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1. GLOSSARI 

 

EAP: Equip d’Atenció Psicopedagògica 

PTT: Programa de Transició al Treball 

PFI: Programa de Formació i Inserció 

IFE: Itinerari Formatiu Específic 

CFA: Centre de Formació d’Adults 

CP: Certificat de Professionalitat 

CNO: Centre de Noves Oportunitats (Start) 

 

 

 

 

 

2. DADES DE CONTACTE PROFESSIONALS XARXA 16-21 

 

Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) 

Mònica Palau 

monica.palau@olot.cat 

Referent d’Ocupació Juvenil 

Núria Tella 

garantiajuvenil@garrotxa.cat 

Educadora joves Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (14-18 anys) 

Sara Soler 

ssoler@casg.cat 

Educadora joves Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (+ 18 anys) 

Lluïsa Vayreda 

lvayreda@casg.cat  

  

mailto:monica.palau@olot.cat
mailto:garantiajuvenil@garrotxa.cat
mailto:ssoler@casg.cat
mailto:lvayreda@casg.cat
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3. CIRCUIT DE DETECCIÓ, DERIVACIÓ I SEGUIMENT DE JOVES D’ENTRE 16 I 21 

ANYS QUE ES TROBEN SENSE RECURS FORMATIU 

 

 

 

 

 

 

 

  

            XARXA 16-21 

                      + 

                  SOAC 

            

 

ESCOLA 

D’ADULTS 

     PTT 

PFI 

NOIMA 

CENTRES 

EDUCATIUS 

EAP 

    CNO            

(Oscobe) 

ALTRES 

-Lluïsa Vayreda i Sara Soler, Educadores de 

joves Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 

-Núria Tella, Referent d’Ocupació Juvenil 

-Mònica Palau, Tècnica Servei d’Orientació 

d’Àmbit Comunitari (SOAC) 

Taula de coordinació 

agents educatius a la 

formació post-

obligatòria: 

-EAP 

-Escola d’Adults 

-Centres educatius 

-PTT 

-PFI 

-Noima 

-Aula Format 

-CNO 

-Altres 

Joves individuals 
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4. SORTIDES FORMATIVES SEGONS PERFILS I EDATS 
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5. INSTITUT BOSC DE LA COMA 

 

Breu descripció del recurs Oferim diversos estudis post obligatoris de formació professional 
inicial. 

Formació que ofereix Cicles formatius de grau mitjà : 

• Gestió administrativa 

• Sistemes microinformàtics i xarxes 
 

Cicles formatius de grau superior: 

• Administració i finances 

• Comerç internacional 

• Transport i logística  

• Administració de sistemes informàtics i xarxes 

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 

• Desenvolupament d’aplicacions web. 
 

Requisits d’accés Edat >= 16 (CFGM i CP) 
>= 18 (CFGS) 

Documentació  

Titulació mínima En funció del tipus d’estudi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

6. INSTITUT LA GARROTXA 

 

Breu descripció del recurs Institut d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria. A Post-
obligatori oferim estudis de formació professional inicial, formació 
professional continua i ocupacional. També formació a demanda de 
les empreses. 

Formació que ofereix Cicles formatius de grau mig: 
- Producció agropecuària. 
- Jardineria i floristeria. 
- Elaboració de productes alimentaris. 
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques. 
- Manteniment electromecànic. 
- Mecanització. 
- Confecció i moda. 
- Cures auxiliars d’infermeria. 
- Construcció. 
Més informació a  : https://inslagarrotxa.cat → ensenyaments. 

Cicles formatius de grau superior: 
- Ramaderia i assistència en sanitat animal. 
- Disseny i producció de plàstics i metalls. 
- Automatització, robòtica i mecatrònica industrial. 
- Patronatge i moda. 
- Laboratori clínic i biomèdic. 
- Projectes d’edificació  
Més informació a  : https://inslagarrotxa.cat → ensenyaments. 

