Imatge personal : Curs en l'àmbit d'estètica (nois/es 16 i 19
anys)
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Imatge personal
Temàtica activitat del calendari: formació ocupacional. sant adrià
Tags: Sant Adrià de Besòs, formació ocupacional
Dates de realització

Del dimecres 11 de desembre de 2019 al divendres 20 de desembre de 2019
Descripció

Adreçat a nois o noies que estigui interessat en l'àmbit de l'estètica.
Nois i noies d’entre 16 i 19 anys (tot i que podríem estirar fins als 21 anys), que actualment
no estan escolaritzats, i que potser no estan preparats/ades per incorporar-se a algun recurs
formatiu amb un al nivell d’exigència.
El procés serà:
- En joves que estan acompanyats per algun servei o agent:
1. El derivant fa la proposta a través del telèfon o del correu electrònic
2. Es fa un contacte amb el referent de l’escola d’oportunitats (per telèfon o presencial) per
veure si el perfil és adient i l’oferta s'adequa.
3. Es fa la trobada per presentar el servei a l’alumne junt amb l’agent derivant, i es recull la
documentació necessària per la inscripció.
- En joves que no tenen cap referent:
1. Es posen en contacte amb l’Escola d'Oportunitats a través del telèfon o del correu
electrònic
2. Es fa la trobada per presentar el servei a l’alumne, i es recull la documentació necessària
per la inscripció.
Les entrevistes d’acollida tenim previst fer-les el dia 23 de desembre, i el curs s'inicia el dia 8
de gener.
La documentació necessària és :
* DNI o llibre de família
* Tarja sanitària
* DNI del pare i/o la mare (en cas de ser menor)
* Documentació d’autorització signada per la família (en cas de ser menors)
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Per contactar amb l’EOSAB (Escola d'oportunitats de Sant Adrià de Besòs)
Correu Electrònic: escolaoportunitats@sant-adria.net
Telèfon: 687 910 699
Localització i contacte
Escola d'oportunitats Sant Adrià de Besòs (EOSAB)
Telèfon: 687 910 699
Adreça electrònica de contacte: escolaoportunitats@sant-adria.net
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/82386
Data del document:

11.12.2019
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