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Treball
Catàleg de tallers i xerrades

COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS: 

Taller - Qui sóc i com em veuen [ XNEJC ] 
Taller - Què vull ser i què necessito [ XNEJC ] 
Taller - Escape room “competències laborals” [ XNEJC ] 
Taller - Mindfulness aplicat a la cerca de feina [ XNEJC ] 
Taller - El meu primer CV / Fem un CV atractiu? [ OJ ] 
Taller - El CV europeu (fer) [ OJ ] 
Taller - En què sóc competent? [ OJ ] 
Taller - Test d’interessos [ OJ ] 
Taller - Carta Motivacional [ OJ ] 
Taller - Elevator Speech [ OJ ] 
Xerrada – Acompanyar la tria d’orientació professional [Diputació] 
Xerrada – Supera’t per trobar la millor feina [Diputació] 
Xerrada – Vols trobar feina? Posa’t en marxa [Diputació] 
Xerrada – La meva primera feina [ XNEJC ] 
Xerrada - Recerca 2.0: App’s i Xarxes Socials [ XNEJC ] 

 
ORIENTACIÓ JURÍDICA: 

Xerrada - Drets i deures de les persones treballadores [ XNEJC ] 

MERCAT LABORAL: 

Xerrada - Industria 4.0 [ XNEJC ] 
Xerrada - El comerç electrònic [Diputació] 
Xerrada - Internet i les noves professions [Diputació] 

EMPRENEDORIA: (pendent de confirmar canvis per 2020) 

Xerrada - Sóc el que vull ser! [ XNEJC ] 
Xerrada - Les claus del jove treballador autònom [ XNEJC ] 
Xerrada - Formes jurídiques col·lectives per a emprenedors [ XNEJC ] 
Xerrada - Recursos i finançament per a emprenedors [ XNEJC ] 
Xerrada - Reempresa: cedint l’èxit empresarial [ XNEJC ] 
Taller de competències emprenedores [ XNEJC ] 
Taller de generació d’idees de negoci [ XNEJC ] 
Taller de disseny de models de negoci [ XNEJC ] 
Taller de test de mercat [ XNEJC ] 
Taller de màrqueting digital [ XNEJC ] 
Taller de tècniques de negociació i venda [ XNEJC ] 
Taller - Joc de rol “Com crear una empresa” [ XNEJC ] 
Taller -  Claus per fer un bon pitch [ XNEJC ] 
Xerrada – Idea’t. Taller de generació d’idees de negoci [Diputació] 
Xerrada – Com ser un bon emprenedor/a comercial [Diputació] 
Xerrada – Mètode Canvas: dissenya el teu model de negoci 
[Diputació] 
Xerrada – Pla d’Empresa [Diputació] 
Xerrada – Reempresa: un mercat d’oportunitats [Diputació] 
Xerrada – Sóc allò que vull ser [Diputació] 
Xerrada – Vols franquiciar el teu negoci? Aspectes legals [Diputació]

Suport a tràmits

Servei d’informació i orientació  
a demanda per joves i famílies

El servei d’informació i orientació general de l’Oficina Jove 
funciona en horari d’hivern (setembre a juny) a: 
• Sort: de dl a dv de 10 a 14h i dl de 16 a 18h  
• Esterri d’Àneu: dc de 10 a 14h i de 16 a 19h 

El servei d’assessorament personalitzat i especialitzat per 
persones joves en l’àmbit de Treball funciona sota cita prèvia 
al formulari:

Qui els pot demanar? Quan? Observacions
Com es demanen?

ja.cat/solicita

Catàleg
   [ XNEJC ]        AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE 2020                    LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ Diputació ]   AJUNTAMENTS I AMPES                              MARÇ 2020                             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ OJ ]               AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE I GENER               SEGONS DISPONIBILITAT

Prèvia anàlisi de necessitats podem organitzar sessions grupals 
puntuals de suport a tràmits en l’àmbit de TREBALL. Alguns 
exemples poden ser:  

