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Noves Oportunitats Lleida és un programa gratuït adreçat als joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treba-
llen. L’objectiu del programa és que els joves tornin a estudiar i a formar-se, aprenguin un ofici i obtinguin 
un certificat que els permeti trobar feina.

Què és el programa noves oportunitats?

Gràcies a les actuacions en orientació, tutorització, 
formació i acompanyament a l’escolaritat dels joves, 
el Centre Noves Oportunitats vol assolir com a mínim 
un dels objectius següents:

Objectius del programa:
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El programa està impulsat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en 
el marc de Garantia Juvenil.

El programa compta amb 7 Centres Noves Oportunitats 
ubicats a Tremp, Balaguer, Mollerussa, Lleida, Les 
Borges Blanques, Tàrrega i Cervera.

Una xarxa de 10 entitats socials i centres de forma-
ció referents de la província de Lleida són els enca-
rregats de desenvolupar el programa.

CENTRES noves oportunitats LLEIDA

punts clau:

   • Obtenció d’una formació tècnico-professional.
   • Retorn al sistema educatiu reglat.
   • Inserció laboral.

Aconsegueix l’ESO o
les proves d’accés

Diferents formacions i
cursos a escollir

Orientació i itinerari
personalitzat

Treu-te la teòrica 
del carnet de cotxe

Seguiment per un 
tutor o coach

Obté una formació
professionalitzadora

de regal



Un Itinerari personalitzat a les teves necessitats

PROCÉS
DE SELECCIÓ 
Realitzaràs una 
primera entrevista 
amb el teu coach que 
et guiarà al llarg de 
tot el programa

PROCÉS
D’ORIENTACIÓ 
Treballaràs les 
competències del 
model ISFOL i 
definirem el teu 
itinerari personal.

SUPERA AMB ÈXIT EL PROGRAMA
Sortiràs del programa amb més competèn-
cies d’accés a l’ocupació 
que t’ajudaran a trobar feina. També 
obtindràs la teòrica del carnet de conduir.

Descobreix què t’agrada

troba feina

forma’t

PROJECTE EDUCATIU
FORMACIÓ BÀSICA, TRANSVERSAL I
TÈCNICO-PROFESSIONAL

Durant la formació realitzaràs paral·lelament 
quatre blocs que combinen matèries bàsiques, 
coaching personal, coneixement de l’entorn o 
certificats de professionalitats que et permetran 
trobar feina.
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projecte educatiu

Coneix-te i marca’t objectius
Bloc transversal on una tutora et guiarà i t’orientarà durant tot el programa.

Desenvolupa les teves competències i coneix l’entorn
Treballaràs per projectes a partir de visites i activitats en entorns productius 
on desenvoluparàs competències transversals com la responsabilitat, el 
treball en equip, la gestió de l’estrès o la comunicació.

Omple la motxilla de matèries (opcional)
Si vols treure’t l’ESO o les Proves d’Accés a un Grau Mig, et formaràs en aque-
lles competències que necessitis més suport (comprensió lectora, llengua, 
matemàtiques, etc.). I si ho necessites, forma’t en matèria lingüística i 
alfabetització a través del programa 1ª Oportunitat.

Forma’t i desenvolupa el teu potencial
Realitza una formació a mida o un certificat de professionalitat que et 
permetrà trobar feina. Actualment realitzem aquestes formacions:

· Certificats de professionalitat (CP):
- Lleida: mecànica, comerç.
- Balaguer: administració, sociosanitari.
- Tàrrega: administració, hosteleria, turisme i comerç.

· Programes de Formació i Inserció (PFI) a Lleida: hosteleria, administració
i informàtica.

· Formacions a mida: hosteleria, informàtica, etc (formacions segons el
número de joves).

Al llarg del programa pots realitzar de manera transversal quatre blocs que combinen 
matèries bàsiques, coaching personal, coneixement de l’entorn o certificats de profes-
sionalitats que et permetran trobar feina.
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Itinerarigratuït ambseguiment personalitzat 

Propostes d’itinerari

ITINERARI A 6 MESOS

FormacionsDurada
ESO  

De dilluns a dijous els joves realitzen la formació d’aquells estudis que han escollit. Per exemple, dilluns 
i dimecres es realitzen formació en Certificats de Professionalitat; i dimarts i dijous formació de matèries. 
Els divendres es realitzen activitats de coneixement de l’entorn amb el/la tutor/a, que els acompanya en 
tot el programa.

