
 

 
 
CONTRUEIX-TE, 
 
Un projecte pel foment de la ocupació de  
joves que s’inicien en el món laboral a través 
del treball comunitari  
 

 
Proposta de col·laboració per a organitzacions 
socials, entitats públiques i privades  
  
 
 
 
 



 

 
Construir-se de nou 
 
Per tal d’afavorir la inserció laboral dels joves que ni estudien ni treballen, la 
Fundació Comtal ofereix a través d’aquest projecte un tastet d’oficis en fusteria, 
pintura, electricitat i cuina perquè els participants aprenguin amb una metodologia 
que combina la formació en competències tècniques, la orientació professional i 
el servei a la comunitat.  
 
D’aquesta forma s’aconsegueix que els joves tinguin la oportunitat d’iniciar-se en el 
món professional i integrin els valors del treball i l’esforç mentre es comprometen 
amb l’entorn. 
 
Què oferim? 
 
Els joves posen en pràctica els seus coneixement prestant un servei gratuït a totes 
aquelles associacions, organitzacions socials, escoles i entitats públiques o 
privades que ho necessiten. 
  
Tot el procés de preparació i realització del servei es porta a terme amb la supervisió 
del professor expert en rehabilitacions i amb l’acompanyament d’un educador/a 
referent dels joves. 

Què demanem? 
 

- La col·laboració amb un projecte integrador basat en l’aprenentatge-servei 
que fa possible que els joves desenvolupin les seves capacitats i motivacions, 
visquin accions d’èxit i apliquin de forma pràctica els seus coneixements per tenir 
accés a la seva primera feina 

- Els materials han de ser aportats i coberts per les entitats, escoles i 
organitzacions beneficiàries. 

- Els serveis seran pactats des de la coordinació educativa d’ambdós entitats, 
procurant respondre a les necessitats de tots els implicats (agents educatius i 
alumnes).  

Altres formes de col·laboració 
 
Derivant a joves entre 16 i 21 anys i que volen iniciar-se en el món laboral perquè 
participin en el projecte, que es porta a terme de forma trimestral i te una durada 
aproximada de tres mesos. L’inici de les inscripcions es realitza  els mesos de 
setembre, desembre i abril. 

Contacte 

93 319 98 55 
637 597 103 
aprenitreballa@comtal.org 
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