FP Contínua: oferta periòdica en funció els programes i les 
subvencions. Més informació a  : 972271144 – Centre Integral de FP. 
FP ocupacional: oferta periòdica en funció els programes i les 
subvencions. Més informació a  : 972271144 – Centre Integral de FP. 
FP a demanda: oferta en funció de la demanda de les empreses. Més 
informació a  : 972271144 – Centre Integral de FP. 
 

Requisits d’accés Edat Cicles formatius de grau mig, 16 anys. 
Cicles formatius de grau superior , 18 anys. 
Resta formació, segons cada programa. Més 
informació a  : https://inslagarrotxa.cat 

Documentació Segons el tipus d’estudi. Més informació a  : 
https://inslagarrotxa.cat → secretaria 

Titulació 
mínima 

Segons el tipus d’estudi. Més informació a  : 
https://inslagarrotxa.cat → secretaria 

 

 

 

 

 

https://inslagarrotxa.cat/
https://inslagarrotxa.cat/
https://inslagarrotxa.cat/
https://inslagarrotxa.cat/
https://inslagarrotxa.cat/
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7. INSTITUT MONTSACOPA 

 

Breu descripció del recurs Institut públic d’educació secundària d’estudis obligatoris i post 
obligatoris. 

Formació que ofereix Cicles formatius de la Família de Serveis a la comunitat: 
 

• Cicle formatiu de grau mitjà:  
               Tècnic en Atenció a les Persones en situació de dependència 
 

• Cicle formatiu de grau superior:  
               Tècnic en Educació Infantil 
 
Certificat de professionalitat (CP): 

• Atenció sociosanitària a persones en institucions socials. 
(Nivell 2) 

 

Requisits d’accés Edat >= 16 (CFGM)  
>= 18 (CFGS)  
Certificat Professionalitat: requisits 
segons el programa. 

Documentació Consultar la Web de l’institut 
https://agora.xtec.cat/iesmontsacopa/ 

Titulació mínima En funció del tipus d’estudi 

https://agora.xtec.cat/iesmontsacopa/ 
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8. IFE INTEGRA 

 

Breu descripció del recurs Els itineraris formatius específics són estudis post obligatoris de 
caràcter professionalitzador adreçats a alumnes amb necessitats 
educatives especials . 
Tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal d’aquests 
alumnes i fer que assoleixin les competències professionals 
necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del 
treball, aconsegueixin la plena inclusió social. 

Formació que ofereix Auxiliar de vendes i atenció al client 

Requisits d’accés Edat Entre 16 i 20 anys 

Documentació Informe de reconeixement 
de NEE 

Titulació mínima Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

9. ESCOLA PIA OLOT 

 

9.1 Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Breu descripció del recurs L’Escola Pia d’Olot és un centre concertat / privat del Departament 

d’Educació que ofereix estudis d’Educació Obligatòria i estudis de 

Formació Professional Reglada i No Reglada.  

Opcions a beques fins al 100% en tots els estudis 

Formació que ofereix GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE  

Et capacita per: Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals 

de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de 

baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d'oci 

i aventura, progressant a peu , amb cordes, amb bicicleta , en 

embarcacions i a cavall , així com dinamitzar activitats de temps de 

lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i 

garantint la qualitat i la seguretat. 

Continguts del cicle: Tècniques d’equitació i Guia eqüestre / Atenció a 

grups / Organització d’itineraris i guia de muntanya a peu i en bicicleta 

/ Activitats de temps de lleure / Tècniques de natació i Socorrisme en 

el medi natural  /Guia en el medi natural aquàtic / Maniobres amb 

cordes / Empresa i iniciativa emprenedora / Formació i orientació 

laboral / Anglès tècnic / Síntesi  / Formació en centres de treball 

(d’aprenentatge en una empresa del sector, esportiu i/o de lleure) 

I, molt important, la tutoria i l’acompanyament en el dia a dia, en el 

créixer personal i professional per la vida. 

QUE ENS CARACTERITZA: 

- Acompanyament personalitzat a l’alumne/a 
- Equip docent proper 
- Treball cooperatiu en tot el cicle 
- Erasmus+ 
- Mètode SUMMEM (treball per itineraris d’aprenentatge, 

projectes i APRENENTATGE/SERVEI) que fa realment possible 
l’aprenentatge significatiu. 
 

