia Montoya i Jordi Vizcaíno
emprenedoria@ccmaresme.cat 
www.ccmaresme.cat   

		Estudis Primaris, ESO, CFGM,CFGS, Batxillerat, titulació universitària
		12.TIC i Idiomes		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell estudis +
16-29 anys 		Cursos d’idiomes Anglès, Francès, Alemany, Xinès (Nivell reconegut a nivell Europeu)  +  Certificats Professionals de TIC i Noves Tecnologies. 
		Gener 2016 – Abril 2016

Horari: Consultar segons entitat i curs d’interès		Consultar pàgina web (Segons entitat i curs d’interès)		Pàgina web (recull d’entitats): www.ccmaresme.cat

		CFGM, CFGS		13. TLN Mobility		Inscrit/a al SOC + Garantia Juvenil + nivell estudis +
16-29 anys		Inserció laboral +  
Pràctiques a: Alemanya, Itàlia i França + Allotjament i acompanyament durant les pràctiques.		Alemanya: 1 d’abril - 30 de juny de 2016

Itàlia:1 de maig - 29 de juliol de 2016

França: 16 de maig - 14 de juliol de 2016 (només per persones amb discapacitat)		Segons país escollit		Enfoc Serveis Formatius - Associació Alba
97 331 22 21 / 607 800 899
Violant Amorós: vamoros@aalba.cat 
www.enfoc.cat 


		CFGM, CFGS
		Pràctiques a Itàlia o Portugal+ 
60h de formació lingüística (italià o portuguès)+ 
Suport i acompanyament individualitzat en l’execució de l’Itinerari professional
		Sol·licitud: fins 28/02/2015. Estades de pràctiques: 3 mesos entre abril i  juliol 2016.		Nexes Intercultural de Joves 
Tel: 93.442.71.67
info@nexescat.org 
http://www.nexescat.org 







































