
FORMACIÓ A MIDA - DUAL

TÈCNIC/A SOLDADURA 2022-2023

Empresa,Empresa,Empresa,   
necessites contractarnecessites contractarnecessites contractar
tècnics/ques detècnics/ques detècnics/ques de

soldadura?soldadura?soldadura?

Candidats/des amb una
formació de més de 180 h

[Formació tècnica - 112 h] 
[Tecnificacions empreses - 36 h]
[Competències transversals - 18 h] 
[Competències digitals - 18 h] 

Preselecció de candidats i
acompanyament durant el
procés d'inserció 

Subvenció de 3 mesos de SMI
[Per una contractació mínima de 6
mesos]

Acompanyament tècnic durant
la gestió de la sol·licitud i
justificació de la subvenció

Subscriure un compromís de
contractació i/o conveni d'adhesió
al programa 

Suport en el disseny de continguts i
tecnificació de 4 hores durant el
període de formació

Formalitzar una contractació de
mínim 6 mesos a alguna de les
persones participants al programa

Destinar un tutor/a dins l'empresa,
durant el procés d'inserció

Presentar la sol·licitud i justificació
de l'ajut que  bonifica la
contractació realitzada

QUÈ T'OFERIM? QUÈ ET DEMANEM? 

Aquest projecte t'interessa!Aquest projecte t'interessa!Aquest projecte t'interessa!

Setembre'22 - Juny'23Setembre'22 - Juny'23Setembre'22 - Juny'23



CALENDARI

Agost - Setembre 2022
[Detecció empreses interessades] 
[Proposta continguts i especialitats]
[Conveni d'adhesió al programa] 

21 Setembre 2022
[Sessió de treball amb les empreses
interessades per definir el contingut final
de la formació i organitzar el calendari de
tecnificacions i visites a l'empresa] 

Octubre - desembre 2022
[Sessions de tecnificació i visita a les
empreses (1 divendres cada empresa)] 

16 desembre 2022
[Speed dating Empreses - alumnes] 

21 desembre 2022
[Matching Alumnes - Empresa] 

Gener 2023 
[Formalitzar la contractació]
[Sol·licitud de la subvenció que bonifica la
contractació]

Gener - Juny 2023
[Seguiment mensual entre Creacció i el tutor
o responsable de l'alumne a l'empresa]

Març 2023
[Possible sol·licitud de la bestreta de la
subvenció que bonifica la contractació]

Juny 2023
[Justificació final de la subvenció que bonifica
la contractació]

Juliol 2023
[Pagament de la subvenció]
[Valoració final de l'alumne]

FORMACIÓ CONTRACTACIÓ 

Acompanyament
Octubre 2022 - Juny 2023

Formació
Octubre 2022 - Desembre 2022

Contractació
Gener 2023 - Juny 2023


