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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/
Envia el teu currículum i LOPD adjunta.
Rebràs una resposta.

A més, gestionem ofertes (no publicades) a través d'una base
de dades exclusiva per a les persones ateses pel servei.
Gestionem perfils com:
Mosso/a de magatzem
Monitor/a de lleure
Dependent/a
etc.
Demana cita per poder accedir-hi!
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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.

TALLER D'ORIENTACIÓ LABORAL, AMB EL
SERVEI D'ACOLLIDA.
DATA: Juliol
LLOC: Granollers
Aquest mes de Juliol, es realitzaran tallers per a les
persones joves que estan realitzant els Mòduls
d'Integració social, del servei d'acollida. Presentarem
l'Oficina jove, i exposarem quins recursos hi ha a
Catalunya, per la recerca de feina.

SESSIONS GRUPALS AMB SERVEIS
SOCIALS DE GRANOLLERS.
DATA: Juliol
LLOC: Granollers
El servei laboral participarà oferint tallers grupals a
persones joves vinculades al servei comunitari de
Granollers i oferir acompanyament en el procesos de
recerca de feina, tant a persones joves, com a
professionals.

INSTAGRAM LIVE AMB MOBILITAT
INTERNACIONAL
DATA: Juliol
LLOC: Instagram live
Per poder acabar al curs amb bon sabor de boca,
l'orientadora de mobilitat internacional ens explicarà
quines opcions tenim aquest estiu per poder fer un
viatge, intercanvi, viure una gran experiècnia i així
conèixer món!
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JULIOL POSA FI AL SERVEI DE TREBALL
DESCENTRALITZAT FINS AL SETEMBRE

Les activitats als espais joves dels municipis del servei de
treball descentralitzat canvien al juliol
Amb l'arribada de l'estiu, els espais joves dels municipis del servei descentralitzat
adapten les seves activitats i en molts d'aquests, inicien els casals d'estiu o
activitats d'estiu.
En aquest context, el servei de treball descentralitzat de l'Oficina Jove del Vallès
Oriental cessa la seva activitat fins a l'inici del nou curs (fins al setembre!).
Així doncs, ens agradaria fer una valoració de les tasques del servei sociolaboral
dutes a terme aquest primer semestre als diferents municipis, hem executat
diferents tasques:
Adaptació del nou funcionament del servei sociolaboral als diferents espais
juvenils municipals.
Reactivació de les coordinacions amb els diferents agents municipals
postcovid.
Accions als centres educatius.
Accions d'intermediació amb empreses i gestió d'ofertes.
Accions en les xarxes socials.
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VALORACIÓ AMB DADES QUANTITATIVES
*Totes les dades als informes trimestrals

Tallers realitzats a centres educatius
Nombre de tallers: 11 tallers.
Nombre de joves: 228 joves.
Nombre d'usuaris/ d'usuàries i consultes
Nombre de persones ateses: 95 persones ateses des d'abril a juny.
Nombre de consultes: 168 consultes.

Interemediació:
Gestió de 13 ofertes de feina.
Selecció d'entre 50-70 CV de persones joves.
Inserció de 15 persones joves.
Empreses amb les que hem establit contacte: REIR, Cuca de Llum , Happy English
Granollers, Rosa dels Vents, Abac Serveis, Estudi Arquitectura, La Bicicleta Blava,
Inorbis, Marlex, Fundació Privada del Vallés Oriental i Adecco (iniciat les relacions).
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PROGRAMACIÓ PEL SETEMBRE:
TASQUES A FER

AUMENTAR EL NOMBRE
D'EMPRESES EN LA TASCA
D'INTERMEDIACIÓ
Des del trebell sociolaboral, a més d'atenció directe
amb les persones joves, també realitzem contacte
amb empreses per gestionar les seves ofertes de
treball. Un objectiu és augmentar el nombre
d'empreses amb les que tenim contacte en la
comarca.
Per més informació podeu contactar amb nosaltres
a través de:
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

IMPLEMENTAR ELS TALLERS
DEL NOU CATÀLEG
Durant els mesos d'estiu s'està elaborant noves
propostes de tallers pel catàleg que oferim des
de l'Oficina Jove pels centres educatius i espais
joves. Aquests nous tallers s'implementaran al
curs 2021-22.
+ info: treball.vallesoriental@oficinajove.cat

CREAR CONTINGUT AL
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,
per això a partir del curs 2021-22 des de l'Oficina
Jove crearem contingut d'interés.
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Encara que el servei descentralitzat a municipis es
pausa fins al setembre, des de l'Oficina Jove del
Vallès Oriental estem disponibles tot juliol i fins
la meitat d'agost.

Us desitjem bones vacances, i recordeu que estem a la
vostre disposició, no dubteu en posar-vos en contacte
amb nosaltres.

Els nostres
contactes en la
següent pàgina
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SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DEL
VALLÈS ORIENTAL
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

