
ContacteTipus d’estudis

RIBERA D’EBRE
CONTACTES DE PRÀCTIQUES

Institut de Flix (Flix)
Modalitats de conveni: FCT

INS Julio Antonio (Móra d’Ebre)
Modalitats de conveni: FCT i PFI

Estudiants de grau o màster matriculats a la universitat.
Més informació

Joves titulats aturats entre 18-25 anys amb menys de 3 mesos d’experiència professional associada a la seva qualificació
(universitària, formació professional de grau mitjà o superior i certificats de professionalitat). 

Projecte T7C – Ribera d’Ebre Viva:
Dispositiu d’Inserció Laboral el qual dóna servei a persones en recerca de feina per millorar les seves possibilitats d’inserció,
incloent pràctiques de diferents formats i donant suport a  les empreses en la recerca de candidats i participació als processos de
selecció. 
Més informació: http://riberaebre.org/7comarques/ribera-debre-viva/ 

Maite Ferre
T. 977 41 04 59

mferre20@xtec.cat

practicum@odisseujove.cat

OTG Ribera Ebre
T. 977 40 21 44

otg_moraebre.soc@gencat.cat

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
dinamitzacio@riberaebre.org

Dolors Vidal
Remei Ardèvol
T. 977 40 01 21

mvidal48@xtec.cat
iesjulioantonio@xtec.cat  

CFGM: Gestió Administrativa / Manteniment electromecànic
CFGS: Secretariat / Sistemes electrotècnics i automatitzats

CFGM: Electromecànica de vehicles automòbils / Sistemes microinformàtics i xarxes /
Atenció a persones en situació de dependència / Gestió administrativa
CFGS: Educació Infantil
PFI-FIAP Auxiliar en serralleria i construccions metàl·liques
PFI-INST Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic

Pràctiques
universitàries 

Conveni de
pràctiques 
no laborals

Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil: joves entre 16-30 anys que no treballen, ni estudien ni es troben en formació amb
o sense titulació.  

Fulgència Gutiérrez
T. 977 40 18 51

garantiajuvenil@riberaebre.org
Contracte de
pràctiques i altres 

Altres modalitats

PRÀCTIQUES VINCULADES A LA INSERCIÓ LABORAL

Borses de treball

El programa ODISSEU està impulsat per:

Amb la col·laboració dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut  

Pràctiques
de formació
professional  

Contacte

Centres de
formació/educatius Tipus de pràctica

PRÀCTIQUES VINCULADES A LA FORMACIÓ

Borsa de Treball del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre:
www.riberaebre.net/joventut/

 

Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Ascó:
www.nemonjobs.com/jobs/sites/asco 

 

Servei de joventut
T. 977 40 18 51

joventut@riberaebre.org

odl@asco.cat

Borsa de Treball del Centre d’Empreses de la Ribera a Flix:
www.nemonjobs.com/jobs/sites/flix 

laribera@flixgie.cat 

Modalitat de conveni/contracte:
Convenis de Formació Pràctica en Centres de Treball (FCT)

Contracte de Formació i Aprenentatge (FP Dual)
Programa de Formació i Inserció  (PFI, anterior PQPI)

Certificats de professionalitat (CP)

www.odisseujove.cat
practicum@odisseujove.cat


