Avança amb la Tecnologia
Projecte Singular, dirigit a joves inscrits a Garantia
Juvenil i destinat a obtenir més oportunitats
d'inserció laboral

Amb aquest projecte t'oferim :
Orientació i tutorització personalitzada
Formació en Tecnologies
Formació en emprenedoria i gestió d'empresa
Formació en sensibilització mediambiental i
igualtat de gènere
Prospecció laboral
Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu
en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i per fons provinents de la Conferència Sectorial d’Empleo
y Asuntos Laborales, d’acord amb els Programes Singulars, regulats per l’Ordre corresponent”.

ANÀLISI
Anàlisi de les teves dades personals,
formatives i professionals

OBJECTIUS
Treballem per trobar l'àmbit professional
en el que pots destacar així com el camí
que has de seguir per aconseguir-ho

DIAGNÒSTIC
Diagnòstic relacional per tal d'ajudar-te a
descobrir les teves fortaleses i el teu talent
amb una visió de 360º. Avaluació
del perfil competencial segons el test DISC
i Motivadors de TTI Success Insights.

FORMACIÓ
Formació dirigida a obtenir més
oportunitats d'inserció laboral

DESCOBERTA
Descoberta i millora de les teves
competències professionals i personals

AMB TU
Atenció totalment personalitzada durant
el procés

Inscripcions

Dates i horari:

Lloc:

Sistemes Informàtics ICON
Tel.: 972 501 648 / 693 959 405
Email: formacio@iconsl.com

És un projecte amb una durada d'11
mesos amb inici a l'agost de 2020 fins el
31 de juliol de 2021.

Les sessions formatives i d'orientació
es realitzaran a Girona:

Associació per a la Inserció, la
Formació i l'Orientació (AIFO)
Tel.: 972 222 609 / 679 905 487
Email: aifo.orientacio@gmail.com

Dates sessions formatives: Pendent de
programació (horari de 9 a 14 hores)
Dates sessions orientació grupals:
Pendent de programació
Dates sessions orientació individuals:
Es programaran en funció de l'evolució i
calendari de cada participant al llarg de
la durada del projecte. Ens adaptem a
cada cas, personalitzades.

C/ Bernat Boades, 70 - 17005 Girona o
C/ Emili Grahit, 15 - 17002 Girona

Projecte promogut pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

Orientació i
tutorització
personalitzada
L’objectiu de l’orientació i tutorització és aconseguir una millora en l’autoconeixement, les
habilitats i les competències personals i tècniques del/la jove per facilitar la consecució del seu
objectiu professional.

Metodologia
Es farà a partir d’un acompanyament i una atenció totalment personalitzada.
Es realitzarà una avaluació del perfil personal i professional a partir de diferents tests i
eines competencials.
Es treballarà l’autoconeixement per empoderar el/la jove.
Es realitzaran tallers grupals a partir de la metodologia del "Model de Transformació
Relacional, MTR". A partir d’un procés dirigit en el coneixement de les pròpies
capacitats i habilitats, identificació de les creences licitadores i possibilitadores, visió
360º, determinar l'estil relacional de cada jove i determinar accions per la millora
personal i relacional.
Es realitzaran sessions d’anàlisi de l’ocupabilitat i sessions informatives d’orientació
acadèmica.
Es farà un acompanyament una vegada feta la inserció laboral i/o retorn al sistema
educatiu.
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Formació en
Tecnologia 3D 200 hores
L'objectiu és dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per desenvolupar tot el procés de
fabricació amb Tecnologies 3D, des de la captació de la imatge, disseny, preparació, muntatge,
material, impressió, retoc, servei tècnic i resolució de problemes, però amb l’ampliació en
coneixements d’altres programes de disseny, i altres tecnologies que permeti als participants
tenir més facilitats per incorporar-se al mercat laboral, en en el sector industrial com en
qualsevol altre sector com pot ser el sector serveis i turisme a través per exemple del màrqueting
digital o del disseny gràfic.
Programa formatiu:
1 - INTRODUCCIÓ AL DISSENY (40 hores)
Objectius: Donar els coneixements bàsics en el món del disseny que serveixin com a base pel següent pas en el
disseny en 3D, i/o tenir els coneixements per treballar en el sector serveis com per exemple copisteries o empreses
de disseny. Ser capaç de determinar el disseny gràfic com una formació reglada que li pugui interessar
Introducció al disseny gràfic
Disseny 2D - Autocad

