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PROMOCIÓ ECONÒMICA:
LA GUAITA

La Guaita ofereix diferents serveis per 
a la recerca de feina:
 Borsa de treball
 Plans d’ocupació
 Orientació per la recerca de feina
 Club de feina
 Borsa de treball del SOC
 Borses de treball a Internet
 Garantia Juvenil

El Punt d'autoservei del SOC (Servei 
d'Ocupació de Catalunya) permet:
• Renovar la demanda d'ocupació.
• Obtenir impresos per sol·licitar 

prestacions.
• Fer canvis en la situació 

administrativa de la persona.

http://www.castelldefels.org/ca/borsaTreball_cvofertes.asp
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=443
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=655
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=352
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=2241
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SERVEI LOCAL DE  TRANSICIÓ 
ESCOLA TREBALL (SLTET)

El SLTET ofereix:
 Orientació i acompanyament 

a joves del municipi en: 
 formació acadèmica
 formació ocupacional 
 inserció laboral

 Formació a joves sense l’ESO, 
de 16 a 21 anys mitjançant el 
PFI-PTT.

 Més info

http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=2050
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PUNT D’INFORMACIÓ 
JUVENIL (PIJ)

El PIJ ofereix diferents serveis als joves 

del municipi dels 12 als 30 anys:

 Assessorament acadèmic i laboral

 Cibercast

 Jocijove

 Punt d’informació

 Servei de lleure I suport a la 

formació

 Foment de l’associacionisme 

juvenil

 Tallers I xerrades

 Més info

http://www.jovesdecastelldefels.org/
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+16 SI VOLS FORMACIÓ

Si vols millorar la teva 
ocupabilitat mitjançant la 
formació acadèmica, 
formació no reglada o 
formació ocupacional, pots 
triar el teu itinerari formatiu 
mitjançant “Desprès de 
l’ESO, què?”.

 Més info

http://www.castelldefels.org/a_Arees/educacio/file/SLTET/16 Si vols formaci%C3%B3_brain(1).pdf
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ALTRES MUNICIPIS DEL
BAIX LLOBREGAT

Serveis de Promoció 
Econòmica d’altres 
municipis:

 Gavà
 Viladecans
 El Prat de Llobregat
 Sant Boi de Llobregat

http://www.portaleconomic.gavaciutat.cat/
http://cancalderon.info/
http://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio
http://ocupacioiempresa.santboi.cat/
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ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT

El SLTET ofereix un servei 
d’Orientació i Acompanyament  
que et permetrà triar millor el 
teu itinerari acadèmic o laboral. 
Aquest servei et permetrà 
realitzar un millor 
autoconeixement dels teus 
interessos professionals, explorar 
el mercat laboral i establir un pla 
d’actuació per assolir els teus 
objectius laborals.

 Més info

https://www.castelldefels.org/es/guiaEducativa/doc_generica.asp?dogid=2240

