4. Programes de Formació i treball

Els Programes de Formació i Treball dirigits a joves (Escola Taller i Casa d’ Oficis) estan adreçats a millorar
l’ocupabilitat dels aturats menors de 25 anys, amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral.
D'altra banda, el Departament de Treball ofereix als majors de 25 anys cursos amb la mateixa filosofia que els
anteriors, és a dir, cursos que faciliten la reinserció o inserció laboral de persones aturades amb determinades
dificultats per a trobar feina.
Les escoles taller (ET), les cases d'oficis (CO) i els tallers d'ocupació (TO) són programes relacionats amb la
recuperació del patrimoni, el medi ambient, l'atenció a les persones, etc. La seva durada és d'entre 6 i 12
mesos per a CO i TO i d'entre 12 i 24 mesos per a ET i els UPD.
Els projectes UPD estan relacionats amb els projectes ET, CO i TO. Es tracta de projectes d'estudi que analitzen
les potencialitats i fan la prospecció de l'ocupació en el territori.
Les entitats promotores que poden realitzar aquests projectes ET/CO /TO són entre d'altres: ajuntaments,
fundacions i entitats sense ànim de lucre, mentre que per a les UPD han de ser entitats en un àmbit
supraterritorial, consorcis, etc.
Els beneficiaris d'ET/CO són joves en situació d'atur menors de 25 anys, mentre que els de TO són persones en
situació d'atur majors de 25 anys i han d'estar inscrits en el Servei d'Ocupació de Catalunya. En el cas dels UPD
els beneficiaris són tècnics especialistes.
Al llarg de tots els projectes d’ET, CO i TO, i durant el primer semestre, s’imparteixen mòduls específics de
seguretat i salut laboral així com mòduls bàsics de coneixements i de sensibilització mediambiental, en resum,
programes formatius que garanteixen el coneixement bàsic de competències transversals necessàries per a la
recerca de feina i en últim terme per a facilitar la inserció laboral dels alumnes.
Els candidats han de reunir els següents requisits mínims:
-Ser menors de 25 anys en el cas d’ Escoles Taller o Cases d’ Oficis, o tenir 25 anys o més en el cas dels Tallers
d’ Ocupació.
-Ser desocupats, entenent com a tals als demandants d’ ocupació no ocupats, registrats al Servei Públic
d’Ocupació i disponibles per a començar a treballar.
-Poder estar subjecte a la formalització d’ un contracte per a la formació.
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A continuació teniu un llistat de centres on es realitzen aquesta tipologia de cursos:

4.1. Escoles Taller

A les Escoles Taller s'adquireix un coneixement real dels oficis i experiència laboral mitjançant la formació i la
pràctica professional en un context de funcionament similar al d'una empresa. En els projectes es combina
l'aprenentatge d'oficis amb aspectes innovadors en els àmbits següents: tecnològics, organitzatius, de
producció, de nous materials, etc.
Incorporen actuacions de formació instrumental bàsica, de desenvolupament de les habilitats socials i
d'assessorament i orientació profesional.
Les Escoles Taller van adreçades a joves d’entre 16 i 24 anys i tenen una durada de dos anys.
Algunes de les especialitats que es desenvolupen a les diferents ET són:
·Construcció (paleta)
·Pintura
·Rehabilitació de façanes
·Lampisteria
·Serralleria
·Manteniment d'edificis
·Repoblació forestal
·Manteniment d'espais naturals
·Treballadora familiar
·Treballadora comunitària
·Serveis administratius i telemàtics
A continuació teniu un llistat de centres on es realitzen aquesta tipologia de cursos:

4.2. Cases d´oficis
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Les Cases d’Oficis són projectes de caràcter temporal, en els quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen
amb un treball productiu en activitats relacionades amb el manteniment i la cura d’entorns urbans, rurals o
mediambientals, amb la millora de les condicions de vida dels ciutadans mitjançant la prestació dels serveis
socials comunitaris, així com qualsevol altra activitat d’utilitat pública o social que permeti la inserció laboral
dels participants.
Consten d’una primera fase de caràcter formatiu d’iniciació i una altra etapa de formació en alternança amb el
treball i la pràctica professional. Cadascuna de les etapes o fases tindrà una durada de sis mesos, i la suma
d'ambdues fases resultarà un any de formació.
Així és com tant a l’ ET com a CO els alumnes reben formació durant els sis primers mesos. Econòmicament es
proporciona una petita beca que sol ser un ajut per al transport per tal que l’alumne pugui desplaçar-se sense
costos al centre d’estudi. Després d’aquests 6 primers mesos, els alumnes són contractats, consolidant el seu
aprenentatge en el mateix lloc de treball.

4.3. Tallers d´ocupació

Els Tallers d'Ocupació són programes d'ocupació i formació que tenen com a finalitat millorar les possibilitats
d'ocupació de les persones en situació d'atur. Està destinat a les persones de 25 anys o més amb especials
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dificultats per a la inserció laboral (aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys, etc.) i facilitar-los la
incorporació al mercat laboral.
L'objectiu d'aquest programa és dur a terme durant un any obres o serveis d'utilitat pública o d'interès social,
que permetin als participants realitzar un treball efectiu i, al mateix temps, rebre formació professional
relacionada directament amb el treball que s'ha de desenvolupar, per tal de millorar la seva qualificació
professional i facilitar-los, així, l'inserció laboral.
Els participants són contractats durant tot el període, amb un sou d'una vegada i mitja el salari mínim
interprofessional. Els Tallers d’Ocupació (TO) esdevenen un recurs adequat per a la formació
professionalitzadora i la inserció laboral de persones amb dificultats per a la seva inserció laboral. La seva
particular forma de tractar els aspectes teòrics i pràctics, així com la adquisició d’hàbits laborals, fa que els TO
puguin acollir persones amb diversitat de situacions socials, d’experiència i possibilitar una inserció laboral que
tingui en compte les capacitats i necessitats individuals de cada participant.
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