SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ:
LA FASSINA: Av. de Catalunya, 22 – Tel 938 171 995 – C/e: ocupacio@vilafranca.org
OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL: Pl. Penedès, 4, bx– Tel 938 172 447 C/e: omt@vilafranca.org
INS ALT PENEDÈS:
Pla de Transició al Treball – Av. de Tarragona, 90. Tel 938 171 719 – C/e: a8960023@vilafranca.org
web: ocupacio.vilafranca.cat

AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Servei d’Ocupació i Formació
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Recinte
La Fassina

Al servei de les persones...
El Servei d’Ocupació i Formació desenvolupa una intensa activitat des de diferents
àmbits per tal d’assolir la integració socio-laboral de les persones en recerca de feina
i/o millora de l’ocupació i fomentar la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Ofereix:
 Informació.
 Orientació individual i en grup.
 Formació per l’ocupació i la
inserció laboral

...i al servei de les empreses
L’objectiu és escoltar les demandes i donar una resposta ràpida i efectiva a les seves
propostes i necessitats. Servei gratuït i de proximitat gestionat amb un alt nivell de
professionalitat i eficàcia.
Ofereix:
 Borsa de treball. Gestió d’ofertes i
preselecció de candidats/tes.
 Assessorament en la definició de
perfils professionals.
 Col·laboració en accions formatives.

 Formació a la carta.

PUNT TIC VILAFRANCA VIRTUAL
Programa que té com a objectiu posar les tecnologies de la informació i la
comunicació a l'abast de tothom a través de l'accés, la formació i l'acreditació de
competències TIC.
Ofereix:

 Formació TIC per a l’alfabetització
digital de les persones en recerca
de feina.
 Formació ACTIC per a l’acreditació
oficial.

punttic.gencat.cat

 Centre col·laborador ACTIC per a
l’acreditació de competències TIC.
 Promoció de les TIC al territori.
 El servei a la xarxa:

actic.gencat.cat

INSTITUT D’APRENENTATGE PRODUCTIU
Rodolf Llorens i Jordana
Centre promotor de la metodologia de l’Aprenentatge Productiu.

 Desenvolupament de les Aules MAP (Metodologia de
l’Aprenentatge Productiu) a l’Educació Secundària Obligatòria.
 Implementació del model Vilafranca Ciutat com a Escola
en programes formatius del Servei d’Ocupació i Formació.
 Participació en les activitats de la Xarxa Internacional
d’Escoles i Projectes d’Aprenentatge Productiu – INEPS
www.ineps.org

PUNT DE SUPORT UOC ALT PENEDÈS
Ofereix:
 Informació als estudiants i/o persones
interessades.
 Retorn de llibres en préstec bibliotecari.
 Punt de connexió a Internet.
 Compulsa de documentació administrativa.

www.uoc.edu

Espais del servei

On som?

CFO FRANCESC LAYRET
 IDAP - INSTITUT D’APRENENTATGE PRODUCTIU
 PUNT DE SUPORT UOC
 CENTRE COL.LABORADOR ACTIC
 PUNT TIC VILAFRANCA VIRTUAL


LA FASSINA. Av. Catalunya, 22




OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL
PUNT TIC VILAFRANCA VIRTUAL
CLUB DE LA FEINA

Pl. Penedès, 4, baixos


PFI – PTT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

INS ALT PENEDÈS. Av. Tarragona, s/n

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL

Porta d’entrada als diferents recursos que ofereix el Servei d’Ocupació i Formació i
punt de referència tant de les persones que busquen treball i/o formació com de les
empreses que busquen treballadors.

Ofereix:


Informació diversa sobre accions
formatives i ocupacionals.



Monogràfics i sessions
formació en grups reduïts.



Sessions informatives a grups,
centres educatius i entitats.



Borsa de Treball de la Xarxa Xaloc.



Prospecció d’empreses.



Gestió d’ofertes laborals.



Club de la Feina: Espai de recerca
activa de feina.

de

• Cartellera d’ofertes
laborals i de formació.
• Informació sobre recursos
laborals i de formació.
• Atenció personalitzada.

TREBALL ALS BARRIS
Espirall
 Formació professional per l’ocupació
 Casa d’Oficis “Cuidem”
Per a joves entre 16 i 25 anys amb
acreditació en ESO.
Programa formatiu i laboral amb
tramitació de beques i/o contractes
de formació.

Especialitat:
• Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.

 Espirall, Capital Humà
Foment de la formació per l’ocupació
i les competències transversals de les
persones en situació d’atur laboral.
Apropament al teixit empresarial del
barri de l’Espirall.
• Speed Networkings
• Tallers (xarxes socials, recerca
de feina,etc...)

TREBALL ALS BARRIS
Espirall

Conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu la dinamització de les persones del
barri de l’Espirall que estan en situació d'atur laboral i l’increment de les
oportunitats d'ocupació i reciclatge professional.

 Espirall, Fem Barri
Activitats de dinamització i participació
ciutadana.
• Projecte Activa’t per l’ocupació.
• Foment del català,
com a eina d'inclusió social.
• Banc de Temps de Vilafranca.
Intercanvi d’habilitats i coneixements.
https://bdtvilafranca.wordpress.com

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL
 Orientació
Adreçada a persones majors de 16 anys.
Té com a objectiu l’anàlisi de les necessitats i les competències de la persona i la
seva activació per tal d’incrementar les possibilitats d’accés al mercat de treball o
el retorn al sistema educatiu.
Els programes de que es disposen són varis (Itineraris d’orientació, Joves en
Acció per a la Recerca de Feina, Jove Activa’t, etc...) i, segons els cas, s’ofereixen:
• Itineraris d’orientació individuals i en grup.
• Mòduls d’Aprenentatge Productiu.
• Sessions formatives (tallers, autoaprenentatge,etc...)
• Estades pràctiques en empresa.

CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Francesc Layret
 Formació professional per l’ocupació

 Formació ocupacional
Per a persones majors de 16 anys.
Certificats de professionalitat,
variables segons la convocatòria.

Especialitats:
• Elaboració de vins i licors.
• Activitats auxiliars de magatzem.
• Activitats de gestió administrativa.
Programa SEFED .
Simulació d’una empresa, amb els
departaments comercial i financer, de
recursos humans i de màrqueting i
comunicació.
Metodologia de l’aprendre fent i de la
formació a través de l’experiència
pràctica en l’aula i en empreses.

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

 Programes de Formació i Inserció Plans d’Iniciació Professional.
Per a joves entre 16 i 21 anys sense
l’acreditació en ESO.
Especialitats:
• Auxiliar d’hostaleria:
Cuina i serveis de restauració.
• Auxiliar d’imatge personal:
Perruqueria i estètica.

 Programes de Formació i Inserció –
Plans de Transició al Treball
Per a joves entre 16 i 21 anys sense
l’acreditació en ESO.
Especialitats:
• Auxiliar d’oficina, atenció al client
i vendes.
• Auxiliar de fabricació mecànica i
instal·lacions electrotècniques.

