
Bages Jove 2020
INSERLAB 4.0

Per a joves de 16 a 29 anys beneficiaris de Garantia Juvenil i DONO

ORIENTACIÓ I FORMACIÓ
Itinerari personalitzat

Previsió d’inici abril 2020

Manteniment 
Industrial 4.0

CP Operacions 
bàsiques de cuina

Formació Professionalitzadora en:

+ Formació comuna en 
Emprenedoria i Cooperativisme 

(60h)

PROJECTE FINAL COMÚ

390 hores
Impressió 3D, robòtica, 
realitat augmentada i 

realitat virtual

*Pendent de resolució

370 hores
+30 hores d’impressió 

3D aplicada a la 
Restauració

100%
Subvencionat



Amb aquest projecte s’han buscat les sinergies entre sectors més tradicionals com 
l’hoteleria i la restauració i els més innovadors, com la Indústria 4.0. L’objectiu és 
formar nous professionals amb capacitats per cobrir futures demandes del mercat i 
fomentar el talent dels joves.

• Introducció a la Indústria 4.0. Formació especialitzada en manteniment indus-
trial 4.0: impressió 3D, robòtica, realitat augmentada i realitat virtual. Aprendràs 
a treballar amb SolidWorks i a utilitzar una impressora 3D. Amb possibilitat de 
pràctiques en empreses. 

• Hoteleria i restauració. Formació especialitzada en hoteleria i restauració. Acon-
seguiràs el Certificat de Professionalitat “Operacions bàsiques de cuina” i amb mò-
dul de formació en 3D aplicada a la restauració. Pràctiques en empreses. 

Les dues formacions treballaran transversalment amb l’acompan-
yament d’un mentor expert, creant un projecte comú relacionat 
amb els dos sectors, que esdevingui un producte/prototip endo-
gen de la comarca i que tingui un impacte directe en el territori i en 
el desenvolupament personal i professional dels joves. El projecte 
el presentaran els propis joves a la Jornades gastronòmiques del 
Camí Ignasià de Manresa. 

PROJECTE COMÚ

BAGES JOVE 2020: INSERLAB 4.0

AMPANS ACTIVA 
C/Barcelona, 21. Manresa
93 524 13 31
insercio@ampans.cat

CIO 
C/ Verge de L’Alba, 5-7. Manresa
93 877 64 90
cio@ajmanresa.cat

INSCRIPCIONS OBERTES A

• Joves de 16 a 29 anys
• Beneficiaris de Garantia 

Juvenil.
• Situació d’atur o millora 

d’ocupabilitat (DONO).
• Motivats i amb ganes 

d’aprendre. 

REQUISITS

Formació comuna en emprenedoria i cooperativisme: Simulació de la creació 
d’una cooperativa i presentació del projecte al concurs IDEES JOVES (2021).

Sessions 
específiques 
Mindfulness i 

Soft skills


