Fundació per a la Promoció dels Oficis

INFORMACIÓ DE LA PERSONA I L’ENTITAT
Nom i cognoms

Rafael Aguilera Pastor

Entitat

Fundació per a la Promoció dels Oficis

Càrrec que ocupes

President i Fundador

DADES DE CONTACTE
Adreça

c/Hortes 34, 17600 Figueres

E-mail

rafael@iconsl.com

Telèfon

972 50 16 48

Mòbil
Web

http://www.fundaciodelsoficis.com

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
És una entitat sense ànim de lucre, formada per 8 empreses del sector industrial
que reuneixen a més de 350 treballadors. Aquesta iniciativa ha nascut amb la
intenció de millorar la situació actual de la borsa de treball d’aquest sector, tant en
el seu número com en la qualitat de la seva formació.
Té com a objectiu principal donar valor als oficis, divulgant-los a les escoles i
instituts, de forma que la gent jove els conegui i els tingui presents com una
alternativa laboral; i a continuació, potenciar una oferta formativa adequada a
aquest interès. La línies en formació es basen en dinamitzar i promoure tant la
formació ocupacional per gent aturada com la formació per treballadors que
principalment seran els propis de les empreses associades.
Treballem amb els col·lectiu d’adolescents, autòctons i immigrats.
Els nostres àmbits d’actuació són l’educació/formació i la inserció laboral.
El territori d’actuació de la nostra entitat és Figueres i voltants i la zona nord-est
de la comarca.

2. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES, ACTIVITATS O SERVEIS
Col·laborem amb empreses de tots els sectors per obrir les portes a la possible
inserció a la formació i al món laboral.
Realitzem gran varietat de cursos gratuïts dedicats a un perfil d’adolescent
prèviament seleccionat, que s’imparteixen majoritàriament a les empreses
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associades.
També realitzem sessions als instituts, on fem veure als possibles alumnes les
mancances i necessitats del món laboral.
Alguns projectes concrets són:


TASTET D’OFICIS ALS INSTITUTS



CURSOS DE RECICLATGE



OKUPAT’ALT



SUMAT



CURSOS INDUSTRIA NAUTICA



PARTICIPACIO ACTIVA EN TAULES DE TREBALL
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