Requisits d’accés Edat 16 anys mínim l’any de la matrícula 

Documentació https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/cfgm/i

nici 

Titulació mínima ESO / Prova accés GM (PAGM) / CAM (curs 

específic d’accés a grau mitjà), que es cursa 

alhora en la majoria de PFI’s.  

 

https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/cfgm/inici
https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/cfgm/inici
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9.2 Cicles Formatius de Grau Superior 

Breu descripció del recurs L’Escola Pia d’Olot és un centre concertat / privat del Departament 

d’Educació que ofereix estudis d’Educació Obligatòria i estudis de 

Formació Professional Reglada i No Reglada.  

Opcions a beques fins al 100% en tots els estudis 

Formació que ofereix ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (MODALITAT DUAL) 

Et  capacita per: Elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació 

fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i 

dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de 

temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats i 

garantint-ne la seguretat i satisfacció dels usuaris. 

Continguts del cicle: Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis / 

Dinamització de Grups i Planificació de l'Animació Socioesportiva / 

Metodologia de l'Ensenyament d'Activitats Fisicoesportives / Activitats 

Fisicoesportives Individuals, d’Equip, amb aparells manuals, per a la 

Inclusió Social / Activitats d'Oci, Temps Lliure i Jocs i Activitats 

d'Animació Turística / Anglès / Projecte d'Ensenyament i Animació 

Socioesportiva. 

INTEGRACIÓ SOCIAL (MODALITAT ONLINE) 

Et capacita per: Programar, organitzar, implementar i avaluar les 

intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques 

específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot 

moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries 

i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones 

destinatàries com per al professional. 

Continguts del cicle: Contextualització i Metodologia de la intervenció 

social / Promoció de l’autonomia personal / Inserció sociolaboral / 

Sistemes augmentatius de comunicació / Atenció a les unitats de 

convivència / Mediació Comunitària / Habilitats social / Primers auxilis 

/ Projecte d’integració social. 

A més, en tots els cicles formatius es realitza un període de Formació 

pràctica en Centres de treball i alguns mòduls comuns per la inserció 

laboral i l’emprenedoria. 

QUE ENS CARACTERITZA: 

- Tutoria i Acompanyament personalitzat a l’alumne/a 

- Equip docent proper 

- Treball cooperatiu en tot el cicle 

- Erasmus+ 
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- Mètode SUMMEM (treball per itineraris d’aprenentatge, 
projectes i APRENENTATGE/SERVEI) que fa realment possible 
l’aprenentatge significatiu. 

Requisits d’accés Edat 18 anys mínim l’any de la matrícula 

Documentació https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/cfgs/inici 

Titulació 

mínima 

CFGM / Batxillerat / Prova accés GS (PAGS) / Curs 

d’accés  a GS 

 

9.3 PFI Auxiliar d’activitats forestals 

Breu descripció del recurs És un programa de formació i inserció per joves de 16 a 21 anys que no 

tenen l’ESO aprovada. És un recurs subvencionat 100% pel 

Departament d’Educació que té per objectiu formar i acompanyar als 

joves en el seu camí, per una banda professionalitzador en el sector 

forestal i, per altra banda, acadèmic per millorar les competències 

bàsiques i assolir (si l’alumne/a vol) l’accés a un CFGM. A més, i el més 

important, acompanyament individual a la persona, en el seu camí de 

creixement i en la millora de les habilitats socials. 

Formació que ofereix La formació es divideix en dos grans blocs:  

Formació professionalitzadora:  operacions auxiliars necessàries per la 

conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la 

qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals 

i protecció medioambiental corresponents. Repoblació i 

infraestructura forestal, silvicultura i plagues, aprofitament de la fusta, 

operacions de desembosc, et. I 180h de formació pràctica en 

empreses. També s'adquireixen coneixements sobre la prevenció del 

possibles riscos laborals en el sector i les actuacions derivades.  

