
 
                                                      

 

Quin és l'objectiu del projecte Singulars? 
El projecte Singulars té com a objectiu millorar les oportunitats d'inserció laboral i de retorn 
al sistema educatiu dels i les joves del municipi de Vilassar de Dalt.  
 
 
Qui poden ser participants del programa Singulars? 
El perfil dels participants comprèn una franja d'edat entre 16-29.  
Els requisits per a poder participar en el programa són estar en situació de DONO 
(demandant d'ocupació, és a dir s'ha de disposar de targeta DARDO) i estar inscrit com a 
beneficiari de Garantia Juvenil. 
 
 
Quina temporalitat tindrà? 
El programa comença al Gener de 2022 i finalitza a l’Octubre de 2022.  
 
 
En què consisteix el projecte?  
 

1. Itinerari formatiu a escollir per la persona participant 
 

ITINERARIS MÒDULS 

TECNOLÒGIC 

IFCD009PO. Gestió de continguts Digitals  

IFCD10PO. Iniciació a la creació de pàgines web  

IFCM006PO Gestió de Recursos web 2.0  

IFCM007PO Google i les seves aplicacions  

IFCT030PO Creació, Programació i Disseny de pàgines web  

COMERÇ 
COML023PO Gestió Logística  
COMT012PO Operacions bàsiques de caixa  

ESPORTS 
AFDA014PO Monitor de tècniques aquàtiques  
AFDA020PO Fitness Col.lectiu amb implementació de musculació  
AFDP019PO Primers auxilis 

ENERGIES 
RENOVABLES ENAE019PO Energies Renovables i usos industrials  
 

 
2. Accions participatives: Tenen com a objectiu enfortir el vincle de les persones 

participants amb el seu entorn social i cultural, així com amb entitats, associacions, 
òrgans de participació, entitats educatives, etc. 
Ex: Curses populars, participació amb la gossera, casals d’avis del territori.  

 
3. Accions d’entorn productiu: Visites i trobades amb empreses del territori que 

permetin a les persones participants conèixer-ne el seu funcionament, les seves 
dinàmiques, la seva situació en el mercat laboral, etc., al mateix temps que treballar 
les competències a l’hora d’enfrontar-se a processos de selecció reals 

 



 
                                                      

 

4. Sessions d’orientació (individuals i grupals).  
 

- Recursos formatius del territori i mercat de treball 
- Millora de competències tècniques i transversals per afavorir l’ocupabilitat 

dels i les joves. 
- Canals i Eines de recerca de feina 
- Procés de selecció… 

 
Com realitzarem la selecció dels participants? 
Realitzarem convocatòries de sessions informatives d'aproximadament hora i mitja de 
durada, on explicarem en què consisteix el projecte, a continuació es realitzarà una 
entrevista inicial dels interessats i recollirem la documentació obligatòria que s'ha de 
presentar per a poder entrar en la selecció de participants, així com se'ls facilitarà una altra 
documentació relativa relacionada amb la mecànica del pròpia projecte que també haurà de 
ser signada . En cas de menors, els tutors legals hauran de signar documentació relativa a 
la seva conformitat en què el menor participi en aquest programa, per tant recomanem que 
el tutor/a del jove l’acompanyi a la sessió informativa 
 
Per motius de seguretat i de protocols Covid-19 no podrà superar un número màxim de 5-6 
participants a les sessions informatives per la qual cosa preguem confirmació d'assistència i 
contactar amb la persona responsable del programa (dades de contacte al final del 
document) per reservar cita prèvia. 
 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EL DIA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA 
 
1. DNI o NIE: Amb data en vigor, no seran vàlids els DNI/NIE que tinguin la data de 
renovació extingida. 
2. Per a menors d'edat:  
 - DNI de la persona Tutora (pare/mare/tutor legal). 
 - En cas de menors tutelats per la DGAIA caldrà una còpia de la resolució de tutela. 
3. Targeta DARDO (El document on apareix la data de renovació de l'atur). Recordar porteu 
les claus d'accés. 
4. Recordar que heu de cridar al  SOC per a assegurar-vos que esteu inscrits en el Pla de 
Garantia Juvenil. Telèfon: 900 800 046 
 
 
CONTACTE  
Alba Otero Perandones 
Tècnica  Orientació  Singulars  
C/ Can Pons, 39 -43 (08339) Vilassar de Dalt 
660 91 12 16 | aotero@gentis.org 
www.gentis.org 
 
 


