Projecte:
Servint oportunitats
És una entitat d’àmbit pedagògic
que té l’objectiu d’assumir i
complementar accions educatives
de formació de joves, en
col·laboració directa i permanent
amb els agents públics i privats de
l’àrea educativa, afavorint l’equilibri
territorial i la igualtat d’oportunitats.

Dirigit a nois i noies que per diferents
motius no estan ni estudiant ni treballant. La intenció és proporcionar-los
una formació efectiva i propera a les
oportunitats d’inserció al mercat
laboral de les nostres comarques.
El curs, que està dins dels programes del SOC i
Garantia Juvenil, finançat amb Fons Europeu.

www.pai2pallars.com

Compta amb diverses col·laboracions amb l’objectiu d’afavorir l’especialització de la formació,
el contacte entre entitats, empreses i professionals de la zona, per tal de maximitzar l’aprenen-

COM PODE U CONTACTAR
AMB NOSALT RES?

tatge i obtenir el màxim possible de contractes
de treball. Aquesta formació també la complementa, una orientació prèvia, l’acompanyament
a la búsqueda de feina i la formació per l’autoocupació.

C/ RE SPIRI, 12 CASA 9
25620 T RE MP
T E LÈF ON: 973 650 133
UE C.PALLARS@G MAIL.COM
INF O@PAI2PALLARS.COM
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També ens podeu seguir al

pai2pallars

Serveis educatius

PFI: Programa de
Formació i Inserció d’Auxiliar en

Unitat d’Escolarització

Establiments Hotelers i de Restauració

Compartida (UEC)

Els principals objectius són proporcionar les
competències que permetin la incorporació al

És un recurs educatiu dels cinc centres que

món laboral o a continuar amb la formació. Al

ofereixen ESO als Pallars, que té la finalitat

finalitzar aquesta formació s’obtindrà una

de prestar atenció educativa a aquells

certificació acadèmica que permet a més, fa-

alumnes que per diferents motius mostren

cilitats en la prova d'accés als CFGM.

una inadaptació al medi escolar i/o risc

L’objectiu principal és retornar als adoles-

d'exclusió social.

cents la seva confiança cap a les seves
A partir d’una
adaptació
curricular i el
treball en un
grup

reduït,

s’afavoreix l'assoliment de les competències bàsiques

possibilitats, potenciar les seves capacitats, reforçar els aprenentatges i evitar l'abandonament escolar.
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Adreçat a joves que compleixin com a
mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en
l'any d'inici del programa i que hagin deixat l'educació secundària obligatòria
(ESO) sense obtenir-ne el títol

de l'etapa i

Curs 2017-2018

l'obtenció del

Lloc: Hotel Segel XX (Tremp)

títol d’ESO.

820h formació i 180h pràctiques en empreses del sector

Horari: de 9h a 15h de dilluns a divendres
Comencem el 30 d’octubre!!