 

Formació per la vida en àrees bàsiques i  instrumentals (bloc comú a 

tots els PFI’s): estratègies de comunicació (català, castellà, anglès i TIC), 

estratègies i eines matemàtiques, entorn social i territorial,  

I, molt important, la tutoria i acompanyament en el dia a dia. 

 

Requisits d’accés Edat 16 a 21 anys 

Documentació https://sites.google.com/olot.epiaedu.c

at/informacions-generals-piaolot/inici 

Entrevista inicial (cal fer-la un cop es fa 

la inscripció). 

Titulació mínima CAP 

 
 
 

https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/cfgs/inici
https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/informacions-generals-piaolot/inici
https://sites.google.com/olot.epiaedu.cat/informacions-generals-piaolot/inici
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10. PTT GARROTXA  

Breu descripció del recurs  El PTT Garrotxa és un recurs del Departament d’Educació cofinançat 
pel mateix departament, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa. És un servei públic 100% subvencionat i la matrícula és 
gratuïta.  
L’objectiu del PTT és formar i acompanyar joves d’entre 16 (els han de 
fer l’any d’inici del curs) i 21 anys sense l’ESO.  

Formació que ofereix  El PTT és un recurs que ofereix 1000h de formació als seus alumnes al 
llarg d'un curs escolar. Al final del curs, els alumnes que aproven, 
obtenen el certificat d'accés a CFGM (CAM) i un certificat de 
professionalitat de nivell 1.  
La formació, marcada pel currículum PFI del Departament d’Educació 
es divideix en 2 grans blocs, la formació general i la formació 
professional.  
La formació general té com a objectiu formar en les branques 
instrumentals (llengua, matemàtiques, entorn, informàtica...) per tal 
que els alumnes millorin el nivell amb el qual arriben al PTT i puguin 
afrontar amb garanties d'èxit el CFGM si és que en volen cursar. Dins 
les hores de formació general també hi ha PRL i tutories, enfocades a 
treballar tan de forma individual com col·lectiva, aquells aspectes més 
personals i emocionals dels joves que són claus pel seu 
desenvolupament personal, educatiu, formatiu i professional.  
La formació professional consta d'hores de classe (420h) i de 
pràctiques curriculars (180h) dins l'empresa (FCT), empreses avalades 
pel Consell General de Cambres de Catalunya . Els grups al PTT són 
reduïts (16 o 17 alumnes per aula) i això facilita que les classes siguin 
molt pràctiques i puguem sortir de la lògica de l'aula teòrica i 
unidireccional de l'ESO. L'FCT és una peça clau per a la formació dels 
joves, ja que els permet conèixer de primera mà el món laboral, el 
funcionament intern d'una empresa, les relacions que s'hi estableixen 
dins, i aprendre, encara més la professió on s'han iniciat amb l'FP. El 
seguiment de la FCT és clau per tal que aquestes esdevinguin part del 
procés educatiu i formatiu del jove. L’FCT és obligatòria i 
imprescindible per acreditar el PTT.  
El model educatiu del PTT és individualitzat, però sempre tenint en 
compte el grup-classe, s'atenen  
de forma integral totes les necessitats dels joves i es fomenta i es 
busca un vincle educatiu que transcendeix el curs que dura el PTT, 
esdevenint referents com a recurs per a molts joves al llarg dels anys. 
El caràcter post obligatori del PTT permet que les responsabilitats es 
reparteixin entre el servei i els mateixos joves, canviant la mirada de la 
relació educativa en relació amb la que havien tingut a l'ESO.  
En ser un recurs del Departament acreditem titulacions oficials i 
reconegudes i alhora, tot segueix uns estàndards de qualitat 
estrictament regulats, per tal de garantir la millor formació i atenció 
als joves.  
Al PTT Garrotxa oferim 3 perfils professionals, el perfil d'Auxiliar de 
Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques, el perfil  
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d'Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració, i el perfil 
d'Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic.  
En ser un recurs oficial i reconegut, els alumnes del PTT tenen tret a la 
beca general d'estudis post obligatoris.  