TRÀMIT - Sol·licitud d’ajuts de Garantia Juvenil 
TRÀMIT - Com presentar-se a una oferta de treball de 
l’administració (o altre si s’escau) 
TRÀMIT - Com renovar online la meva demanda DONO al SOC 
TRÀMIT - Com fer tràmits online amb certificat digital, què és i 
com demanar-lo 
TRÀMIT - Com tramitar online la “Vida Laboral” 
TRÀMIT - Com tramitar online “Certificat de delictes sexuals” 

 
Podeu demanar / proposar suport per altres tràmits i valorarem les 
possibilitats d’incorporar-lo.

ja.cat/demanahora

Cartera de serveis 2020  •

VOLS SABER-NE MÉS?  
DEMANA LA FITXA DELS TALLERS QUE US INTERESSIN! 
oficinajove@pallarssobira.cat / 9730 620 999

mailto:oficinajove@pallarssobira.cat


Educació
Catàleg de tallers i xerrades

COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS: 

Taller - AUTOCONEIXEMENT: les meves aptituds i habilitats 
coincideixen amb els meus interessos educatius o professionals? 
[ XNEJC ] 
Taller - EL MEU PLA D’ACCIÓ: com projectar-nos al futur i anàlisis de 
la situació actual personal [ XNEJC ] 
Taller - PRESA DE DECISIONS: estratègies i tècniques [ XNEJC ] 
Taller - COM? ON? I QUAN? ENS POSEM A ESTUDIAR: Tècniques 
d’estudi [ XNEJC ] 
Taller - JO PUC, TU POTS: Motivació personal [ XNEJC ] 
Taller - SELFIE: treballem l’autoestima, l’autoconcepte i l’autoimatge  
[ XNEJC ] 
Taller - QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES I QUINES SÓN LES MEVES ?: 
identificació de Competències [ XNEJC ] 
Taller - JO SENTO, EM SENTS?: Treballem les nostres emocions, 
identificar i gestionar [ XNEJC ] 

COMUNICACIÓ I PANTALLES: 

Xerrada - Biografies [Diputació] 
Xerrada - Com educar els fills i filles en relació a les xarxes 
socials: els riscos i les oportunitats [Diputació] 
Xerrada - Com garantir la seguretat dels menors a Internet? 
Taller pràctic [Diputació] 
Xerrada - Com prevenir el ciberassetjament a menors? 
[Diputació] 

Xerrada - Comunicació no verbal: diuen més els nostres gestos 
que les nostres paraules [Diputació] 
Xerrada - E-books – una biblioteca al teu gust [Diputació] 
Xerrada - Ei, és increïble, passa-ho! (versió adolescents) 
[Diputació] 
Xerrada - Ei, és increïble, passa-ho! (versió adults) [Diputació] 
Xerrada - El meu altre jo [Diputació] 
Xerrada - Guiar i acompanyar els fills/es en l'ús de les TIC, sense 
ser-ne un expert [Diputació] 
Xerrada - He vist a l'Instagram del teu fill que… [Diputació] 
Xerrada - Ho sé tot d'Instagram. Tot? [Diputació] 
Xerrada - La història d’Internet [Diputació] 
Xerrada - Networking i gestió de contactes [Diputació] 
Xerrada - Parlem de com parlem [Diputació] 
Xerrada - Què és delicte a Internet amb el nou codi penal 
[Diputació] 
Xerrada - Relacions sanes i relacions tòxiques [Diputació] 
Xerrada - Sexting, phising, grooming i altres paraules rares 
[Diputació] 
Xerrada - Viure entre pantalles [Diputació] 
Xerrada - Xarxes socials, usos responsables [Diputació] 

Suport a tràmits

Servei d’informació i orientació  
a demanda per joves i famílies

El servei d’informació i orientació general de l’Oficina Jove 
funciona en horari d’hivern (setembre a juny) a: 
• Sort: de dl a dv de 10 a 14h i dl de 16 a 18h  
• Esterri d’Àneu: dc de 10 a 14h i de 16 a 19h 

