CENTRE
DE NOVES
OPORTUNITATS
CAMP DE TARRAGONA

ÀMBIT
TERRITORIAL
El programa de Noves Oportunitats al
Camp de Tarragona actua en 6 comarques:
•
•
•
•
•
•

TARRAGONA

Tarragonès
Baix Camp
Alt Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat

ACTIVITATS
FORMATIVES
FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES
BÀSIQUES I PREPARACIÓ PER
EL RETORN AL SISTEMA
EDUCATIU
• Preparació per a la formació reglada i
acompanyament a la inscripció
• Acompanyament a la formació fora del
centre
• GES, PAGM, PAGS
• Programes de formació i inserció (PFI)
• Preparació ACTIC
• Descoberta i aprenentatge de llengües
• Noves tecnologies vinculades a l’entorn
productiu

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS
• START TEAMS. PROJECTES DE GRUP. A
partir dels seus centres d’interès, cada jove
podrà dur a terme un projecte de grup que li
permetrà posar en pràctica i desenvolupar les
seves competències.
• PROJECTE d’IMPAKTE. Assolir reptes que
tenen un impacte directe en la millora de la
societat i del territori del que formen part.
• PROJECTES INTERSTARTS i/o INTERCNO’S.
Convivències START! i Jornada d’empreses
START!
• START GIRLS. Grup de noies que tindrà com a
objectiu principal el seu apoderament.

FORMACIÓ CERTIFICADA EN
LES FAMILIES PROFESSIONALS DE:
ACTIVITATS
FÍSIQUES I
ESPORTIVES

ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

TRANSPORT I
MANTENIMENT
DE VEHICLES

ADMINISTRACIÓ
I GESTIÓ

ENERGIA I
AIGUA

SEGURETAT I
MEDI AMBIENT

AGRÀRIA

FABRICACIÓ
MECÀNICA

INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT

IMATGE
PERSONAL

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA

HOSTALERIA I
TURISME

SERVEIS
SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

COMERÇ I
MÀRQUETING

CENTRE
DE NOVES
OPORTUNITATS
A QUI VA ADREÇAT:
El Centre de Noves Oportunitats va adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys
inscrits/es a la Garantia Juvenil i donats/es d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no han ﬁnalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o post-obligatoris
i que actualment no tenen una feina.
Noves Oportunitats és un programa integral que combina diferents accions:
• Accions d’apoderament
• Accions de desenvolupament competencial
• Serveis d’orientació
• Formació professionalitzadora en competències i
acompanyament a la formació reglada
• Tutorització i mentoratge
• Inserció laboral
• Accions de suport a l’ escolarització i a la inserció
Noves Oportunitats és un programa que s’emmarca dins les iniciatives de la
Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.

LÍNIA PEDAGÒGICA
Basada en el treball per projectes, vivencial i ﬂexible, introduint tècniques
pedagògiques com el Gaming o l’ús de la TAC, en què es cerca l’aprenentatge
signiﬁcatiu posant al/la jove com a actor/actriu principal i subjecte actiu del
propi procés.

LA FAMÍLIA

L’ENTORN
IMMEDIAT

EL MERCAT
DE TREBALL

INSTITUTS, UECs
I CENTRES
FORMATIUS I
SOCIALS

ELS I LES JOVES

PENSAMENTS
ON
SÓC

COM
ESTIC
ARA

METODOLOGIA EMPRADA
• Apoderament per el desenvolupament de competències
• Coaching ocupacional, deﬁnició de reptes vitals i
concreció del pla professional i vital
• Model de competències
• Participació del teixit empresarial
• Acompanyament personalitzat
• Perspectiva de Gènere
• Eix socioeducatiu
• Eix de la gestió emocional
• Eix digital i tecnològic
• Eix comunitari
• Eix de la salut
• Innovació

ON
M’AGRADARIA
ARRIBAR

COM
VOLDRIA
ESTAR

APODERAMENT
DEL / LA JOVE
JO VULL!

ACTIVITATS
VIVENCIALS
I DINÀMIQUES

JO
M’HO
MEREIXO!

JO PUC!

EXPERIÈNCIES
D’ÈXIT I DE
SUPERACIÓ
PERSONAL

INSCRIPCIÓ DELS JOVES:
L’entrada dels i de les joves es fa a través de sessions inicials d’informació i d’acollida. Es faran entrevistes individuals, on l’objectiu principal és realitzar un diagnòstic ocupacional i psicosocial, per identiﬁcar
els elements que conformaran la deﬁnició del seu pla d’acció. Els/les
joves signaran un compromís de participació en el programa i en cas
de no ser seleccionats, s’explicaran els motius i es proposaran
accions a emprendre per tal de poder ser seleccionats/des en futures
ocasions, i/o es derivarà a altres recursos del territori més ajustats al
perﬁl del/ de la jove.

FASES
DEL
PROGRAMA
FASE1

SERVEI D’ORIENTACIÓ PER LA
DEFINICIÓ DEL PROJECTE
PROFESSIONAL I VITAL
L’inici del programa dels i de les joves es portarà a terme a través
d’una primera fase d’orientació que tindrà una durada d’entre 2 i 6
setmanes.
Aquesta primera etapa ha de permetre que els/les joves recuperin
l’autoestima i l’autoconﬁança per tal que puguin deﬁnir el seu projecte vital, professional i formatiu.
Aquest bloc d’accions comptarà amb la participació i col•laboració dels agents del territori, de l’administració pública i del mercat
de treball que oferiran:
Informació / Assessorament / Experiències de proximitat /
Mentoratge continuat
Com a proposta innovadora, tots/es els/les participants realitzaran un primer mòdul d’apoderament per tal de poder encarar de
manera més positiva i optimista el seu procés.

