
INTRODUCCIÓ

Joves sense qualificació

Joves amb qualificacions bàsiques

Joves amb titulacions superiors

El col·lectiu de joves comprén les persones d'entre 16 i 29 anys. Es

tracta d'un col·lectiu força heterogeni en el que podem trobar:

Recursos  per  a

JOVES
B Y  N E T C L U B

OCUPABILITAT

Elevades taxes d'atur

Mercat de treball precari

Contractes temporals

Incorporació a una feina

amb categoria professional

inferior al nivell de

formació o no relacionada.

Alguns dels factors que

condicionen la seva inserció

laboral són:

NECESSITATS
DEL COL·LECTIU

Orientació

Formació

Formació bàsica

Formació professional

Formació en

competències

transversals

Adquisició d'experiències

laborals

"TRIA UN

TREBALL QUE

T'AGRADI I NO

HAURÀS DE

TREBALLAR

CAP DIA DE LA

TEVA VIDA"
CONFUCIO
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RECURSOS LABORALS

Studentjob

Portal de treball dirigit a joves estudiants que

estan cercant ofertes de feina o pràctiques

professionals.

Entenem com a recursos laborals totes aquelles

eines que ens ajuden en el procés de recerca de

feina, un cop la persona té definit l'objectiu

professional. 

P O R T A L S  D E  T R E B A L L  

Area Estudiantis

Portal de feina per a joves estudiants amb

ofertes i demandes de feina.

Primer empleo

Portal de treball dirigit a joves estudiants i amb

titulació recent i sense experiència laboral.

Oficina Jove de Treball

Borsa de Treball de la Oficina Jove de Treball. Cal  

estar inscrit/a com a usuari/ària per a poder

accedir a les ofertes publicades.

El mundo del Becario

Empresa especialitzada en treball, formació i

serveis que disposa d'un portal de treball on es

poden trobar oportunitats laborals d'arreu del

territori espanyol.  

BeWanted

Plataforma que ofereix al candidat/a inscrit/a,

ofertes de feina, beques i pràctiques acords al

seu perfil.

En aquest portal són les empreses les que

busquen i conviden als candidats/es als seus

processos de selecció.

Emplea FP

Borsa de treball específica per a titulats/des de

Formació Professional amb l'objectiu de millorar

el seu accés al món laboral.

Punt Jove - La Promotora

Servei d'informació per a joves de l'Ajuntament

de Santa Perpètua de Mogoda

RECURSOS
D'ORIENTACIÓ

Els recursos d'orientació són aquells dedicats a

acompanyar als i a les joves en el seu projecte de

vida. Tant des del punt de vista formatiu i laboral,

com en altres aspectes quotidians com són el

suport emocional, etcètera.

Engega'tLand

Programa que s'adreça a joves de Santa

Perpètua  de 16 a 29 anys que estan en situació

d'atur o que treballen i busquen una millora de

feina i/o de formació. El programa està

cofinançat per la Diputació de Barcelona.

Ufocina Jove del Vallès Occidental

Servei de Joventut del Consell Comarcal del

Vallès Occidental. Punt de trobada dels

ajuntaments del Vallès Occidental per dur a

terme actuacions, projectes i serveis adreçats a

joves que donin respostes a les necessitats

compartides entre els municipis de la comarca

en matèria de joventut.

Oficina Jove del Vallès Oriental

Servei públic i gratuït d’orientació i

assessorament especialitzat per a les persones

joves de la comarca, que ofereix informació

personalitzada.

Per veure el llistat d'Equipaments i
serveis d'informació juvenil de la
provincia de Barcelona, clica aquí.

https://www.studentjob.es/
https://areaestudiantis.com/
https://www.primerempleo.com/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/borsa_treball/
https://www.elmundodelbecario.com/empleos
https://www.bewanted.com/candidatos
https://www.empleafp.com/site/index.html#/ofertas
https://www.staperpetua.cat/directori-equipaments/la-promotora
https://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/trobar-feina/apartats/targetaembarcament_engegat.pdf
http://xarxajovevalles.ccvoc.cat/
https://www.vallesjove.cat/
https://www.vallesjove.cat/
https://www.vallesjove.cat/
https://www.diba.cat/es/web/pijs#A


Recursos  per  a

JOVES
B Y  N E T C L U B

RECURSOS PER A JOVES
EMPRENEDORS

RECURSOS FORMATIUS

ALTRES RECURSOS

Oficina del Pla Jove (Diputació de Barcelona)

Des de l'oficina es dona suport als ens locals en la

planificació i el desenvolupament de les

polítiques de joventut, així com promoure la

innovació a través de la formació i

l’acompanyament dels i de les professionals de la

matèria.  També trobareu informació útil a Tag

#joventut

Mapa laboral

Eina que ajuda a orientar el trajecte professional,

proveint de les coordenades necessàries per

decidir quin camí es vol seguir. 

GR

Eina que té com a finalitat aprofundir en

l'autoconeixement, ajudar a entendre's millor i

fer reflexionar sobre els interessos formatius i

laborals per a determinar quins estudis o

ocupacions poden proporcionar una major

satisfacció.

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Són el primer nivell de qualificació dins dels

estudis de formació professional.

S'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han

finalitzat l'ESO. Són estudis voluntaris i la seva

durada és d'un curs acadèmic. 

Programa PICE

Des d'aquest programa s'ofereix formació

gratuïta específica per a joves menors de 30

anys. 

Programes i serveis específics per a Joves

Des de Barcelona Treball ofereixen un ampli

catàleg de programes i serveis per a joves per tal

de d'acompanyar-los en el seu procés de recerca

de feina, orientar-los en els seus estudis, etc.

Programa joves Emprenedors (Fundació "La

Caixa") 

Programa que té com a objectiu despertar la

iniciativa emprenedora en l'alumnat, proposant-

los la creació d'un projecte socialment

responsable. 

Des del Programa de Garantia Juvenil es
destinen ajuts per a joves emprenedores i
treballadors autònoms

Garantia Juvenil

Iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels

/les joves al mercat de treball. Està enfocada en

que tots els joves no ocupats ni integrats en els

sistemes d'educació o formació, puguin rebre

una oferta d'ocupació, educació o formació.

Coordinadora d'Organitzadors de Camps de

Treball Internacionals de Catalunya (COCAT)

Els Camps de Treball tenen com a fi enfortir

l'aprenentatge intercultural, el desenvolupament

personal i el reforç dels valors solidaris, en el

mateix moment que el/la jove exerceix el seu

treball com a voluntari. 

Eurodissey

Programa d'intercanvi de l'Assemblea de les

Regions d'Europa que ofereix estades en

pràctiques a l'estranger a joves d'entre 18 i 30

anys.

Institut de la Juventut (INJUVE)

Organisme públic adscrit al Ministeri de Drets

Socials i Agenda 2030, on l'activitat principal es

dirigeix a promoure actuacions en benefici dels i

les joves.

(Actualitzat 02/2022)

https://www.diba.cat/es/web/joventut
https://joventut.diba.cat/
http://www.mapalaboral.org/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi/
https://www.cambrasabadell.org/es/cursos-gratuitos-para-jovenes-programa-pice-garantia-ju-021301001/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/joves/joves.do
https://educaixa.org/ca/programa-joves-emprenedors
https://educaixa.org/ca/programa-joves-emprenedors
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/index.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.cocat.org/?lang=es
http://eurodyssey.aer.eu/?lang=es
http://www.injuve.es/

