PROGRAMES SINGULARS

Acceleradora Laboral
Què és?
L’Acceleradora Laboral és un projecte
que pretén capacitar i millorar
l’ocupabilitat de joves d’entre 19 i 29
anys amb estudis superiors (CFGS o
Universitaris) en diferents sectors
estratègics de la ciutat de Barcelona.

Quines àrees i perfils professionals
ofereix?

Sector ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
 Promotor/a en inserció Laboral.
Sector ECONOMIA DIGITAL
 Anàlisi de dades de negoci amb
PowerBI i Excel.
 Màrqueting digital.
Sector INDUSTRIAL
 SAP Logística.
Sector ECONOMIA VERDA
 Mobilitat elèctrica.
Sector CREATIU I AUDIOVISUAL
 Animació 3D, joc i entorn interactiu

Joves IT Academy
(Mentor Tech)
Què és?
Joves IT Academy (Mentor Tech) és un
projecte que ofereix orientació i
capacitació per a joves d’entre 19 i 29
anys amb estudis superiors (CFGS o
universitaris) com a programadors web
(Front End Developer/ Android Mobile).

Quines àrees i perfils professionals
ofereix?

Els i les joves realitzen una acció formativa
en Desenvolupament web, a través de
formació mentoritzada (metodologia
bootcamp) en el que participen en equips
de simulació de projectes reals, comptant
amb el suport permanent d’una persona
experta.
Aquesta formació, de 600 hores, inclou:
 Bases de la creació web.
 Maquetació avançada amb CSS3.
 Programació web i Apps híbrides.
A més, s’ofereix una formació en Gestió de
projectes, de 50 hores,
que inclou
continguts relatius al disseny, l’elaboració
i la presentació de projectes digitals.

A quines empreses van dirigits?
A totes les empreses de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Què ofereix?
 Preselecció de candidatures.
 Persones formades i motivades específicament pel lloc de feina.
 Seguiment de la contractació de la persona jove a través del contacte directe amb el/la
tècnic/a referent de Barcelona Activa.
 Ajut a la contractació durant 6 mesos i assessorament i suport en la seva tramitació.

Característiques de la contractació i els ajuts:






Subvenció de 900€/ mes (jornada completa o part proporcional) durant 6 mesos.
Els contractes amb ajuts a la contractació es podran formalitzar a partir de gener de 2021 fins
el 31 de juliol de 2021 (previsió). Prioritat per a contractes de 12 mesos.
Les empreses poden contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual segons la
normativa vigent.
Bonificacions de fins el 100% de la quota empresarial de contingències comunes de la
Seguretat Social de determinades contractacions.
La retribució no podrà ser inferior al corresponent conveni o marc normatiu de referència, així
com haurà d’estar dins dels criteris de Barcelona Activa per garantir l’ocupació de qualitat.

Per a més informació: ocupaciojoves@barcelonactiva.cat

