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P R E S E N T A C I Ó

Maria
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta: Centre Cultural Can Pelegrí. 
Dimarts tada de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita. 
IG: @joventut_ajuntament_llagosta

671 600 189
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
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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 
IG: @eltoc.

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

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

Laura
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL

671 600 183
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Punts d'actuació:

Parets del Vallès: Casal Joves Cal Jardiner.
Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment.
Amb cita prèvia.
IG: @casalcaljardiner

Granollers: GRA equipament juvenil. 
Matí de 9h a 13h i dilluns tarda de 16h a 20h. Amb
cita prèvia. 
IG: @grajove

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

Ametlla del Vallès: Espai Jove El Pica.
Dimecres 9h a 13h quinzenalment. Amb cita. 
Mail: treball2.vallesoriental@oficinajove.cat | 
IG: @picajoves

Criminòloga i estudiant del Grau de Psicologia.
Amb Màster en Intervenció criminològica i
victimològica. Directora de lleure infantil i
juvenil. Més de 6 anys d'experiència en
l'orientació juvenil.

Sociòloga.  Amb Màster en Intervencions
socioeducatives i   Postgrau en Intervenció
sociolaboral. Més de 6 anys d'experiència en
l'orientació juvenil.

mailto:eltoc@caldesdemontbui.cat
mailto:lgterritorijove@gmail.com
mailto:treball.vallesoriental@oficinajove.cat


Quines alternatives formatives i ocupa-
cionals tinc? Es mostren els diferents recursos
que es poden trobar a partir dels 16 anys fora
del sistema educatiu: formació ocupacional,
garantia juvenil, formació no reglada, volun-
tariat, ocupació, mobilitat internacional, etc.

Informació bàsica d'interès juvenil: Formació,
educació, oci i lleure, vacances, tramitació de
carnets internacionals... També pots trobar
aquesta informació al PIJ del teu municipi.

SERVEI GENERALISTA D'INFORMACIÓ JUVENIL

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 

Recerca activa de feina, ofertes de treball,
formació ocupacional i contínua, com fer un Cur-
rículum Vitae i superar una entrevista de feina,
tallers i xerrades a instituts i equipaments
juvenils, acompanyament emocional en l'auto-
coneixement professional i durant el procés de
cerca de feina.

SERVEI ESPECIALITZAT DE TREBALL

És un servei de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, que es carac-
teritza per ser un espai d'orientació, asses-
sorament i acompanyament per a joves del
Vallès Oriental, on trobaràs informació perso-
nalitzada i especialitzada en els següents serveis: 

S E R V E I S  D E  L ' O F I C I N A  J O V E

Informació, orientació i assessorament perso-
nalitzat en l'àmbit de la mobilitat internacional:
voluntariat internacional, treballar, fer pràctiques
o estudiar a l'estranger, aprenentatge d'idiomes,
viatges, projectes europeus i experiències a l'es-
tranger...

SERVEI ESPECIALITZAT DE MOBILITAT 

Informació, orientació, acompanyament i asses-
sorament en educació i formació: accés a estudis
reglats i no reglats, convalidacions, sortides
professionals, itineraris acadèmics, titulacions,
reorientació acadèmica i professional, tallers i
xerrades formatives...

SERVEI ESPECIALITZAT D'EDUCACIÓ

PROGRAMA REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL

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. El 19 de novembre es va celebrar la
seva XI edició. Recupera els materials aquí.

TAULA DE SALUT JOVE VALLÈS ORIENTAL

L'OFICINA JOVE 
DEL VALLÈS
ORIENTAL (OJVO)
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Coneix les teves capacitats per decidir el teu
futur: taller d'una hora, es treballa l'autoco-
neixement a través de dinàmiques partici-
patives. Es parla de les diferents competències
que entren en joc tant en l'elecció d'estudis
com en la recerca de feina.

TALLERS

Què mostrem de nosaltres a Internet? taller
d'una hora, Descobrirem per què és important
la nostra imatge digital, i com és d'influent
alhora de treballar o ser contractat/da, alhora
que anilitzarem el concepte de marca personal,
enfocat a l'emprenedoria.

Programa d'acompanyament instrumental i
emocional 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.