El servei d’assessorament personalitzat i especialitzat per 
persones joves en l’àmbit de Treball funciona sota cita prèvia 
al formulari:

Qui els pot demanar? Quan? Observacions
Com es demanen?

ja.cat/solicita

Catàleg
   [ XNEJC ] *       AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL        PENDENT DE RENOVAR 2020    LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ Diputació ] *  AJUNTAMENTS I AMPES                              MARÇ 2020                             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ OJ ]               AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE I GENER               SEGONS DISPONIBILITAT

Prèvia anàlisi de necessitats podem organitzar sessions grupals 
puntuals de suport a tràmits en l’àmbit d’EDUCACIÓ. Alguns 
exemples poden ser:  

TRÀMIT - Sol·licitud de beca general estudis post-obligatoris no 
univeristaris, universitaris, … 
TRÀMIT - Sol·licitud de beca APA per univeristaris 
TRÀMIT - Sol·licitar certificats i/o altres ajuts 

 
Podeu demanar / proposar suport per altres tràmits i valorarem les 
possibilitats d’incorporar-lo.

ja.cat/demanahora

Cartera de serveis 2020  •

VOLS SABER-NE MÉS?  
DEMANA LA FITXA DELS TALLERS QUE US INTERESSIN! 
oficinajove@pallarssobira.cat / 9730 620 999

Pendent	
de	renovar	
catàleg	2020

mailto:oficinajove@pallarssobira.cat


Cartera de serveis 2020  •Salut
Catàleg de tallers i xerrades

Xerrada - Cossos [Diputació] 
Xerrada - Drogues i festa, prevenció del consum de drogues 
[Diputació] 
Xerrada - Els nostres fills/es. Què ens preocupa? [Diputació] 
Xerrada - Prevenció de trastorns alimentàris [Diputació] 
Xerrada - Preserva’t [Diputació] 
Xerrada - Rialloteràpia i prevenció de l’estrès [Diputació] 
Xerrada - Saps de què va? [Diputació] 
Xerrada - Taller sobre infeccions de transmissió sexual [Diputació] 
Xerrada - Autocura [Diputació] 
Xerrada - Introducció al Mindfulness [Diputació] 

SALUT EMOCIONAL I COMPETÈNCIES PER A LA VIDA: 

Taller - Un moment deixa’m sentir [XNEJC] 
Taller - La gestió emocional en la gestió del conflicte [XNEJC] 
Taller - Qui sóc? [XNEJC] 
Taller - Que portes a la motxilla emocional? [XNEJC] 
Xerrada - Aprèn a modificar les actituds i a escoltar les emocions: tu 
pots canviar el món [Diputació] 
Xerrada - Aprendre a parlar en públic [Diputació] 
Xerrada - Aprèn a superar els teus conflictes [Diputació] 
Xerrada - Bullying entre joves [Diputació] 
Xerrada - Cercant noves respostes als reptes que plantegen els 
canvis socials i de l’entorn [Diputació] 
Xerrada - Coaching per a pares: claus per a millorar 
l’acompanyament als nostres fills i filles [Diputació] 
Xerrada - Com acompanyar a joves “difícils” [Diputació] 
Xerrada - Com acompanyar el meu fill/a a gestionar les seves 
emocions i poder trobar la felicitat [Diputació] 