2 - DISSENY 3D (40 hores)
Objectius: Mostrar a l'alumne en què es basa aquest nou món que s'ha generat des de l'obertura de patents i que
actualment està a l'abast de tot tipus d'empresa i professionals, i aprendre a utilitzar els principals softwares i
recursos en disseny 3D destinats a la seva posterior impressió en 3D.
Introducció al Disseny 3D
Principals softwares 3D
El món dels makers
Recursos a la xarxa
3- PROGRAMACIÓ (20 hores)
Objectius: Donar una base en un llenguatge de programació com l'Arduino que és la base del funcionament d'una
impressora 3D. Conèixer de forma fàcil com interactua el món de la programació amb el de l'electrònica. Aprendre
els conceptes de les estructures bàsiques d'un llenguatge de programació: bucles, condicions, us de variables i
funcions. Ser capaç de determinar la programació com una formació reglada que li pugui interessar.
Introducció a ARDUINO
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4 - MUNTATGE I SERVEI TÈCNIC (10 hores)
Objectius: Aconseguir que l'alumne adquireixi el concepte de seguir un protocol d'instruccions de muntatge, posterior
checklist de validació i sistema de ticketing en una gestió d'incidències i el seu procés de diagnòstic i reparació.
Elements bàsics
Procés de Muntatge
Equilibrat
Validació i Control de Qualitat
Diagnòstic d’Averies
Protocol d’actuació
5 - FABRICACIÓ 3D (20 hores)
Objectius: Dotar a l'alumne de les habilitats suficients per ser capaç de fabricar en 3D els seus propis dissenys,
dominant cada una de les tècniques necessàries per la tipologia de la peça.
Bases de la impressió Additiva
Comportament dels materials
Preparació del disseny
Paràmetres i ajustos
Treball d’acabats
6 - ESCANEIG 3D (20 hores)
Objectius: Conèixer en què es basa la enginyeria inversa i quines són les seves aplicacions en la indústria com per
exemple l’automobilística.
Enginyeria inversa
Modelatge
Control de qualitat
Escaneig de Llarga distància
7 - MÀRQUETING DIGITAL (30 hores)
Objectius: Aprendre conceptes fonamentals sobre màrqueting i comerç electrònic. Identificar els requisits essencials i
característiques per a la venda en internet. Rendibilitzar les possibilitats de la web. Saber què és el Mitjà social
màrqueting i aprendre a utilitzar-ho amb efectivitat (xarxes socials, quines i per què). Aprendre a convertir leads en
clients. Aprendre a fidelitzar clients amb estratègies digitals.
Màrqueting i comerç electrònic
Estratègia de màrqueting i mitjans socials
Estratègies de màrqueting 2.0
8 - PRÀCTIQUES A L’AULA (20 hores)
Objectius: Ser el protagonista en la seva preparació i presentació a un públic real, recolzant-se en els coneixements
adquirits en el mòdul de màrqueting digital. Posar a prova el seu nivell tècnic en la preparació de mostres,
conferència als assistents, o demostracions pràctiques de l’escaneig 3D dels assistents.
Pràctiques a l’aula amb Ultimaker
Visites a empreses / Proposta de prototips
Preparació de la jornada de portes obertes adreçat a les empreses de l’entorn productiu més proper
Jornada de portes obertes
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Formació en
Emprenedoria i gestió
d’empresa - 150 hores

L’objectiu general d’aquesta formació és treballar el concepte d’emprenedoria des d’una
perspectiva general i que es pot aplicar a qualsevol àmbit professional que triïn en el futur,
encara que evidentment, la creació d’una empresa o l’autoocupació, són fórmules
d’emprenedoria per excel•lència.
La formació es dividirà en dues parts, la primera part purament d’emprenedoria on els objectius
específics són assolir diferents coneixements transversals, com parlar en públic, treball en
equip, tècniques de negociació, tècniques de venda, presentacions efectives, realització
d’entrevistes de feina, gestió del fracàs o gestió de projectes. I una segona part formativa on
obtindran nocions bàsiques de gestió d’empresa, amb l’objectiu que obtinguin coneixements
administratius bàsics que es necessiten per portar la gestió de qualsevol tipus d’empresa com la
realització d'una factura, com buscar clients o eines ofimàtiques utilitzades al dia a dia d'una
empresa.