Requisits d’accés  Edat  Mínim: complir els 16 l’any d’inici de curs.  
Màxim: complir els 21 l’any d’inici de curs.  

Documentació Qualsevol document d’identitat o cèdula 
d’inscripció 

Titulació mínima  Cap, justament el contrari. No tenir 
acreditada l’ESO, ni cap titulació superior. 

Al PTT s’hi accedeix després d’una entrevista que es realitza durant la preinscripció. Cada jove i la 
seva família fan una entrevista amb el tutor del perfil que volen cursar en primera opció. 
L’entrevista complementa els barems del Departament, i permet incorporar ítems subjectius que els 
barems obvien.  
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11. ESCOLA D’ART D’OLOT/ ESDAPC- CAMPUS OLOT 

Breu descripció del 
recurs 

Centre públic d’estudis reglats post-obligatoris d’arts plàstiques i 
disseny (Batxillerat d’arts i Cicles) i ensenyaments artístics superiors 
(un dels 7 campus d’ESDAPC). 

Formació que ofereix • Batxillerat d’arts 

• CFAM Revestiments Murals 

• CFAM Assistència al producte gràfic imprès 

• CFAS Fotografia 

• CFAS Decoració 

• CFAS Escultura aplicada a l’espectacle 

• CFAS Motlles, impressió 3D i art toys 

• CFAS Gràfica Publicitària 

• CFAS Il·lustració 

• Ensenyaments artístics superiors en disseny gràfic (ESDAPC) 

• Ensenyaments artístics superiors en disseny d’interiors 
(ESDAPC) 

Requisits d’accés  
(!) 
 

Edat • CFAM i Batxillerat: mínim 16 anys 

• CFAS i ESDAPC: mínim 18 anys 

Documentació • Acreditar estudis anteriors finalitzats 

• Resultats de la prova d’accés si és el cas 

• Allò que s’escaigui segons procediment 
oficial de preinscripció i matrícula. 

Titulació mínima • Batxillerat: ESO 

• CFAM: ESO (o 17 anys + prova general) i 
prova específica. 

• CFAS: Batxillerat artístic / CFAM d’arts 
plàstiques i disseny / Batxillerat no artístic 
+ prova específica / 19 anys +  proves 
general i específica. 

• ESDAPC: Prova d’accés específica. A més, 
qui no tingui Batxillerat o prova d’accés 
comuna a CFAS també ha de fer prova 
d’accés comuna. Hi ha algunes places 
reservades per accés directe des d’un 
CFAS, però són molt poques i és un risc 
optar-hi. 

(!) Els calendaris de preinscripció, proves d’accés i matrícula venen marcats pel Departament. 

Poden variar una mica d’un any per l’altre, però en alguns casos pot voler dir que al març 

l’alumne/a ja s’ha d’inscriure a proves de cara a poder-se matricular pel curs següent. Cal estar 

atents i difondre correctament les dates quan se sàpiguen. 
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12. CFA LA GARROTXA 

Breu descripció del recurs  L’escola d’adults és un centre públic depenent del Departament 
d’Educació, amb un recorregut de més de 25 anys d'història. 
Oferim un horari molt ampli de formació tant al matí com a la 
tarda i vespre, que va des de les 9:00 h fins a les 21:00h.  
Tot i que el CFA La Garrotxa es troba ubicat físicament a Olot, 
l'àmbit d'actuació d'aquest és comarcal.  

Formació que ofereix  Ensenyaments inicials i formació bàsica  
Llengua catalana.  

 Català 1 (nivell A1)  
 Català 2 (nivell A2)  
 Català 3 (nivell B1)  

 
Llengua castellana.  

 Castellà 1 (nivell A1)  
 Castellà 2 (nivell A2)  
 Castellà 3 (nivell B1)  

 
Formació instrumental (Nivells 1, 2, 3 i 4)  
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)  

 Presencial i a distància per l’Institut Obert de Catalunya (IOC)  
 
Ensenyaments transprofessionals  
Llengua anglesa.  

