
 

 

 
PROJECTE CONTRUEIX-TE 
 
Fundació Comtal  
 
 
La Fundació Comtal és una entitat sense  
ànim de lucre que està situada al barri de  
Santa Caterina i treballa juntament amb  
altres associacions del barri per a la  
inserció laboral.  
En aquest sentit, desenvolupa diversos  
projectes adreçats a joves, molts d’ells  
joves que necessiten una motivació per  
formar-se i apropar-se al món laboral. 
 
 
En concret, el projecte Construeix-te  va  
dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys que no treballen ni s’estan 
formant, i que progressivament fan de la inactivitat el seu 
projecte de vida.  
 
Què pretenem? 
 

• Promoure una experiència real i concreta d’aprenentatge laboral que integri 
les metodologies prelaborals amb les de qualificació tècnica, oferint en un sol 
procés la formació, millora del nivell d’ocupabilitat i  orientació professional. 

• Oferir una formació professional en fusteria: creació d’estructures funcionals, 
creació de mobles a mida i modulars.. motivant els joves a descobrir i 
desenvolupar les seves competències. 

• Oferir al jove la possibilitat de fer un tastet en altres oficis com electricitat, 
pintura i cuina. 

• Incidir en la responsabilitat individual, els valors socials i laborals, l’autonomia 
i la socialització del jove. 

• Fomentar la millora de la comunitat, i el compromís del joves per l’entorn com 
a estratègia per a construir valors socials i laborals.  
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Que oferim? 
 
 

� Recolzament a les entitats col·laborant en el servei a la comunitat mitjançant 
arranjaments dels seus locals, en les especialitats en les que s’han format els 
joves ( fusteria, pintura i electricitat).  

• Les entitats col·laboren en un projecte amb joves que tenen bona 
predisposició per aprendre una professió i posar en practica els seus 
coneixements 

• Tot el procés de preparació i realització del servei es realitza amb la 
supervisió del professor expert en rehabilitacions  i amb 
l’acompanyament d’un educador/a referent dels joves 

• Els materials seran coberts per les entitats beneficiaries.  
 

� Com a agent derivador, si la vostra entitat atén a joves, que responen al perfil 
amb els que treballem.  

 
 

 
Cóm contactar amb nosaltres? 
 
Cristina Tarín  
93 319 98 55 
637 597 103 
aprenitreballa@comtal.org 
horari d’atenció: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i per correu electrònic 
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