
Tècnic/a - Districte Contacte per e-mail Telèfon Adreça

Lourdes Tamayo lourdes.tamayo@barcelonactiva.cat 933209564 Can Jaumandreu
Eixample ltamayo.ceb@gencat.cat C/ Perú, 52

08018 Barcelona

Marta Buenaventura marta.bonaventura@barcelonactiva.cat 933209584 Can Jaumandreu
Horta-Guinardó mbuenaventura.ceb@gencat.cat

M. José Domínguez mariajose.dominguez@barcelonactiva.cat 933209582 Can Jaumandreu
Sant Andreu mjdomingo.ceb@gencat.cat

Lourdes Delgado lourdes.delgado@barcelonactiva.cat 933209578 Can Jaumandreu
Sant Martí ldelgado.ceb@gencat.cat

Miquel Fernández miquel.fernandez@barcelonactiva.cat 933209563 Can Jaumandreu
Sants-Montjuïc mfernandeza.ceb@gencat.cat
Les Corts

Anna Campos anna.campos@barcelonactiva.cat 933209597 Can Jaumandreu
Sarrià-Sant Gervasi acampo26@xtec.cat
Gràcia

Josep Ramon josepramon.domingo@barcelonactiva.cat 933209597 Can Jaumandreu
Domingo

Nou Barris jdomin13@xtec.cat 932916824 Centre Cívic Les Basses
C/ Teide, 20, 3a. planta
08031 Barcelona

Manel Medeiros manel.medeiros @barcelonactiva.cat 932684393 Convent Sant Agustí
Ciutat Vella mmedeiros@gencat.cat Pl. Pons i Clerch, s/n

08003 Barcelona

Mercè Escarré mescarre.ceb@gencat.cat 935511000 Consorci d'Educació
Coordinació Ext. 6854 de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, 2a. pl.
08010 Barcelona

El Pla Jove Formació-Ocupació del
Consorci d’Educació de Barcelona
col·labora amb Barcelona Activa,
l’Institut d’Educació i la Regidoria de
Joventut, amb una finalitat bàsica:
afavorir els processos de transició
d’aquells nois i noies de la ciutat
que, un cop finalitzada l’etapa for-
mativa de secundària obligatòria,
podrien abandonar el sistema es-
colar sense cap titulació.

El Pla Jove Formació-Ocupació és
un recurs que facilita el seguiment
individual per tal de ga-
rantir l’aprofitament dels
recursos i l’èxit de l’acció.

Per a més informació: www.edubcn.cat



Vine i t’informarem dels recursos formatius de la ciutat. Descobriràs que tens
moltes més oportunitats de les que pensaves i t’ajudarem a triar. Entre tots
aquests recursos, de segur que n’hi ha un a la mida dels teus gustos i habilitats.

• Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis
administratius generals

• Auxiliar de vivers i jardins
• Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia
• Auxiliar de comerç i atenció al públic
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al

públic
• Auxiliar de paleta i construcció
• Auxiliar de pintura
• Auxiliar de muntatges d'instal·lacions

electrotècniques en edificis
• Auxiliar de fabricació mecànica

i d'ajust i soldadura
• Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
• Auxiliar de serralleria i construccions

metàl·liques
• Auxiliar de treballs de fusteria

i instal·lació de mobles
• Auxiliar de cuina

• Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de
restauració

• Auxiliar d'imatge personal: perruqueria
i estètica

• Auxiliar de perruqueria
• Auxiliar d'indústria càrnia
• Auxiliar de muntatge i manteniment

d'equips informàtics
• Auxiliar de fontaneria i calefacció

i climatització
• Auxiliar de muntatges d'instal·lacions

elèctriques i d'aigua i gas
• Auxiliar de manteniment i muntatges

d'instal·lacions elèctriques i d'aigua
i gas

• Auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers

• Auxiliar de manteniment de carrosseria
de vehicles

Llista de perfils de qualificació inicial

Estàs a punt d’acabar l’ESO
i no saps per on tirar?
Vols conèixer les sortides
professionals que tens?
Vols un bon pla
per a plantar-li cara al futur?

del teu futur?

Doncs, aquí tens una bona eina:
el Pla Jove Formació-Ocupació.
Si el vols conèixer és molt fàcil,
només t’has d’adreçar al punt del
Pla Jove que t’indiquem, segons
el teu districte.
Allà ens coneixerem i iniciarem
junts un pla especialment pensat
per a tu, amb una única finalitat:
trobar allò que més t’agradi pro-
fessionalment i facilitar-te l’ajuda
per a aconseguir-ho.

Informació: Un cop ens hagis donat les teves
dades, t’avisarem per conèixer-nos i iniciar
conjuntament un pla de treball.

Orientació: En aquesta fase valorarem les
teves expectatives, les possibilitats de dur-les
a terme i l’itinerari més adient per a assolir-les.

Formació: T’oferim una gran quantitat de recur-
sos formatius que t’encaminaran cap al futur.

Orientació FormacióInformació Preparació:

• Itinerari professional
• Continuació d’estudis
• Competències per a

la vida activa

al Pla Jove Formació-Ocupació
i t’ajudarem a dissenyar

el teu itinerari


