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PRESENTACIÓ

Maria
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
671 600 189
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Punts d'actuació:
Caldes de Montbui: Espai Jove El Toc.
Dimarts tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Tel. 674 32 35 78 | Mail: eltoc@caldesdemontbui.cat

Laura
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
671 600 183
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Punts d'actuació:
Granollers: GRA equipament juvenil.
Matí de 9h a 13h i dilluns tarda de 16h a 20h. Amb

IG: @eltoc.

cita prèvia.
IG: @grajove

La Llagosta: Centre Cultural Can Pelegrí.

Sant Celoni: Sax Sala.

Dimarts tada de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
IG: @joventut_ajuntament_llagosta

Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment. Amb cita
prèvia a través de Servei Local d’Ocupació (SLO).

La Garriga: La Torre del Fanal.

Parets del Vallès: Casal Joves Cal Jardiner.

Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Tel. 610 16 92 97 | Mail: lgterritorijove@gmail.com
IG: @espaijovelg

Amb cita prèvia.

Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment.

Santa Eulàlia de Ronçana: Espai Jove La Taka.
Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita.
Mail: santaka.jove@gmail.com | IG: @santakajove

Ametlla del Vallès: Espai Jove El Pica.
Dijous matí quinzenalment. Amb cita.
Mail: treball2.vallesoriental@oficinajove.cat | IG:
@ojvallesoriental
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SERVEIS

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL

Formació, educació, oci i lleure, vacances,
tramitació de carnets internacionals...
També pots trobar aquesta informació al
teu municipi.
Consulta on tens el Punt d'Informació Juvenil més
proper a l'apartat de municipis o bé posa't en contacte
amb l'Oficina Jove: oficinajove@vallesoriental.cat

SERVEI DE TREBALL

Recerca activa de feina, ofertes de treball,
formació ocupacional i continua, com fer
un cv i superar una entrevista de feina,
tallers i xerrades formatives, acompanyament emocional durant el procés de
cerca de feina i durant tasques d'autoconeixement professional.
SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Orientació i assessorament personalitzat
en estades i experiències a l'estranger:
voluntariat internacional, treballar, fer
pràctiques o estudiar a l'estranger,
aprenentatge d'idiomes, viatges, projectes
europeus...
SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Informació i accés a estudis reglats i no
reglats, convalidacions, sortides professionals,
orientació
sobre
itineraris
acadèmics,
titulacions,
reorientació
acadèmica i professional, tallers i xerrades
formatives.
PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ
JUVENIL

Programa d'acompanyament a joves
d'entre 16 i 29 anys en el seu procés de
transició del sistema educatiu al sistema
laboral
i/o
ocupacional,
a
través
d'atencions personalitzades en els àmbits
de l'educació i el treball.

L'OFICINA JOVE
DEL VALLÈS ORIENTAL (OJVO)
és un servei de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya,
el qual es caracteritza per ser un espai
d'orientació, assessorament i/o acompanyament per als i a les joves del Vallès
Oriental,
on
trobaràs
informació
persona-litzada i especialitzada en els
següents serveis:

TALLERS

Joc de Rol "Anem per feina": taller de 2h
de durada on es simula un procés de
selecció, d'assessment center, on es duen a
terme diferents proves grupals i individuals.
Eines bàsiques per a la recerca de feina:
taller d'1h de durada, on s’expliquen els
diferents recursos necessaris per trobar
feina: el cv, la carta de presentació, els
canals de recerca de feina, etc.
Autoconeixement professional: taller enfocat a les necessitats de cada centre
educatiu. Es parla principalment de la
importancia
de
les
competencies
transversals en el món laboral actual.
Informa't a oficinajove@vallesoriental.cat

TAULA DE SALUT JOVE VALLÈS
ORIENTAL

Grup de treball en xarxa format per diferents
professionals de la comarca que treballen en
els àmbits de la salut i la joventut. Des de
l'any 2011, la Taula organitza una jornada
anual adreçada a professionals, la pròxima se
celebrarà el 19 de novembre.
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OFERTES DE FEINA