 Anglès 1 (nivell A1)  
 Anglès 2 (nivell A2)  
 Anglès 3 (nivell A2.2)  

 
Llengua francesa.  

 Francès 1 (nivell A1)  
 Francès 2 (nivell A2)  
 Francès 3 (nivell A2.2)  

 
Competència digital COMPETIC (Nivells 1, 2 i 3)  
Ensenyament per a la preparació de proves d’accés  

 A cicles formatius de grau superior.  
 

Requisits d’accés  Edat  Amb caràcter general poden accedir a 
l’educació d’adults les persones que han 
complert 18 anys o bé els compleixen durant 
l’any natural que inicien la formació.  

Documentació Passaport, DNI, NIE 

Titulació mínima Depenent de l’ensenyament al que es 
matriculin 
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13. AULA-FORMAT S.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breu descripció del recurs Recurs Educatiu des de 1998. Atenem a persones en el seu projecte 
de vida, donant resposta a una mancança que existia a la ciutat, 
formem joves en diferents àmbits professionals i sempre amb una 
molt bona coordinació amb els centres educatius i els diferents 
agents del sector. 

Formació que ofereix - PFI de Mecànica de l’Automòbil segons demanda 
- PFI de Instal·lació de Mobles segons demanda. 
- CP2 d’Automoció segons demanda 
- CP2 Instal·lador de Mobles segons demanda. 
- Formacions a mida segons demanda. 
- Curs de Responsable Tècnic de Taller ( Professionals). 
- Programes del CNO a mida segons necessitats. 

 
Requisits d’accés 

Edat A PARTIR DE 16 

Documentació BÀSICA DNI,S.S, FOTOS 

Titulació mínima - PFI CAP 
- CP2 ESO O PROVA  
- MIDA CAP 
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14. NOIMA- ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS 

14.1 Aula d´alfabetització i arrelament al territori 

Breu descripció del recurs L’Aula d’Alfabetització és un recurs dirigit a joves nouvinguts a la 
Garrotxa d’entre 16 i 18 anys que no disposen d’un coneixement de 
la llengua catalana i amb un nivell d´alfabetització, en la majoria de 
casos, baix. 
 
El projecte no només aborda la part competencial d’adquisició de la 
llengua catalana oral i escrita sinó que té un enfoc comunitari per 
promoure l’arrelament al territori dels joves participants realitzant 
accions de coneixement de l’entorn i de participació en el teixit social 
de la Garrotxa. 
 
El recurs pretén també afavorir l´accés als diferents itinerari formatiu 
disponibles a la Comarca i ser un punt de referència i suport. 
 

Formació que ofereix Coneixement de llengua catalana, Coneixement de Lectoescriptura, 
Coneixement TIC. 
També treballem les competències transversals. 

Requisits d’accés Edat Entre 16 i 18 anys 

Documentació NIE/Passaport/DNI 

Titulació mínima  

 

14.2  Formació a mida 

Breu descripció del recurs Formació d’aprenents en diferents sectors professionals a partir de 
les necessitats detectades a les empreses de la comarca.  

Formació que ofereix La formació consta d’un treball a l’aula i d’una formació en empresa, 
per a crear ponts entre els joves i les empreses. 

Requisits d’accés Edat 16-24 

Documentació Permís de residència i permís de 
feina 

Titulació mínima Primària o equivalent 
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14.3 Taller d’Activació Sociolaboral 

Breu descripció del recurs Projecte formatiu que busca dotar d’eines i suport als joves que 
estan fora del sistema i que tenen voluntat de revertir aquesta 
situació. El projecte es vertebra al voltant d’una intervenció pràctica 
(projecte de rehabilitació, obra, col·laboració amb una entitat, etc.) 
on s’inclouen activitats de formació professionalitzadora on es 
treballen també aspectes instrumentals, activitats TIC i un seguiment 
i acompanyament intensiu a l’itinerari formatiu o sociolaboral. 

