


Per més informació o inscripcions:

Pregunteu per  Nerea de Carvalho 
        977 55 47 47 
        
        690 26 98 32 
                                                                  
        ncarvalho@fundacionlaboral.org 

13/12/2021 al 29/07/2022
920h, presencial
Gratuït

TREBALL I FORMACIÓ

OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA
PER A PERSONES AFECTADES PER ERTO -
FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Operacions bàsiques de
revestiments lleugers i
tècnics en construcció

240h + 40h pràctiques
Inici: 8 de novembre

 Neteja de superfícies en 
 edificis i locals 

150h + 90h pràctiques
Inici: gener 2022

Operació de carretons
norma 58451 

Actualització de
plataformes mòbils de
personal

Prevenció de riscos
laborals conveni de la
construcció

12 h
Inici: A confirmar

24 h
Inici: A confirmar 

20 h
Inici: A confirmar 

PREINSCRIPCIÓ CURSOS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL- VALLSGENERA

Operacions auxiliars
d'elaboració en la
indústria alimentària

A partir del 15/12/2021
340h, presencial
Gratuït

Activitats auxiliars de
magatzem 

Socorrisme
instal·lacions aquàtiques

Operacions auxiliars
d'elaboració en la
indústria alimentària

A partir del 15/12/2021
250h
Gratuït

A partir del 15/12/2021
350h, presencial
Gratuït

Organització i gestió de
magatzems

A partir del 15/12/2021
320h
Gratuït

Cercador de cursos:
https://www.vallsgenera.cat/formacio/forma
cio-professional-ocupacio
 
 

https://www.vallsgenera.cat/formacio/formacio-professional-ocupacio
https://www.vallsgenera.cat/formacio/formacio-professional-ocupacio


CURSOS FORMACIÓ CONTINUADA -
VALLSGENERA 

Operador/a de pont grúa
15/11/2021 al 16/11/2021
9 hores, presencial
103 eu. 

Treballs en alçada
17/11/2021 al 18/11/2021
8 hores, presencial
104 eu.

Carretoners amb picking 

Manipulador i aplicador
de productes fitosanitaris

22/11/2021 al 24/11/2021
12 hores, presencial
94 eu. 

22/11/2021 al 26/11/2021
25 hores, presencial
178 eu. 

22/11/2021 al 23/11/2021
6 hores, en línia
48 eu. 

Manipulador d'aliments

Cercador de cursos:
https://www.vallsgenera.cat/formacio/forma
cio-continua
 
 

EMPODERA'T A LA FEINA: ASSESSORAMENT
INDIVIDUAL I COL·LECTIU 

Des del programa de Treball de
l'Agència Catalana de la Joventut
amb la col·laboració d'Avalot, joves
de l'UGT, s'han programat una sèrie
de tallers virtuals per empoderar a
les joves davant les situacions de
precarietat laboral. Es volen facilitar
eines per fer front a aquestes
situacions, així com capacitar els
joves sobre els seus drets i deures
laborals.

També s'ofereix la possibilitat de
demanar assessorament individual. 

 

Assessorament individual: 

Tallers d'empoderament laboral: 

https://www.vallsgenera.cat/formacio/formacio-continua
https://www.vallsgenera.cat/formacio/formacio-continua


AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES PER
EMPRESES, AUTÒNOMS I COOPERATIVES

Des del SOC s'oferiran ajuts per a la
contractació de persones joves
menors de 30 anys durant un any a
jornada completa. Les sol·licituds es
podran fer fins al 31 de març del
2022. 

També s'ofereixen ajuts per a
contractes de formació i
aprenentatge per a persones joves,
preferentment sense qualificació
professional. Aquests ajuts també
van destinats a entitats sense ànim
de lucre, administracions i entitats
locals, organitzacions sindicals i
patronals, gremis, centres de
formació, etc. 
 

Per tenir-ne tota la informació cliqueu
a la imatge o aquí.
 

OFERTA FORMATIVA CIFO TARRAGONA

02/11/2021 al 26/01/2022
240 hores, presencial
Gratuït.

Promoció per la
igualtat efectiva de

dones i homes

Activitats de gestió
administrativa

(Ofimàtica)

01/12/2021 al 14/02/2022
200 hores, presencial
Gratuït.

Docència de la
Formació professional

per a l'ocupació

Gestió i control de
planta química

17/12/2021 al 22/04/2022
390 hores, presencial
Gratuït.

20/11/2021 al 23/03/2022
340 hores, presencial
Gratuït.

CIFO són els Centres d'Innovació i
Formació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC). Ofereixen cursos de
formació per a persones inscrites com a
demandants de treball al SOC. Us en
destaquem alguns cursos interessants
que estan a punt de començar.  

Podeu consultar la resta de formacions
programades, trobar més informació i
inscriure-us aquí. 