Xerrada - Com gestionar les emocions que no podem controlar 
[Diputació] 
Xerrada - Com millorar la intel·ligència interpersonal a través de 
l’entrenament de les habilitats socials [Diputació] 
Xerrada - Eines per acompanyar una situació de bullying des de casa 
[Diputació] 
Xerrada - El repte que proposem és saber reconèixer i gaudir dels 
teus talents [Diputació] 
Xerrada - Èxit i felicitat [Diputació] 
Xerrada - Gestió emocional [Diputació] 
Xerrada - Habilitats comunicatives, personals i socials: empatia, 
assertivitat, comunicació i respecte [Diputació] 
Xerrada - L’actitud, la clau de l’èxit [Diputació] 
Xerrada - La Creativitat, un pas cap a la felicitat [Diputació] 
Xerrada - M’enfado, m’irrito i exploto... Com prevenir la meva 
impulsivitat conductual? [Diputació] 
Xerrada - Organització personal i gestió eficaç del temps [Diputació] 
Xerrada - Sedueix-te, un camí cap a l’autoestima [Diputació] 
Xerrada - Treballem el reforç de l’autoestima i el convenciment amb 
els valors [Diputació] 
Xerrada - Un dol per a cada edat: comprensió, respostes i 
necessitats [Diputació] 
Xerrada - Visió positiva [Diputació]

Suport a tràmits

Servei d’informació i orientació  
a demanda per joves i famílies

El servei d’informació i orientació general de l’Oficina Jove 
funciona en horari d’hivern (setembre a juny) a: 
• Sort: de dl a dv de 10 a 14h i dl de 16 a 18h  
• Esterri d’Àneu: dc de 10 a 14h i de 16 a 19h 

El servei d’assessorament personalitzat i especialitzat per 
persones joves en l’àmbit de Treball funciona sota cita prèvia 
al formulari:

Qui els pot demanar? Quan? Observacions
Com es demanen?

ja.cat/solicita

Catàleg
   [XNEJC] *        AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL     PENDENT RENOVAR 2020             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [Diputació] *  AJUNTAMENTS I AMPES                     PENDENT RENOVAR 2020             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ OJ ]               AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE I GENER               SEGONS DISPONIBILITAT

Prèvia anàlisi de necessitats podem organitzar sessions grupals 
puntuals de suport a tràmits en l’àmbit de SALUT. Alguns exemples 
poden ser:  

TRÀMIT - Demana hora al metge 
TRÀMIT - Consultar “La meva salut” 

 
Podeu demanar / proposar suport per altres tràmits i valorarem les 
possibilitats d’incorporar-lo.

ja.cat/demanahora

VOLS SABER-NE MÉS?  
DEMANA LA FITXA DELS TALLERS QUE US INTERESSIN! 
oficinajove@pallarssobira.cat / 9730 620 999

Pendent	
de	renovar	
catàleg	2020

mailto:oficinajove@pallarssobira.cat


Cartera de serveis 2020  •Habitatge
Catàleg de tallers i xerrades

ACCÉS A L’HABITATGE: 

Xerrada - Què hem de tenir en compte quan lloguem un habitatge? [ XNEJC ] 
Xerrada - Jove busca habitació [ XNEJC ] 
Xerrada - La compra d’un habitatge [ XNEJC ] 
Xerrada - Ajudes i accés a l’habitatge públic [ XNEJC ] 
Xerrada - Nous models d’accés i tinença a l’habitatge [ XNEJC ] 
Xerrada - Què és la Borsa Comarcal d’habitatge, avantatges per a persones llogateres i propietàries [OJ]

Altres formes de suport

Servei d’informació i orientació  
a demanda per joves i famílies

El servei d’informació i orientació general de l’Oficina Jove 
funciona en horari d’hivern (setembre a juny) a: 
• Sort: de dl a dv de 10 a 14h i dl de 16 a 18h  
• Esterri d’Àneu: dc de 10 a 14h i de 16 a 19h 

El servei d’assessorament personalitzat i especialitzat per 
persones joves en l’àmbit de Treball funciona sota cita prèvia 
al formulari:

Qui els pot demanar? Quan? Observacions
Com es demanen?

ja.cat/solicita

Catàleg
   [ XNEJC ] *       AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL    PENDENT DE RENOVAR 2020        LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ Diputació ] *   AJUNTAMENTS I AMPES                              MARÇ 2020                             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ OJ ]               AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE I GENER               SEGONS DISPONIBILITAT

