
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social - Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

Més informació: udg.edu/udgocupacio  |  Mail: ginnova@udg.edu

www.udg.edu/udgocupacio
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T’orientarem professionalment, et formarem perquè coneguis les neces-
sitats del món empresarial i laboral, tindràs un tutor que t’orientarà i 
acompanyarà personalment durant tot el programa i, des del primer dia, 
un tècnic t’ajudarà en la cerca de feina o a crear la teva pròpia empresa.

https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/garantia-juvenil-g-innova


OBJECTIUS
• Analitzar el perfil competencial del jove per identificar les seves 

competències transversals i establir un pla de millora individualit-
zat que permeti al jove innovar en el seu lloc de treball. 

• Orientar professionalment i en emprenedoria, informar, assessorar 
i acompanyar els joves en la recerca d’ocupació i/o el desenvolupa-
ment del seu projecte empresarial. 

FORMACIÓ
Format presencial (60 h)

TUTORIES PERSONALITZADES

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
• Joves menors de 30 anys.
• Residents a la comarques gironines.
• Persones inscrites a Garantia Juvenil.

CALENDARI
Inscripcions: fins el 28 de febrer de 2023
Durada del programa: gener-desembre de 2023

Més informació: udg.edu/udgocupacio  |  Mail: ginnova@udg.edu

La Universitat de Girona i Facility Serveis s’agrupen per proposar 
un programa que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves amb titulació universitària partint dels seus inte-
ressos i aptituds, segons les demandes competencials transversals i 
específiques del teixit empresarial i oferint-los una ocupació sostenible 
i de qualitat per tal de retenir el talent al territori i potenciar la innova-
ció en els llocs de treball, per tal de millorar la seva competitivitat.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social - Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

www.udg.edu/udgocupacio
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