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 Per què vas decidir inscriure’t al programa Jove Activa’t? 

Com hi vas arribar? 

Va ser a través del meu germà, el Cesc, que també estava apuntat i em va demanar hora ell. Em 

va explicar el que fèieu al programa i em va agradar el tema. 

 Quina trajectòria vas tenir abans de participar al programa? 

Jo estava fent l’ESO i a 3r em vaig plantejar deixar-ho, aleshores l’institut em va posar a un 

programa especial que es diu MAP, que vol dir Mòdul d’Aprenentatge Productiu. O sigui, vaig 

fer 4t igualment, amb una altre metodologia, però també fent pràctiques en diferents 

empreses durant tres mesos; també serveix per conèixer el teu àmbit professional. I gràcies a 

això em vaig treure l’ESO. Després vaig anar a l’Escola d’Art Arsenal on vaig fer el cicle formatiu 

de grau mitjà de disseny al producte gràfic interactiu, que és el tema de crear pàgines web, 

multimèdia i vídeo. Amb el cicle formatiu vaig fer unes 200 hores de pràctiques, vaig estar a una 

botiga de fotografia i el que feia era editar fotos, familiaritzant-me amb el programa Photoshop 

i vaig agafar més pràctica i agilitat en allò que havia estudiat. 

 En el programa Jove Activa’t, on has fet les pràctiques? Com les valores? 

Ara les he fet a una botiga de Santa Margarida i els Monjos, que es diu Navarrete, que és una 

botiga d’electrodomèstics. El que passa és que necessitaven algú que pogués posar els 

productes a la web, per vendre online, i també per treballar a la botiga de dependenta. Jo feia 

una jornada de quatre hores i primer estava posant productes a la web i després atenia a la 

clientela, col·locava bé els productes a la botiga... 

En faig una valoració molt bona, i vaig estar molt a gust. A més l’Álvaro, el jefe, i jo teníem 

bastant bon rotllo, i potser hi havia moments que les coses que ell pensava que s’havien de fer 

jo també les tenia en ment i les posàvem en comú. També hi havia l’Olga, que era la que 

s’encarregava més de la botiga, que em va ensenyar a fer les etiquetes, a ‘frontejar’ els 

productes - que ja ho sabia fer però sempre se’n aprèn més - , en resum, vaig estar molt 

contenta amb ella. Quan anava allà no sentia que estava treballant, se’m passaven les hores 

volant i n’hagués fet inclús més! 

 Què et planteges professionalment a partir d’ara? 

A veure què surt. Vaig entrar de community manager - tot i que també vaig acabar  fent 

tasques administratives- a una altra empresa mentre encara feia pràctiques i ho vaig 

compaginar unes setmanes. Ara tinc contracte fins mitjans de juliol però no sé si em renovaran; 



si em renoven em quedaria perquè a més segurament em donarien més hores, la qual cosa 

estaria molt bé! Sinó també em plantejava anar a viure amb la meva parella al Maresme i 

buscar feina allà, però de moment no pot ser. Així que si no em renoven tornaré a buscar feina, 

dependrà del que em diguin a l’empresa. El que m’agradaria és seguir estudiant i fer fotografia 

però de moment prioritzo treballar més hores per tema econòmic, si pot ser a jornada 

completa i si no, buscant una altra feina. 

 Què t’ha aportat la participació al programa?  

A part d’experiència professional, que està molt bé, també el tema de com tractar la feina. Ha 

estat diferent que fer pràctiques per des de l’institut – Aula MAP – on estaves més tutelada, 

aquí havia de ser més autònoma i tenia més responsabilitat, he estat en un ambient laboral 

real, més adult. 

M’ha suposat també posar els meus coneixements a prova i fer valdre la meva titulació, però 

també ampliar-los. Per exemple, en la meva formació vaig aprendre a treballar amb Wordpress, 

però a l’empresa de pràctiques fèiem servir una plataforma de botiga on-line que està dins el 

Wordpress  i que durant cicle formatiu no vaig tocar per manca de temps. Tot i que era intuïtiu 

perquè sabia fer anar Wordpress, al principi em va costar però vaig aprendre-ho pel meu 

compte durant les pràctiques. 

 Creus que Jove Activa’t ajuda en el desenvolupament dels i de les joves? El recomanaries? 

Sí, i tan! Puc posar l’exemple del meu germà, que no feia res a casa i es va apuntar al programa i 

ara ha trobat la seva vocació, sap el que vol fer, no para quiet, segueix estudiant... És una 

manera de motivar-se fent alguna cosa que t’agradi. T’orienten quan encara no saps què fer i 

vols provar qualsevol alternativa professional. A mi em va passar al juny quan vaig acabar el 

cicle de grau mitjà, que no vaig poder entrar al de grau superior, que a més costa molts diners, 

doncs no sabia què fer, estava molt perduda literalment en el sentit de que no sabia què fer. De 

cop no tenia rutina i s’havia tancat una etapa de la meva vida. Aquí em van ajudar a ficar-me en 

un camí en el que no m’havia plantejat posar-me. 

 Que hi has ‘posat’ de  la teva part? 

Jo m’ho he treballat molt també, hi he posat 

molt esforç. No podem pretendre que el 

programa et trobi unes pràctiques i ja està, 

has de currar-te el que hi fas allà i aprofitar-

les. Jo tenia clar el meu objectiu en quant a 

perfil professional i em vaig esforçar en 

aquella direcció. Jo estic molt contenta 

d’haver aconseguit encaminar-me! 

 