 

https://drive.google.com/file/d/1OOi5qQw-F_39wzpQuUbT3OLNnvICYn3F/view
https://altcamp.us1.list-manage.com/track/click?u=379377145c49b932bbccd89c0&id=dd71e7d90d&e=dc8fbdc071
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-Tarragona/Oferta-formativa/index.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-Tarragona/Oferta-formativa/index.html


Aquesta tardor Valls arriba plena
d'activitats! S'organitzen un conjunt de
tallers destinats a joves majors de 12 anys,
que tenen com a objectiu donar impuls a la
creació de continguts en català a través de
la música i les noves tecnologies. Trobaràs
gran diversitat de tallers com: 

                    Taller de mems
                    Taller de Rap
                    Taller de doblatge audiovisual
                    Taller de Tik Tok
                    Taller de xarxes socials

 

OCI I CULTURA

TALLERS DE TARDOR PER A JOVES A VALLS

NIT JOVE A VILA-RODONA AMB ALLIOLI!

En el marc de la Fira Agrocupecuària de
Vila-rodona, aquest any es torna a posar en
marxa la nit jove! Podràs gaudir d'un concert
del grup de versions Allioli, el  pròxim 5 de
novembre a partir de les 23:30 h a la Plaça
dels Arbres de Vila-Rodona. 

L'entrada és gratuïta i sense reserves, així
que no t'ho pensis dos cops!

 



La pel·lícula "Arenas de silencio: olas de
valor" dirigida per  Chelo Alvarez-Stehle,
inspira a trencar el silenci sobre la violència
sexual. És per això, que des de la regidoria
d'Igualtat Valls, el SIAD i el SAI, s'ha
programat la seva projecció entorn del 25N
dia internacional en vers les violències
masclistes. 

    Dimecres 24 de novembre a les 19:00 h. 

    CineClub Valls, C/ Jaume Huguet, 1

 

CINECLUB VALLS 

Alhora, també podrás gaudir de la
projecció de la pel·lícula "Yo la busco",
dirigida per Sara Gutiérrez Galve. Aquest
film és una comèdia dramàtica, és el retrat
d’una amistat, la seva ruptura i l’estrany i
transformador passeig a la nit barcelonina. 

Millor pel·lícula del festival Som Cinema.

         Dijous 25 de novembre a les 21:00 h. 

         CineClub Valls, C/ Jaume Huguet, 1

 



EDUCACIÓ

SCAPE ROOM LABORAL A ALCOVER

El dimarts 30 de novembre es realitzarà a
Alcover un scape room laboral dirigit a joves
d'entre 16 i 35 anys. Mitjançant un scape
room que les joves hauran de resoldre, es
posaran en pràctica les habilitats que més
es valoren en processos de selecció grupal.
D'aquesta manera, mitjançant el joc
s'aconseguirà millorar les habilitats laborals. 

No t'ho pensis i inscriu-te!!

             977760595
             pijalcover@alcover.cat 
             Plaça d'en Cosme Vidal, 5

 
CURSOS DE FORMACIÓ - EFEA

L'Escola de Formació de l'Acellec, és
gestionada per la Fundació Catalana del
Lleure Educatiu i Sociocultural i ofereix
cursos de formació i qualificació per als
professionals del lleure educatiu i
sociocultural.  

Podreu trobar una oferta diversa, actualment
compten amb cursos com: "Trastorns de la
conducta i ingesta alimentaria", "Adaptació
educativa en casos d'adopció",
"Vetllador/a", "Eines per a una mirada
interseccional pràctica en la intervenció
social", etc. Molts d'aquests cursos són en
format online i trobem tant gratuïts com de
pagament. 

 

Fes una ullada a tots els cursos
disponibles aquí. 

https://www.instagram.com/pijalcover/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/


El dimecres 17 de novembre podreu
gaudir del taller "A la cerca de la
primera feina" al municipi de Bràfim.
Tindrà una durada d'una hora, i
s'iniciarà a les 18 h. El taller es
realitzarà a la Sala Petita del Centru,
Bràfim. 

Aquest taller us permetrà conèixer
aspectes imprescindibles a l'hora de
començar a buscar feina: identificar
els interessos i motivacions, maneres
de trobar ofertes de feina, conèixer el
mercat laboral, els teus drets i deures
laborals, com fer un currículum sense
tenir experiència laboral, etc. 

 

 
977 62 00 11
mjimenez@brafim.cat

 

CÀPSULES DE TARDOR - BRÀFIM 

COM POTS INCRIURE'T?
 

INFORME TRAJECTÒRIES LABORALS
PRECÀRIES I SALUT EN LA JOVENTUT

CATALANA
 

Aquest informe estudia les situacions
laborals i de salut del jovent català i
analitza els mecanismes a través dels
quals, la situació de precarietat laboral
acaba influint en la salut dels i les
joves.

Podeu llegir-lo aquí. 

 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis39-Benach-Rovira-2021-Trajectories-laborals-precaries-i-salut-joventut-catalana
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis39-Benach-Rovira-2021-Trajectories-laborals-precaries-i-salut-joventut-catalana


SALUT

Des de l'Oficina Jove de l'Alt Camp hem
elaborat una guia sobre la salut emocional. 

En aquesta podràs trobar informació sobre:
què és la salut emocional, tipologia
d'emocions, hàbits que pots posar en
pràctica per millorar-la i eines concretes per
millorar la gestió emocional i la teva salut
mental. 