Consulta les ofertes de feina disponibles al web:
www.vallesjove.cat/ofertes/
Demana cita
Crea el teu perfil competencial
Registra't per poder gaudir de les ofertes

A més, podràs trobar la següent oferta:
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AGENDA

ES REALITZARÀ UN TALLER D'ORIENTACIÓ
LABORAL A SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
DATA: JULIOL
HORA: A concretar
LLOC: Santa Eulàlia d Ronçana
Es realitzaran tasts d'ofici on es realitzarà una sessió d'orientació
laboral. Més informació a oficinajove@vallesoriental.cat.

SESSIONS GRUPALS DE LA MÀ DEL
SERVEI LABORAL
DATA: JUNY
LLOC: Granollers
Durant el mes de Juny tenim programades unes sessions
amb persones joves per realitzar diferents tasques
d'orientació i acompanyament socioaboral. Sessions que
neixen de la volutnat d'usuaries del servei. Més
informació a oficinajove@vallesoriental.cat.

TANCAMENT DEL SEMESTRE AMB ELS
MUNICIPIS DESCENTRALITZATS
DATA: JUNY
LLOC: Granollers, Parets del Vallès, La Garriga i
Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Celoni, La Llagosta,
Caldes de Montbui,
Es realitzarà una avaluació i valoració del servei a cada
municipi, on es porposaran propostes de millora
implementar al setembre.
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ACTUALITAT

NOU MUNICIPI
DESCENTRALITZAT
Al juny comencem el servei de l'Oficina Jove del
Vallès Oriental descentralitzat a l'Ametlla del
Vallès. Horaris d'atenció: els dijous al matí de
forma quinzenal.
Per més informació podeu contactar amb
nosaltres a través de:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

JUNY I JULIOL MESOS DE
CREACIÓ I TREBALL EN
XARXA
Durant

els

d'Ocupació

mesos
Juvenil

d'estiu
comarcals

les
i

Referents
el

Servei

sociolaboral, treballarem plegades per poder
dissenyar i programar nous tallers, infografies i
materials visuals de difusió pels municipis.

PRÒXIMAMENT NOU
TIK TOK
Tik Tok s'ha tornat una de les xarxes més
utilitzades per les persones joves, com a servei
públic destinat per a joves d'entre 16 i 35 anys
hem decidit que seria oportú crear un perfil de
Tik Tok amb contingut d'interès per aquest
col·lectiu. Pròximament.
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RESUM DE LES JONADES DE LLEURE A
GRANOLLERS

Les Jornades de Treball en Lleure finalitzen amb un total de 30
persones involucrades.
El passat mes de Maig vam poder gaudir i aprendre de la mà de professionals del sector i
persones joves vinculades el món del lleure del Lleure de la comarca.
Les jornades van comptar amb persones com:
Eric Gasull (Escola Dinàmics)
Israel Molinero (La Rectòria Vallcarquèra)
Alexandra Borja (La Granja Palautordera)
Roger (A parts Iguals)
Andrea Gilart (Ajuntament Granollers)
Maria Muñoz (La Xarranca)
Jordi Segura (Ajuntament Montmeló)
Cèsar Soro (RRHH Rosa dels Vents)
Lluis Mas (Cooperativa Doble Via)
Des d'aquí volem agrair la participació de forma desinteressada de totes les persones
ponents, ja que gràcies a les seves aportacions, experiències i consells vam poder definir
millor què vol dir ser monitor/a de lleure. Però també conèixer la importància del voluntariat,
com buscar feina del sector i per descomptat com enfocar una entrevista de feina.
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CONTACTA'NS!
Plaça de l’església, 8, Granollers. Tel. 938 42 66 84
Laura 671 600 183, treball.vallesoriental@oficinajove.cat
Maria 671 600 189 treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

@ojvallesoriental
Oficina Jove del Vallès Oriental

