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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

Sergi
TÈCNIC 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
orientació juvenil.

Antropòleg social i cultural. Amb Màster en
Intervenció social i investigació avançada Més
de 6 anys d'experiència en orientació juvenil.

P R E S E N T A C I Ó

mailto:treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
mailto:eltoc@caldesdemontbui.cat
mailto:lgterritorijove@gmail.com
mailto:treball.vallesoriental@oficinajove.cat


LinkedIn i marca personal A partir d'una
contigut teòric es vol facilitar contingut i eines
relacionades amb l'importància de la
visualització digital, i com poder aprofitar
aquestes eines per la recerca de feina. 

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-
riculum 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 24 de novembre se ccelebrarà la
seva XII edició a Llinars del Vallès.

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. Per poder prendre decisions, connectar
amb el que un/a desitja, vol i se l'hi dona bé, cal
fer un procès d'autoconeixement per definir
l'objectiu professional. És per això que aquesta
activitat, es centra en un seguit d'activitats
pràctiques on a través de l'anàlisi de les
competències transversals, l'alumnat posarà
focus, en si mateix/a. 

TALLERS

Com superar l'entrevista de feina?  A travès
de dinàmiques participatives es representarà
un procés de selecció basat en l'assessment
center, es donaràn tips per poder fer fornt i
superar amb èxit l'entrevista de feina. 

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 clic 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://www.vallesjove.cat/wp-content/uploads/2022/09/Cataleg-de-tallers-i-recursos-22-23.-Oficina-Jove-del-Valles-Oriental.pdf
https://www.vallesjove.cat/wp-content/uploads/2022/09/Cataleg-de-tallers-i-recursos-22-23.-Oficina-Jove-del-Valles-Oriental.pdf


Consulta les ofertes de feina disponibles al web:

https://www.vallesjove.cat/treball/#ofertes-laborals

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

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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Demana cita per poder accedir-hi!
Posa't en contacte amb nosaltres (Sergi i Maria). 

treball.vallesoriental@oficinajove.cat
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

WhastApp: 671 600 183 i 671 600 183

O F E R T E S  D E  F E I N A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIR2DlagFSDKkp22grz0LkwfygibzDug36S0aAsCScWG3HdA/viewform


FORMACIÓ: "CRIPTOCHALLENGE: DESENCRIPTANT DUBTES".
XII JORNADA DE LA TAULA DE SALUT JOVE

Formació adreçada a professionals del Vallès Oriental que intervenen amb joves, que té
l'objectiu de donar a conèixer la situació actual de l’ús de pantalles en adolescents i
proporcionar eines per l’abordatge i la intervenció preventiva.

FORMACIÓ: ENFOCAR L’ACOMPANYAMENT DE
PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT EN ELS I
LES JOVES A TRAVÉS D’UNA METODOLOGIA
VIVENCIAL I DINÀMICA 
15 de novembre a Barcelona
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Des de l'Oficina Jove del Vallès Oriental creiem que és important
fer arribar la informació i els coneixements a les persones joves
usuàries de forma vivencial i dinàmica, per això ens formem en
aquesta metodologia.

22 i 29 de novembre, GRA (Granollers). Inscripció aquí

CAPACITACIÓ TÈCNICA A PROFESSIONALS MUNICIPALS
EN PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE L’ÚS PROBLEMÀTIC DE
PANTALLES EN ADOLESCENTS I JOVES

Torna la jornada anual de la Taula de Salut Jove del VOr, un grup de treball que
forma part de l'Oficina Jove. La proposta d'enguany és reflexionar sobre els usos
joves de les criptomonedes. Les inscripcions s'obriran pròximament. Més info a:
joventut@vallesoriental.cat

24 novembre, Llinars del Vallès

AGENDA

JORNADA ANUAL DEL CERCLE DE COMPARACIÓ
INTERMUNICIPAL DE SERVEIS DE MEDIACIÓ
CIUTADANA 

Des de la Diputació de Barcelona, des de l'Àrea d'Igualtat i
Sostenibilitat Social, la jornada es presenta sota el títol "Les
pràctiques restauratives una aposta per la convivència en entorns
comunitaris de proximitat".

10 novembre, Barcelona

FORMACIÓ: PERSPECTIVA DE GÈNERE

Des de la Fundació Intermedia rebrem formació sobre perspectiva de gènere,
amb la finalitat de trencar amb els estereotips preconcebuts i lluitar contra les
desigualtats de gènere, tant en l'àmbit formatiu com professional, en linia amb
el discurs de la Generalitat de Catalunya.

29 de novembre, en línia

https://forms.gle/FMFc4cx3sXgszWoD8
mailto:joventut@vallesoriental.cat
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I N FOGRAF IA

Infografia sobre els diferents canals de recerca de feina:



COORDINACIÓ AMB INSERTA

El passat dimecres 26 d'octubre, vam tenir la
visita a l'Oficina Jove (Granollers) de la
Fundació Inserta, amb la qual vam establir
xarxa per tal d'afavorir els serveis que oferim
a les persones joves usuàries d'ambdós
serveis. Creiem que un treball conjunt i
coordinat, augmentarà la qualitat de les
accions que rebin les persones joves, tenint en
compte de forma més encertada les seves
demandes i necessitats.

NOU TÈCNIC A L'OFICINA JOVE
DEL VALLÈS ORIENTAL

Ja ha començat l'organització de la Fira Guia't
2023, amb una bona noticia, aquest any serà
en format presencial! Des del Servei Comarcal
de Joventut del Consell Comarcal i des de
l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de
Granollers estem treballant per aconseguir el
millor resultat pel 2023.

Aquest mes d'octubre s'ha incorporat a l'equip
el Sergi Meneses, de formació antropòleg amb
màster en intervenció social i investigació
avançada. És una molt bona incorporació a
l'equip, no només per la seva formació i
experiència, que aporta una visió innovadora,
sinó que també per totes les competències
transversals que ha demostrat durant aquests
dies: capacitat de treball en equip, escolta
activa, assertivitat, humilitat, entre d'altres.
Molt benvingut a l'equip, Sergi!

ACTUAL I TAT
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FIRA GUIA'T



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

Sergi: 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