Programa formatiu:
1 - EMPRENEDORIA COM A SORTIDA LABORAL (5 hores)
2 - GESTIÓ DE PROJECTES: EL PLA D'EMPRESA (30 hores)
3 - TÈCNIQUES DE VENDA (15 hores)
4 - ATENCIÓ AL CLIENT (15 hores)
5 - OFIMÀTICA BÀSICA AMB OFFICE 365 (30 hores)
6 - FACTURACIÓ (20 hores)
7 - INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT ( 20 hores)
8 - INTRODUCCIÓ A LES NÒMINES (15 hores)
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Formació en
Sensibilització
mediambiental i
igualtat de gènere 10 hores
La formació en sensibilització mediambiental, es realitzarà a través de diferents dinàmiques on
facilitem la integració i reflexió dels conceptes bàsics per a la sensibilització ambiental.
Donarem
material de reflexió com articles, campanyes de sensibilització, fotografies i vídeos.
Treballarem grupalment els diferents exercicis i establirem compromisos individuals de millora
del medi ambient.
Els objectius d’aquesta formació seran incidir en el canvi climàtic, la contaminació ambiental, el
reciclatge i la higiene en el treball.
En la formació en igualtat de gènere, utilitzarem diferents dinàmiques per tal de facilitar la
integració i reflexió dels conceptes bàsics per a la prevenció. Aquesta formació és una tasca
de prevenció per facilitar espais de reflexió i coneixement que siguin útils pel desenvolupament
personal. Proporcionarem material sobre normativa i reglament, també passarem vídeos per
ajudar a la reflexió.
Els objectius d’aquesta formació seran conèixer la llei d’igualtat entre homes i dones,
enderrocar les barreres que discriminen les dones, la conciliació família i treball i la igualtat
d’oportunitats de les empreses socialment responsables.

Programa formatiu:
1 - SENSIBILITAZACIÓ MEDIAMBIENTAL (5 hores)
2 - IGUALTAT DE GÈNERE (5 hores)
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Prospecció
laboral

L’objectiu és aconseguir ofertes de feina per a les quals es puguin presentar els/es joves
participants amb la finalitat d’obtenir una contractació laboral acord amb el seu perfil
professional.

Metodologia:
Coordinació directe entre Prospectors, Tutores i Joves per facilitar una cerca laboral
específica per incrementar l'èxit professional.
Segons la procedència de cada jove i de les seves preferències en relació a l’objectiu
professional, es portaran a terme accions de prospecció amb empreses de cada territori (La
Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Maresme, Gironès i la Garrotxa).
Es realitzarà la difusió a l'entorn productiu de la provincia de Girona (empreses, gestories,
ETT’s i associacions empresarials), dels incentius a la contractació de persones
beneficiàries de Garantia Juvenil i de les característiques del nostre programa per
aconseguir establir una possible col•laboració en la futura contractació de joves.
S'estableix una xarxa de contactes amb l’entorn productiu a través de l’assistència a les
Fires d’Ocupació de la província de Girona, fires de mostres o fires insdustrials amb
l’objectiu de, per part del prospectors, tenir contacte amb noves empreses del territori i, per
part dels joves participants, tenir accés a ofertes laborals i entrevistes de feina amb
empreses que a vegades no hi tenen accés fàcilment.
Es realitzaran visites a empreses per part dels prospectors, previ anàlisi del mercat de
treball i valorant els interessos dels joves participants, per tal de realitzar els contactes amb
les diferents empreses del territori, tant per obtenir oportunitats de contractació.
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www.iconsl.com
www.aifoorientacio.com

Associació per a la Inserció, la Formació i l'Orientació
C/ Bernat Boades, 70 - 17005 Girona
aifo.orientacio@gmail.com
www.aifoorientacio.com
972 222 609

679 905 487

Sistemes Informàtics ICON
C/ Santa Llogaia, 30 - 17600 Figueres
formacio@iconsl.com
www.formaciofigueres.com
972 501 648

693 959 405