L’Oficina Jove del Pallars Sobirà vol contribuïr a difondre i ampliar 
l’oferta d’habitatges de l’a Borsa de Lloguer social de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge com una de les mesures per afavorir l’accés 
dels joves a l’habitatge i s’ofereix als Ajuntaments per contribuïr a 
difondre aquest servei així com a estudiar i proposar altres mesures: 

Xerrada - Què és la Borsa Comarcal d’habitatge, avantatges per a 
persones llogateres i propietàries [OJ] 
Servei de suport - Quines mesures municipals de foment de 
l’habitatge de lloguer social es poden promoure? [OJ] 

 
Podeu demanar / proposar altres formes de suport i valorarem les 
possibilitats d’incorporar-lo.

ja.cat/demanahora

VOLS SABER-NE MÉS?  
DEMANA LA FITXA DELS TALLERS QUE US INTERESSIN! 
oficinajove@pallarssobira.cat / 9730 620 999

VIGENT!

Pendent	
de	renovar	
catàleg	2020

mailto:oficinajove@pallarssobira.cat


Cartera de serveis 2020  •Altres: Participació, Mobilitat internacional, …

Catàleg de tallers i xerrades

MOBILITAT INTERNACIONAL: Ja programades pel 2020 

Xerrada - Introducció a la mobilitat internacional [XNEJC] 
Xerrada - Estudiar a l’estranger [XNEJC] 
Xerrada - Pràctiques professionals a l’estranger [XNEJC] 
Xerrada - Voluntariat Internacional de llarga durada [XNEJC] 
Xerrada - Vacances alternatives [XNEJC] 

GÈNERE I IGUALTAT: 

Taller - App Tabú. Sexualitat i relacions positives [OJ] 
Xerrada - Bingo coeducatiu. Dones amb valor [Diputació] 
Xerrada - Gestió de les violències masclistes [Diputació] 
Xerrada - La prevenció de l’assetjament sexual a l’esport [Diputació] 
Xerrada - Masclismes i micromasclismes [Diputació] 
Xerrada - Mira en colors [Diputació] 
Xerrada - Quan els valors són presents, les relacions són profitoses [Diputació] 
Xerrada - Taller de memes feministes [Diputació] 

PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT I SUPORT ENTITATS: 

Pendent

Suport a tràmits

Servei d’informació i orientació  
a demanda per joves i famílies

El servei d’informació i orientació general de l’Oficina Jove 
funciona en horari d’hivern (setembre a juny) a: 
• Sort: de dl a dv de 10 a 14h i dl de 16 a 18h  
• Esterri d’Àneu: dc de 10 a 14h i de 16 a 19h 

El servei d’assessorament personalitzat i especialitzat per 
persones joves en l’àmbit de Treball funciona sota cita prèvia 
al formulari:

Qui els pot demanar? Quan? Observacions
Com es demanen?

ja.cat/solicita

Catàleg
   [ XNEJC ]        AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE 2020                    LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [Diputació] *   AJUNTAMENTS I AMPES                              MARÇ 2020                             LIMITAT A 3 L’ANY EN TOTAL 

   [ OJ ]               AJUNTAMENTS AMB PLA LOCAL               SETEMBRE I GENER               SEGONS DISPONIBILITAT

Prèvia anàlisi de necessitats podem organitzar sessions grupals 
puntuals de suport a tràmits en els àmbits. Alguns exemples poden 
ser:  

TRÀMIT - Registre i creació entitats 
TRÀMIT - Beques de mobilitat 
TRÀMIT - Carnets alberguista / Carnets estudiants / Carnet jove 

 
Podeu demanar / proposar suport per altres tràmits i valorarem les 
possibilitats d’incorporar-lo.

ja.cat/demanahora

VOLS SABER-NE MÉS?  
DEMANA LA FITXA DELS TALLERS QUE US INTERESSIN! 
oficinajove@pallarssobira.cat / 9730 620 999

mailto:oficinajove@pallarssobira.cat

