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Tant les inscripcions als cursos de formació com la sessió informativa del Projecte
Singulars es duran a terme al Servei Local d'Ocupació.

S’obren inscripcions a nous cursos gratuïts de formació
ocupacional que s’impartiran a Castellar a partir del febrer

Dimecres 16 de gener de 2019

L’Ajuntament de Castellar del Vallès oferirà a partir del febrer quatre cursos de
formació ocupacional adreçats a persones en situació d’atur finançats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.

Els cursos programats són els següents: Operacions d’enregistrament i tractament de
dades i documents (de 480 hores, que començarà al febrer i s’allargarà fins al
juliol), Confecció i publicació de pàgines web (de 600 hores, de febrer a juliol),
Anglès B1 (280 hores, de febrer a maig) i Anglès B2 (280 hores, de maig a juliol).

Per poder dur a terme qualsevol d’aquests quatre cursos, que són gratuïts, és
indispensable estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (c. de la República,
45-47 de Sabadell) com a demandant d’ocupació abans de l’inici del curs. Per a més
informació i inscripcions, cal adreçar-se al Servei Local d’Ocupació (Espai Tolrà, c.
de Portugal, 2), trucar al telèfon 93 714 40 40 o enviar un correu electrònic a
l’adreça dpeio@castellarvalles.cat.

Sessió informativa sobre el Projecte Singulars adreçat a joves de 16 a 29 anys
que no estudien ni treballen

D’altra banda, dijous vinent, 24 de gener, el Servei Local d’Ocupació acollirà a les
10 hores una sessió informativa sobre el Projecte Singulars, una iniciativa
organitzada pel Consell Comarcal de Castellar del Vallès i en la qual col·labora
l’ajuntament de la vila.

La proposta es du a terme en el marc del Programa de Garantia Juvenil, i s’adreça a
joves de 16 a 29 anys de tots els nivells formatius que no estiguin estudiant ni
treballant. Enguany, el Projecte Singulars té com a objectiu fomentar les vocacions
industrials entre la població jove, i contempla diferents nivells d’especialització i
formació. El projecte es divideix en diverses fases de formació, pràctiques i
acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral, i s’executa en les
indústries i famílies professionals següents: indústria alimentària, indústria tèxtil,
logística i packaging, robòtica i indústria 4.0 i economia circular.

Per poder-hi participar, a més de tenir entre 16 i 29 anys, cal estar donat d’alta com
a demandant d’ocupació a l’oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya,
cal estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.
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Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,  i el
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.
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