FASE2

SERVEI D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE PROFESSIONAL I VITAL
El/la jove executarà el seu projecte professional, vital i formatiu i ho realitzarà
a través d’un ampli ventall de recursos que se li ofereixen:
• Realitzarà accions de coneixement de l’entorn productiu, basats en
els seus interessos i les seves motivacions amb especial incidència de
la mentoria empresarial.
• Escollirà l’itinerari que més s’identiﬁqui amb les seves necessitats:
EDUCATIU (Itinerari basat en formació vinculada al retorn del sistema
educatiu reglat) / EMPRESA (Itinerari basat en la formació professionalitzadora i vinculat a la inserció laboral).
• Simultàniament, realitzarà un itinerari transversal per al desenvolupament Competencial i Vital, comú a tots els i les joves que participin
en la fase d’execució per facilitar el desenvolupament de l’itinerari
seleccionat permetent el desenvolupament del PLA COMPETENCIAL.
• Segons l’itinerari escollit podrà realitzar certiﬁcats de professionalitat, tastets d’oﬁcis, programes de formació i inserció (PFI), formacions
a mida amb empreses, competències transversals basades en centres
d’interès, competències bàsiques (aprenentatge de llengües i noves
tecnologies entre d’altres), formacions duals i/o en alternança amb
empresa, sessions de coneixement de l’entorn productiu, construcció
de la marca personal, carnets professionals, tècniques de recerca de
feina, espai de recerca de feina, preparació per a la formació reglada,
aula d’estudi IOC.

FASE3

SERVEI DE TUTORITZACIÓ
I SEGUIMENT
S’ofereix un suport integral continuat amb acompanyament i seguiment personalitzat per a tots/es els i les joves.
El/ la jove disposarà d’un/a tutor/a des del primer moment. El/la tutor/a facilitarà i acompanyarà als i a les joves en la identiﬁcació, l’experimentació i la
transferència d’emocions, de coneixements i d’aprenentatges i en la presa de
decisions.
Els recursos més concrets que el/la jove podrà gaudir en aquesta fase de tutorització estan emmarcats en petits grups:

SEGUIMENT DEL
PROJECTE
PROFESSIONAL I
FORMATIU

MENTORATGE ENTRE
IGUALS, MENTORATGE
EMPRESARIAL,
EDUCATIU I
EXTRAORDINARI

SEGUIMENT DE
L’EXECUCIÓ DEL
PLA VITAL

TREBALL AMB
LES FAMÍLIES
I/O REFERENTS

FASE4

SERVEI DE SUPORT A
L’ESCOLARITAT/INSERCIÓ LABORAL
La sortida del programa es farà d’una manera progressiva, ajudant a mantenir
en el temps la motivació i l’esforç per a poder ﬁnalitzar amb èxit les accions
engegades. Aportarem eines als i a les joves per a sostenir en el temps les
insercions laborals i educatives o formatives. D’aquesta manera s’incrementen
les possibilitats d’èxit.
Es realitzaran accions de suport externes:
•
•
•
•

Tutories en el seu lloc de feina
Tutories en el centre de formació o escola
Mentoratges empresarials i educatius.
Experiències d’èxit

Aquest programa té una repercussió social i va molt més enllà dels propis i les
pròpies joves. Cal tenir en compte la complicitat, la implicació dels agents
públics, socials, de tot el teixit empresarial i de la pròpia ciutadania.
Trencar amb successius fracassos, sentiments de frustració, falta de conﬁança
d’un mateix, és el camí que el programa Start! vol oferir a cada jove, buscant
la transició cap a la vida adulta a través d’una inserció laboral o amb el retorn
al sistema educatiu.

ACOMPANYAMENT

AJUDAR
A MANTENIR
EN EL TEMPS
LA MOTIVACIÓ
I L’ESFORÇ
PER PODER
FINALITZAR
AMB ÈXIT
LES ACCIONS
ENGEGADES.

APORTAR EINES
PER SOSTENIR
EN EL TEMPS
LES INSERCIONS
LABORALS I
EDUCATIVES O
FORMATIVES.

ACTUACIÓ
TRONCAL
DINS LA CARTERA
DE SERVEIS
DEL CENTRE.

INCREMENTAR
LES POSSIBILITATS
D’ÈXIT.

PROJECTES
SOCIALS

Alguns del projectes socials que els i les joves han pogut conèixer durant el
seu itinerari han estat:
• Hort URV Tarragona i hort social de Cunit
Treball de coneixement de l’hort I possibilitats per a l’acció comunitària.
• Menjador Social de Valls
Elaboració d'estoig per als nens de les famílies usuàries del menjador
social. En total es van repartir 100 estoigs per a 60 famílies.
• Associació provincial de paràlisi cerebral. La Muntanyeta
Coneixement de l’associació i intercanvi d'experiències.
• Federació Mestral
Xerrada i activitat de bàsquet amb cadira de rodes.
• Banc dels aliments
Voluntariat al gran recapte d'aliments.
• Transpirenaica Social Solidària
Realització d'una etapa de la Transpirenaica Social Solidària 2017 amb la
participació de quatre joves i una tècnica fomentant els valors per a la
inclusió juvenil.

Tens
una nova
oportunitat!
CAMP DE TARRAGONA

UTE INTERMEDIA FORMACIÓ I TREBALL
Avda. Francesc Macià 8, esc D, baixos
Tarragona
T. 977 786 030 // 663 943 297
cno@cnotarragona.cat

www.startnovesoportunitats.com

