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“Programa finançat en el marc de l’Addenda
al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Empordà,
en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017.
Serveis bàsics i essencials d’atenció directa: Fitxa 40: Serveis laborals
especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció.
Acció 40.1: Itineraris d’inserció adreçats a les persones
destinatàries de l’RMI i Fitxa 40.2: Itineraris d’inserció adreçats
a les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.”

Àrea de Promoció i Turisme
Consell Comarcal del Baix Empordà
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 23 10 · Fax 972 64 55 75
Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana
Paratge de la Faneia s/n
17200 Palafrugell
www.baixemporda.cat/promocio
apunt@baixemporda.cat
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QUÈ ÉS?

POSSIBLES ÀMBITS DE TREBALL
ATENCIONS AUXILIARS

A PUNT és un projecte que ofereix, a 80 persones
de la Comarca del Baix Empordà, formació i
acompanyament professionalitzador per
incentivar la inserció laboral en empreses privades.

Geriatria, infància, etc.
COMERÇ I MÀRQUETING
Atenció al públic
ELECTRICITAT I AIGUA · Instal·lació i manteniment

Amb la possibilitat de realitzar pràctiques
de fins a 100 hores, per tal que les empreses
valorin l'encaix dels professionals en les seves
empreses abans de contractar-los.

Auxiliar de muntatge i manteniment

BENEFICIS
BENEFICIS PER A LES PERSONES
COL·LABORADORES
Acollida de personal en pràctiques
no remunerades de fins a 100 hores.
Màxim 5 hores de pràctiques al dia,
amb la possibilitat de caps de setmana
i festius amb els descansos perceptius.

JARDINERIA I FORESTAL · EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Tasques auxiliars de forestal i jardineria
Operacions bàsiques de l'ofici de paleta i de pintura
TURISME I HOSTALERIA
Auxiliar de cuina
Auxiliar d'hostaleria i neteja
Cambrer/a d'habitacions

Pòlissa d’assegurança del personal
en pràctiques a càrrec del programa
Suport del personal tècnic del Consell Comarcal
durant la incorporació de cada participant
a l’empresa i en la recerca de subvencions
i bonificacions a la contractació

SEGURETAT I PREVENCIÓ
Tasques de control i vigilància

BENEFICIS PER ALS TREBALLADORS
I TREBALLADORES PARTICIPANTS

INDÚSTRIA
Operari de magatzem
Operari de fàbrica
Manipulació de producte

Formació professionalitzadora
Formació en eines i habilitats per a la recerca de feina.
Possibilitat de coneixement mutu amb l’empresa
per facilitar una possible contractació posterior.
Figura d’un tutor o tutora al centre de treball
Seguiment i suport continuat per part
d’un tècnic laboral del Consell Comarcal

