
Programa d'Inserció Sociolaboral Juvenil

Què és?

És un programa organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Benicarló, a través del 
CIAJ, i subvencionat per la FEUP (Federació Espanyola d'Universitats Populars).
Aquest programa consta de dos cursos i una conferència – taller encaminats a donar eines que 
permetin desenvolupar l'ocupabilitat dels joves en situació de desocupació.

A qui va dirigit?

Persones joves d'entre 16 i 30 anys, especialment aquelles que estiguin cursant batxillerat o cicles 
formatius en els IES del municipi, aquelles que estiguin participant en el programa de Garantia 
Juvenil, aquelles que hagin finalitzat els estudis universitaris i, en general, aquelles eprsones que es 
trobin desocupades o vulguin millorar la seva ocupació.

Activitats

El punt inicial és l'orientació amb l'objectiu de guiar en les necessitats individualitzades de cada 
participant afavorint l'autoconeixement i els hàbits i habilitats laborals. Aquests cursos són un 
escenari de referència, de suport, d'ajuda i de connexió per la seva trajectòria personal.

Curs: «Construïm el projecte de vida que volem. Itineraris d'orientació i assessorament juvenil en 
l'àmbit laboral» (12h)

• Dates: Del 08/02 al 22/02 (els dijous)
• Horari: 16.00 a 20.00h
• Lloc: CIAJ

Curs: «Nous aprenentatges, hàbits laborals, iniciativa i autonomia en la cerca activa d'ocupació» 
(12h)

• Dates: Del 01/03 al 22/03 (els dijous)
• Horari: 16.00 a 20.00h
• Lloc: CIAJ

Conferència – taller: «La cerca d'ocupació en diferents camps i quines sortides professionals hi ha»

• Data: Dissabte 17/02
• Horari: 10.00 a 13.00h
• Lloc: Saló d'actes. Caixa Rural Benicarló

En la primera part, un grup de joves ens explicarà la seva experiència professional i personal durant 
el camí per aconseguir crear el seu propi negoci. Tot seguit, s'obrirà un torn de preguntes.
Finalment, es dinamitzarà un taller i es donaran alguns possibles itineraris professionals.

Inscripcions

Es podran realitzar fins el dia abans de començar els cursos, sempre que hi hagi places.

Online: www.ciajbenicarlo.com
Presencials:

• Dijous i Divendres de 16.00 a 20.00h
• CIAJ (Centre d'Assessorament i Informació Juvenil)


