
 Procés de selecció obert  
Interessats presentar-se a: 

Impulsem sccl 
C/Tàpies nº6 08001 Barcelona 

Tf: 934436583 impulsem@impulsem.org 

                                                      

 

Programes Integrals per a persones majors de 30 anys 

desocupades de llarga durada.

 
 

Descripció de l’acció 
Projecte: Plena ocupació 
L’objectiu d’aquest programa es qualificar professionalment en el sector de l´hostaleria, la restauració i el 
turisme, atenent a la diversitat de perfils i les seves necessitats  amb un itinerari flexible i polivalent.  
 
Acompanyar a la persona participant en la consecució dels seus objectius  i en la seva sostenibilitat . 
 
Fomentar la participació de les persones en activitats de caràcter cívic, social, cultural  i d’emprenedoria 
social. 

 
Qui pot participar  

- Persones majors de 30 anys.  
- Aturats/des de llarga durada, imprescindible estar inscrits/es al SOC com a demandants/es 

d’ocupació (DARDO) mínim 12 mesos en els úlrims darrers 18 mesos.  
- Amb i sense experiència en el sector. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Documentació  
 
 Fotocòpia DNI /NIE 

 Full d’inscripció OTG  

 Tarjeta sanitària  

 Número Seguretat Social 

 Fotografia carnet  

 

Contacte 
 
Entitat: Impulsem SCCL  
Adreça: C/ Tàpies, 6. 08001 Barcelona  
Telèfon: 93 443 65 83  
Correu: plenaocupacio@impulsem.org  
Persona de contacte:  Venus Müller

*Projecte subvencionat pel  “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, d’acord amb els Projectes Integrals per a persones majors de 30 
anys desocupades de llarga durada, regulat per l’ordre TSF/318/2016. 

 

Accions transversals                                                                                         
  
Aprenentatge transversal en tècniques 
de recerca de feina. 
Dinàmiques de grup. 
Orientació i acompanyament individual. 
INCENTIUS PER LA PARTICIPACIÓ 

 

Formació a mida i temporalització       
(Maig 2017 – Març 2018) 

 

Auxiliar de cuina i marmitó 200h. 
Ajudant de cambrer de sala i barra 200h. 
Elaboració i presentació de postres i plats 
freds 50h. 
Tapes: l’art a taula 50h. 
Pràctiques en empreses. 
 

Sortides laborals 
Sectors Emergents vinculats amb el  
món de l’hostaleria : 

- Marmitó 
- Auxiliar de cuina 
- Auxiliar de cambrer/a 
- Auxiliar esdeveniments: 

cambrer/a – cuiner/a 

 


