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RECURSOS FORMACIÓ I OCUPACIÓ ‘22 

A continuació trobaràs alguns recursos que et poden ser útils per millorar la teva 

ocupabilitat!  

     SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE CANET 

Inscriu-te al Servei Local d’Ocupació (Borsa 

de treball) que hi ha a Vil·la Flora. El servei 

forma part de la xarxa Xaloc i pots accedir a 

ofertes laborals i formatives d’altres 

municipis. És important fer aquest pas, ja que és el servei més proper!  

Pots contactar amb el servei de dues maneres:  

•       Formulari de contacte amb el Servei Local 

d’Ocupació per la web de la xarxa 

 

• Contacta amb la tècnica del SLO de Canet, l’Anna Martínez:      

martinezpa@canetdemar.cat 

697 178 035

Accés a les ofertes del Maresme de la web de la Xarxa Xaloc   

Demana hora i dona’t d’alta! 

https://formularis.diba.cat/diba/el/sollicitud-contacte-amb-servei-local-ocupacio
mailto:martinezpa@canetdemar.cat
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina?offer=&keyword=&sector=&county%5B0%5D=21&municipality=&disability=All&day=All&start_date=
https://formularis.diba.cat/diba/el/sollicitud-contacte-amb-servei-local-ocupacio
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina?offer=&keyword=&sector=&county%5B0%5D=21&municipality=&disability=All&day=All&start_date=
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     OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ – SOC  

Si no estàs treballant i cerques feina, dona’t d’alta com a demandant d’ocupació 

(DONO), això et permetrà accedir a ofertes i a formació del SOC, el Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

Pots donar-te d’alta de dues maneres: 

• Trucant el trucar al telèfon        900 800 046 

 

 

 

• Demanar CITA PRÈVIA per anar presencialment a l’Oficina del SOC de 

Mataró al Carrer Castaños, nº 57. Has de trucar igualment al telèfon         900 

800 046. Sense cita prèvia no t’atendran!

https://www.google.es/maps/place/Carrer+Casta%C3%B1os,+57,+08302+Matar%C3%B3,+Barcelona/@41.534646,2.4368667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4b4e0394da417:0xa53c5dd14cd2fd60!8m2!3d41.534646!4d2.4390554?hl=es
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/2020/Imatges_documents/Nou_900_verd_petita-1.jpg_225158952.jpg
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     GARANTIA JUVENIL 

Formar part del registre de la Garantia Juvenil 

et pot donar l’oportunitat d’accedir a 

formació, ofertes laborals i també 

possibilitats i avantatges per emprendre el teu 

negoci 

Accés a la web de la Garantia Juvenil a Catalunya: 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/  

Apunta’t-hi:  

• per web       (ara han simplificat el procés!)  

 

•       trucant al 900 800 046 o demanar CITA PRÈVIA al mateix telèfon 

per anar a l’Oficina de treball de Mataró del SOC  

 

  

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Emprenedoria/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?request_locale=ca
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Casta%C3%B1os,+57,+08302+Matar%C3%B3,+Barcelona/@41.534646,2.4368667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4b4e0394da417:0xa53c5dd14cd2fd60!8m2!3d41.534646!4d2.4390554?hl=es
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
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     REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL DEL MARESME 

Si vols estar al dia de totes les novetats formatives i laborals de la comarca, 

has de conèixer a la Marta i en Xavi, els Referent Ocupació Juvenil del 

Maresme.  

        Segueix l’Instagram del projecte: 

https://www.instagram.com/roj.ccmaresme/ 

A part de l’Instagram, és important contactar-hi, 

així et coneixeran i et podran ajudar millor! Pots fer-

ho de tres maneres:  

•  Formulari atenció individual 

•  674 011 473 

•  referentocupaciojuvenil@ccmaresme.cat 

Més informació: 

https://www.ccmaresme.cat/buscadorjove/roj/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/roj.ccmaresme/
https://www.ccmaresme.cat/sol%C2%B7licitud-datencio-individual-al-programa-de-referents-docupacio-juvenil/
https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?C=ZbfzyEZz7oZH1xaduwyYruTy0J8geY01YZO2n0wfqNMAC36VMmnYCA..&URL=mailto%3areferentocupaciojuvenil%40ccmaresme.cat
https://www.ccmaresme.cat/buscadorjove/roj/
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     SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL DEL MARESME 

T’has plantejat mai anar a l’estranger a treballar? Saps que hi ha projectes de 

formació dual (estudiar i 

treballar alhora) a Europa 

totalment subvencionats?  

Actualment hi ha molts 

recursos, aprofita’ls i sobretot 

no tinguis por amb l’idioma! No 

limits!  

A la comarca tenim un servei especialitzat i et recomanem que faci un cop 

d’ull als recursos que ofereix. Trobaràs molta cosa de voluntariat, però si 

busques, també de feina i formació: 

•     https://www.instagram.com/mobilitatinternacional.maresme/  

•     https://es-es.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme  

Si t’interessa algun projecte o vols aprofundir amb el tema contacta amb la 

Clara, l’assessora del servei. Pots fer-ho per:   

•    mobilitatjove@ccmaresme.cat 

•   667 182 782 

https://www.instagram.com/mobilitatinternacional.maresme/
https://es-es.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme
mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
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Exemples de projectes i experiències de mobilitat internacional:  

 
Cat Azubi: formació dual a Alemanya o Àustria 

 

 
Vídeo del projecte a TV3 . Experiència Moha 

https://www.bridge4mobility.com/ca/
https://youtu.be/JUGYG0gl1gY?t=66
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     ALTRES RECURSOS 

 

• Recull APPS MÒBILS I XARXES SOCIALS per la recerca de feina 

 

• Recull de Empreses de Treball Temporal (ETT)de Mataró  

 

• Segueix el nostre Insta          @ocupaciojovecanet sobre ofertes laborals 

i formatives 

 

• Mapa de recursos formatius, d’orientació i ocupació del Maresme 

 

https://drive.google.com/file/d/1kYqdeeYIStGxz_qrJTXOvGKIlZgAP09B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nojB9Lqqv0BWCvP1JFyJuz5T9-3VJD3u/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/ocupaciojovecanet/
https://mapesccmaresme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2cd904fb1c2a47129aa20afe07b296be