Formació que ofereix Tastet d’oficis relacionat amb tasques de manteniment i rehabilitació 
d’espais (electricitat, fusteria, pintura, paleteria, llauneria,...) i 
formació relacionada amb l’atenció a persones (monitoratge, cura 
d’infants,...) 

Requisits d’accés 
 
 

 

Edat 16 a 19 anys 

Documentació No hi ha requisits 

Titulació mínima No hi ha requisits 

 

 

14.4 Projecte de prevenció a l’abandonament prematur del sistema educatiu 
 

Breu descripció del recurs Projecte dirigit a alumnat amb pronòstic d’abandonament prematur 
dels sistema educatiu que estigui cursant CGM  que prèviament hagi 
estat identificat i seleccionat per l’institut. Té per objectiu enfortir el 
vincle dels joves amb el seu itinerari formatiu per a evitar ruptures i 
abonaments prematurs.  
És un treball compartit i coordinat amb els centres. 

Formació que ofereix • Accions d’orientació: formatiu i laboral  

• Accions de desenvolupament de competències: espai de 
reforç educatiu 

• Accions d’empoderament: vinculació a l’escola, motivació i 
compromís 

• Accions vinculació al territori: lleure i oci a través de les 
noves tecnologies i el contacte amb la natura com a 
principals metodologies.  

Requisits d’accés Edat A partir de 16 anys 

Documentació No hi ha requisits 

Titulació mínima Estar cursant 1r de CFGM 
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15. START- CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS 

Breu descripció del recurs Projecte socioeducatiu que s’executa a nivell provincial amb un punt 
d’actuació a la comarca de la Garrotxa, a Olot des de 2015. Té com 
objectiu potenciar la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu 
reglat a joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen, tant si han 
graduat en la ESO com si no. 
S’ofereix orientació educativa, acompanyament personalitzat amb 
itineraris flexibles. El CNO ofereix la possibilitat de formar-se durant 
dos cursos escolars. 
Itineraris de dilluns a divendres, de 600h a 1000h. 
Formació i transport 100% gratuït. 
 

Formació que ofereix Aula Oberta: Aula de suport personalitzada que dona cabuda a les 
diferents demandes dels joves del territori i on se’ls acompanya en 
l’obtenció de l’ESO (a través de la plataforma IOC), preparació de les 
proves d’accés a CFGM i CFGS, d’entre altres. 
Activa’t: Formació en competències bàsiques 
(alfabetització),coneixement de l’entorn i tastets d’oficis.  
 
Programes de formació i inserció: 

- PFI Auxiliar d’hostaleria  cuina i serveis de restauració (Girona) 
- PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleuger 

(Santa Coloma de Farners) 
- PFI Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles 

(Olot) curs 2023-2024 
 
ITINERARI EMPRESA 
Formació en competències tecnicoprofessionals i transversals, amb 
pràctiques no laborals en les següents modalitats de  formació: 
formació de catàleg, certificats de professionalitat, formació a mida 
empresa i formació Dual.  
 
Els itineraris s’engloben dins les següents famílies professionals: 
Serveis socioculturals a la comunitat, agrària, hostaleria i turisme, 
indústria agroalimentària, administració i gestió, activitats físiques i 
esportives, fusta-moble i suro, transport i manteniment de vehicles, 
comerç i màrqueting, instal·lació i manteniment, electricitat i 
electrònica, i edificació i obra. 
 
ITINERARIS FORMATIUS CURS 2022-2023 
Hostaleria i turisme, Jardineria, Comerç, Logística, Instal·lacions i 
manteniment, Administració (Girona) 
Edificació i obra (Palol de Revardit) 
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials   
(Figueres) 
 
*Aquests itineraris es defineixen cada curs escolar, tenint en compte la 
demanda dels joves i les necessitats i ofertes formatives existents al 
territori. *Aquests itineraris es realitzen a diferents punts de la 
província de Girona, incloent-hi la Garrotxa. 
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Requisits d’accés Edat De 16 a 24 anys 

Documentació NIF o NIE o Passaport Comunitari 
DARDO 
Garantia Juvenil 

Titulació mínima No requerida 

 


