PROJECTE FORMACIÓ EN ALTERNANÇA
Formació en alternança és projecte adreçat a joves entre 17 i 19 anys, amb diﬁcultats
d’inserció laboral, amb interès per la formació, derivats de l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat.
Se’ls ofereix formació en competències tècniques de base, formació en context laboral
(competències tècnico-professionals en cadena de muntatge industrial de bicicletes) i tutories
individualitzades. També assisteixen a formació externa a l’Escola d’Adults, Consorci de
Normalització Lingüística, etc.
Justiﬁcació
Degut a la situació de crisi que estem patint, cada vegada més persones s’acosten amb
desesperació a la nostres Càritas per cobrir les seves necessitats bàsiques, però sabem que això
no és suﬁcient. A més, les persones i les famílies necessiten un conjunt d’accions que donin
sentit a l’ajuda material, que digniﬁqui la relació d’ajuda, que ens situï com persones en un
camí compartit, cadascú ocupant el seu espai, la seva responsabilitat. El projecte de formació
en alternança és una de les accions en les que podem participar.
Adreçat a:
Joves amb especials diﬁcultats d’inserció
Ubicació:
Nau Industrial ECOSOL, Muntatge Industrial de bicicletes al C/ Güell, 14 de Vilabreix
C/ Campcardós, 3 de Girona
Objectiu
El projecte Formació en Alternança té tres objectius generals que deﬁneixen les accions
posteriors:
1. Assolir la inserció socio-laboral de joves que es troben en risc d’exclusió
social o ja en situació d’exclusió.
2. Assolir la consolidació i bon desenvolupament de l’itinerari formatiu de
cadascun dels participants dins del nostre projecte, per tal que aquest li
permeti trobar i consolidar una feina en el mercat laboral ordinari, així
com dotar-lo dels coneixements instrumentals bàsics en matèria de lectoescriptura.
3. Donar eines i recursos personals perquè, un cop en el món laboral, tinguin
més opcions per mantenir la feina
Principals trets identiﬁcatius
1. Des de la incorporació al projecte ﬁns a la seva sortida, treballem per la
responsabilització del participant El procés de formació és un procés obert que dura
un màxim de 12 mesos en el qual hi ha una ﬂexibilitat d’estada en aquest projecte
directament relacionada amb la pròpia evolució de cada persona participant.
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2. La Formació és present durant tota la jornada tant en les competències
tecnicoprofessionals com en les instrumentals i transversals. La Formació per a
nosaltres és el mitjà perquè les persones tinguin l’oportunitat d’aconseguir la completa
integració en el mercat laboral. Per aquest motiu també, tant als participants que estan
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en el projecte com les persones que han passat per aquest, se’ls demana que continuïn
formant-se a l’Escola d’Adults, Consorci de Normalització Lingüística... després de la
feina per millora les seves competències instrumentals.
3. Treballem mitjançant la Interrelació i la Transversalitat en les nostres accions. Malgrat
que el projecte té espais diferenciats (aula, formació en context laboral, formació
externa) en tot moment es demana una actitud positiva envers la formació i unes
bones pràctiques en la formació en context laboral. Les coordinacions amb els agents
externs (Escola d’Adults, Referents educatius, serveis derivants...) són molt importants
per donar la coherència en el procés educatiu i d’inserció laboral d’aquestes persones.
Col.laboradors
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya. Direcció general d’atenció a la infància i a l’adolescència, àrea de
suport al joves tutelats i ex-tutelats.
IRPF
Programa operatiu de lluita contra l’exclusió social del Fons Social Europeu
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