I n f o r m a ' t  a  o f i c i n a j o v e @ v a l l e s o r i e n t a l . c a t  

Fes click aquí per descarregar-te el catàleg 

http://www.vallesjove.cat/img/galeria/file/Oficina%20Jove/Cat_leg%20tallers%20Oficina%20Jove%20VOr%2021-22_.pdf
mailto:oficinajove@vallesoriental.cat
https://drive.google.com/file/d/1Io7-vns3tLI6jDclLl69-OCx2wNaHKTW/view
http://www.vallesjove.cat/img/galeria/file/Oficina%20Jove/Cat_leg%20tallers%20Oficina%20Jove%20VOr%2021-22_.pdf


Consulta les ofertes de feina disponibles al web:

www.vallesjove.cat/treball/ofertes/

Mosso/a de magatzem
Monitor/a de lleure
Dependent/a
etc.

A més, gestionem ofertes (no publicades) a través  d'una base de dades exclusiva per a les persones
ateses pel servei. 

Gestionem perfils com:

 

Rebràs una resposta.

Envia el teu currículum i LOPD adjunta.
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O F E R T E S  D E  F E I N A

Demana cita per poder accedir-hi!
Posa't en contacte amb nosaltres (Laura i Maria) tens les dades al final d'aquest document.

https://www.vallesjove.cat/treball/#ofertes-laborals
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIR2DlagFSDKkp22grz0LkwfygibzDug36S0aAsCScWG3HdA/viewform


De forma conjunta amb l'àrea de Joventut de La Garriga, hem   
elaborat una sessió per mediar conflictes en una classe de
l'ESO, prèviament fent una recollida de necessitats tant del
alumnat com de la tutora del grup.

FORMACIÓ EN DRETS I DEURES LABORALS 
DATA: 24 de maig, 2 de juny i 20 de setembre 
LLOC: virtual 

AGENDA
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Les tècniques del Servei de Treball, participaran a la formació
sobre Drets i Deures Laborals organizada per la Diputació de
Barcelona. Aquesta acció formativa ens permetrà actualitzar,
profunditzar i millorar els nostres coneixements per tal de
poder oferir un servei de més qualitat, que proporcioni eines i
recursos a les pesons joves. 

COORDINACIONS I REUNIONS DE
SEGUIMENT 

DATA: juny
LLOC: Escola Sant Lluis

TALLER A LA GARRIGA

Aquest mes de juny es duran a terme els processos
d'avaluació del servei amb els municipis conveniants. A la
vegada es vol traçar noves línies de coordianció i
col·laboració amb nous agents municipals.

DATA: mes de juny
LLOC: municipis amb conveni de descentralització
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I N FOGRAF IA

Treballar a l'estiu - TIPS: 



EL SERVEI DE TREBALL, ACULL
PERSONES DE PRÀCTIQUES

XERRADA TREBALL A
L'ESTIU - SANT CELONI

Una cinquantena de joves van participar a
la xerrada, Ets jove i busques feina a l’estiu?
al Sax Sala a Sant Celoni,  organitzada pel
Servei Municipal d'Ocupació juntament
amb l’Oficina jove del Vallès Oriental la
setmana passada. Va ser un èxit de
participació. 

Més info al web

ACTUAL I TAT
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S'INCREMENTEN LES OFERTES DE
FEINA

Durant el mes de Maig el Servei de Treball
ha estat acollint a una persona de
pràctiques  del Certificat de professio-
nalitat d'administració i gestió de l'Escola
Pia de Granollers. 
Ha pogut tenir una nova experiència
laboral, desenvolupar noves competències
transervals i digitals, i ha fet una feina
excel·lent de suport al servei. 

Durant aquest mes de maig s'han vist
incrementades les empreses que estan
interessades en publicar ofertes de feina
al web vallesjove, i que es faci la gestió
dels curriculums per part del Servei de
treball. En concret han augmentat ofertes
de feina en hosteleria i lleure. 

https://santceloni.cat/document.php?id=28549
https://www.vallesjove.cat/treball/#ofertes-laborals


SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DELSERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DELSERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DEL
VALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTAL

Plaça de l’església, 8, Granollers. Tel.  938 42 66 84

@ojvallesoriental

Oficina Jove del Vallès Oriental

Laura: 671 600 183, treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Maria: 671 600 189, treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

CONTACTA'NS!

https://www.google.com/search?q=grajove&oq=grajove&aqs=chrome..69i57.1310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