CP1+

ITINERARI C 9 MESOS Programa Formació Inserció 

· Inserció laboral

· continuar la formació
El/la jove pot accedir a
un nivell superior de CP
o Cicle Formatiu Grau
Mig.]ITINERARI D 9 MESOS CP1 (3mesos) CP2 (6mesos) +

Objectiu

FORMACIÓ
1ª OPORTUNITAT

Formació dirigida a Menors Estrangers No Acompanyats (MENA) i joves 
immigrants sense coneixements de la llengua catalana mitjançant la 
metodologia comunitats d’aprenentatge. Se’ls ofereix alfabetització 
i eines que fomentin els seus interessos i motivacions per fer front a 
l’exclusió social. 

Nou programa

Certificats Professionalitat (CP): formacions basades en mòduls. CP1 formació de 3 mesos, CP2 i CP3 formacions de 6 
mesos. Per realitzar un CP1 no és necessària l’ESO. Per accedir a un CP2 es pot realitzar si tens l’ESO o realitzant les proves 
d’Accés. Per realitzar un CP1 i CP2 s’hi pot incorporar en qualsevol moment de l’any.

Programa Formació i Inserció (PFI): formació reglada per Ensenyament d’una duració de 9 mesos (calendari escolar) amb 
formacions tecnico-professionals i competències bàsiques. Inclou la formació preparatòria per les Proves d’Accés (Cicle 
Formatiu Grau Mig). Preinscripcions al mes de Maig. 

4 MESOS Formació 1ª Oportunitat (alfabetització) 

+ Un cop finalitzat els 4 mesos, el jove podria seguir formant-se, segons les seves
aptituds, a través dels itineraris A, B, C i D especificats anteriorment.

ITINERARI B 6 MESOS CP1 Proves d’Accés +

ITINERARI E 9 MESOS CP2 (6mesos) CP3 (6mesos) +

OPORTUNITATS
NOVES

· LLEIDA ·

12



Indicadors del programa 2018-19

502
alumnes 
atesos a 
tot lleida 

468
joves orientats
al programa

100 joves
migrants
han fet cursos 
d'alfabetització i 
formació bàsica
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Joves que van participar en l’última edició
Experiències reals d’èxit

Adrià, 
“El suport del meu tutor va ser clau 

per descobrir què volia fer. He fet un 
canvi personal i acadèmic”

María, 
“Jo abans era de la generació ni-ni.
Ara tinc una nova oportunitat i vull 

treballar sí o sí.”

Mohamed, 
“Ha sigut una experiència molt 
positiva! Gràcies al programa 
torno a estar il·lusionat”

Conèix la seva història
novesoportunitatslleida.cat
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       605 058 007 www.novesoportunitatslleida.cat

Segueix-nos a les xarxes:

SEGRIÀ
Reintegra - Sant Joan de Déu - Ilersis - Inlingua - Prosec - Centre Tècnic Ilerdense (CTI)

Tens dubtes? contacta’ns

SEUS DEL PROGRAMA NOVES OPORTUNITATS LLEIDA AL TERRITORI

demana unaentrevista sensecompromís

NOGUERA
Reintegra - ACSER

PALLARS JUSSÀ
Associació Reintegra

GARRIGUES I PLA D’URGELL

Apunt

URGELL I SEGARRA
Enfoc - New School II

       coordinacio@novesoportunitatslleida.cat

Avda. Rovira Roure, 9. Lleida - 25006 

605 058 007 

C\ Sant Lluís, 50. Balaguer - 25600

635 086 893

C\ Pau Casals, 14 (davant hospital). Tremp

655 128 555

Av. Francesc Macià, 56. 
Les Borges Blanques - 25400

685 943 521 674 329 646

Av. Onze de Setembre, s/n. 
Tàrrega - 25300

www 

@NovesOportunitatsLleida

/novesoportunitatslleida

@lleida_cno
#jopassoalaccio

Entitats socials i centres formatius: 
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