Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el
marc del projecte “Treball a les 7 comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu

Qué és ACTIVA'T?
Un servei que ofereix informació, orientació, assessorament, formació i
acompanyament en el procés d'inserció laboral.
És un servei públic i voluntari.
Com funciona?
En aquest procés disposeu d'una inseridora laboral
que mitjançant tutories personalitzades i tallers
grupals us acompanya en el vostre procés d'inserció
laboral.
És un servei confidencial i de col·laboració mútua.

A qui va dirigit?

Durant el temps que dura el procés, Activa't us
ajudarà a:

A persones en situació d'atur que vulguin realitzar una
recerca activa de treball.

Millorar les vostres actituds, capacitats i habilitats.
Definir els vostres objectius professionals.
Prendre consciència del context laboral de la nostra
comarca.
 Millorar el vostre coneixement i la utilització de les
tècniques de recerca activa de feina.
 Facilitar-vos eines i ajudar-vos en el procés de
reciclatge professional.
 Millorar les competències professionals.

Important: és convenient que si ja disposeu d'un
currículum vitae el porteu imprès el dia de la vostra
cita.





En definitiva, millorar la vostra ocupabilitat
i fomentar la vostra inserció laboral.

En què consisteix?
Activa't és un acord entre dues persones que
necessàriament han d'adoptar un paper actiu en el
procés:
 Tu, tens la funció d'aportar la teva motivació i
recursos personals per aconseguir allò que vols a
nivell professional.
 La inseridora laboral t'acompanya en el recorregut
d'esbrinar allò que tu pots oferir al mercat de treball i
allò que t'ofereix a tu.

Com pots participar?
Alcanar. Edifici Serveis Agraris. Telèfon: 977 73 23 76
Amposta. Edifici el Casal. Telèfon: 977 70 75 00
La Galera. Viver d'Empreses Comarcal.
La Sénia. Ajuntament. Telèfon: 977 71 30 00 ext.1
Sant Carles de la Ràpita. Ajuntament.
Telèfon: 977 74 01 00
Sant Jaume d'Enveja. Ajuntament.
Telèfon: 977 46 80 39
Ulldecona. Casa de Cultura Telèfon: 977 72 00 09