Pots trobar la guia al nostre instagram o fent
clic a la imatge: 

             @ofijovealtcamp

 

EINES PER A LA GESTIÓ EMOCIONAL

Sabies que pots rebre atenció
neuropsiquiàtrica gratuita amb
l'assegurança escolar? Si ets
estudiant i tens entre 14 i 28 anys,
pots demanar atenció ambulatòria o
psicoteràpia. 

Tota la info aquí.  

CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL, FES ÚS DE
L'ASSEGURANÇA ESCOLAR!

https://altcampoficinajove.files.wordpress.com/2021/10/parlem-de-salut-emocional-1.pdf
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/28622


Les infeccions de transmissió sexual (ITS) es
poden transmetre d'una persona a una altra
per contacte físic durant les relacions sexuals.
En molts casos no donen cap mena de
manifestació clínica i són asimptomàtiques, el
què els permet pasar desapercebudes. 

És per això que s'ha creat la UEEC (Unitat
d'expertesa en l'estudi de contactes), aquesta
unitat està especialtizada en l'estudi i
tractament de persones diagnosticades o amb
sospita de patir alguna ITS. 

UEEC ofereix consells, educació sanitària
individual i seguiment dels casos per promoure
canvis de conducta. 

 

UNITAT D'EXPERTESA EN L'ESTUDI
D'INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL. 

Si teniu coneixement/sospita o us
sembla que heu pogut mantenir
alguna relació de risc, contacteu amb
la UEEC.

Sol·licita visita demanant el servei de
la UEEC: 

ASSIR Valls 977 602 000
CAP SARRÓ. Planta Baixa. 
C/ Vallvera, 8 

Pots demanar hora amb
la teva parella sexual
(independentment del
seu sexe) per fer-vos les
proves de manera
conjunta. 

Pots escollir un altre
centre si et fa sentir més
còmode més info aquí. 

https://altcampoficinajove.files.wordpress.com/2021/11/20180627-unitat-dexpertesa-en-lestudi-de-contactes.pdf
https://altcampoficinajove.files.wordpress.com/2021/11/20180627-unitat-dexpertesa-en-lestudi-de-contactes.pdf


MOBILITAT
INTERNACIONAL

Tens ganes de marxar a
treballar fora? Una eina que
pots utilitzar per a la recerca de
feina als països europeus és
EURES. 

EURES és una xarxa de
cooperació per l'ocupabilitat i la
lliure circulació de treballadors a
la UE. 

La pàgina web d'EURES
funciona de manera semblant a
un portal de feina. Hauràs de
crear un perfil com a sol·licitant
de treball i podràs buscar les
teves preferències segons pais i
tipologia de treball, empresa,
etc. 

VOLS TREBALLAR A UN PAÍS EUROPEU?

Al mateix portal d'EURES també s'ofereixen
ajudes a la mobilitat. Aquestes ajudes
consten de dues tipologies diferents: 

          
Suport financer directe: 
Per desplaçament a entrevistes,
realització de cursos d'idiomes,
instal·lació al nou país,
reconeixement de qualificacions
professionals, etc. 

Altres formes de suport:
Formació preparatòria prèvia
d'idiomes o altres necessitats,
provisió de tutories, etc. 
          

Pots accedir aquí al portal
d'EURES i començar la teva
recerca de feina a Europa!

          

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage


HABITATGE

Tens dubtes sobre si pots ajornar els
pagaments del teu lloguer? Coneixes els
ajuts que pots sol·licitar? Necessites
saber si pots continuar residint a
l’habitatge malgrat hi hagués una extinció
del contracte de lloguer o un judici de
desnonament?

Personal expert respondrà les teves
preguntes en relació a l'habitatge! 

No ho dubtis, informa't aquí!

ASSESSORIA EN LÍNIA SOBRE
HABITATGE PER A JOVES

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL
URGÈNCIA PER A L'HABITATGE

 

Si et  trobes en una situació de deute
en relació amb el teu habitatge
permanent (compra o lloguer) o has
perdut l'habitatge, pots sol·licitar
aquesta prestació en qualsevol
moment de l'any.  

Pots tramitar la sol·licitud en línia o
de manera presencial a l'Oficina
d'Habitatge de l'Alt Camp on també
poden oferir-te informació i
assessorament. 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://www.altcamp.cat/oficina-dhabitatge


Àrea de Joventut, Consell Comarcal de l'Alt Camp
 C/Mossèn Martí, 3. Valls

 977608560 / joventut@altcamp.cat
Si no desitges rebre més butlletins de l'Oficina Jove de l'Alt Camp, pots donar-te de

baixa enviant un correu a la següent adreça indicant BAIXA BUTLLETÍ ELECTRÒNIC a:
joventut@altcamp.cat

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions:
 El contingut d’aquest correu electrònic i dels fitxers adjunts és estrictament confidencial.

Si no ets la persona destinatària d’aquest missatge i l’has rebut per equivocació,
t'agrairíem que ho comuniquessis al remitent sense difondre, emmagatzemar o copiar-

ne el contingut. 
 

mailto:joventut@altcamp.cat

