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Actualitat

20 persones en situació d’atur inicien un itinerari formatiu en el
sector dels serveis a les persones

Dimarts 22 de juny de 2010

Un total de 20 persones en situació d’atur van iniciar ahir dilluns, 21 de juny,
l’itinerari formatiu que s’emmarca dins el projecte Iniciatives Locals d’Ocupació
per a la Qualitat i Dinamització del sector de Serveis  d’Atenció a les Persones
(ILOQUID). Aquest projecte, impulsat al municipi per la Regidoria de Promoció
Econòmica i Ocupació, té com a objectiu fomentar la inserció laboral en els sectors
professionals vinculats amb els serveis a les persones.  

Els participants inscrits al projecte ILOQUID duran a terme entre el setembre de
2010 i l’abril del 2011 un curs d’auxiliar d’infermeria en geriatria, amb una durada
total de 500 hores (400 h de teòrica i 100 h de pràctiques). De manera prèvia,
assistiran a una sèrie de pastilles formatives que complementaran el seu procés
d’aprenentatge, la primera de les quals es va iniciar ahir a l’aula de formació de Cal
Botafoc.

Aquesta primera pastilla formativa gira al voltant de les habilitats comunicatives i té
una durada 12 hores. L’itinerari formatiu previst continuarà entre els mesos de juny
i juliol amb un curs sobre intel·ligència emocional (20 hores). També s’impartiran
continguts relacionats amb les tècniques i habilitats per trobar feina (12 hores), les
tecnologies de la informació i la comunicació (20 h), la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar (8 h) i la sensibilització vers la creació d’empreses (4
hores).

El Projecte ILOQUID està cofinançat pel Ministeri de Política Territorial (MPT),
amb recursos procedents del Fons Social Europeu (FSE), la Diputació de Barcelona
a través de les àrees de Desenvolupament Econòmic (ADE) i de Benestar Social
(ABS) i les entitats locals participants (en aquest cas, l’Ajuntament de Castellar del
Vallès).

Entre els objectius del projecte ILOQUID s’hi troben l’impuls de la planificació
dels serveis d’atenció a les persones en els territoris de la província de Barcelona, la
millora de l’ocupabilitat o la dinamització de la xarxa de serveis d’atenció a les
persones. A més, també es pretén afavorir la creació i consolidació de l’ocupació en
el sector de serveis d’atenció a les persones i fomentar i promocionar els serveis
professionals de qualitat.

El pressupost total de l’oferta formativa del projecte ILOQUID té un cost de prop de
105.000 euros, el 60% dels quals són finançats per l’Ajuntament i el 40% restant per
la Diputació de Barcelona.
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