
 

 

Projecte OQUPA’LH  

Aquest projecte participa del programa de Promoció de l’Ocupació a la Indústria Local promogut 

per Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de promoure la contractació de persones en 

situació d’atur, oferint-les itineraris coherents de millora de l’ocupabilitat que responguin a les 

necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en sistemes productius locals en l’àmbit 

industrial. 

En el cas de la ciutat de l’Hospitalet, hem optat per centrar el projecte en el sector químic i 

farmacèutic, ja que és un sector industrial amb un fort arrelament al territori, una alta capacitat 

exportadora i competitivitat i amb un gran potencial generador d’ocupació.  

 

Aquest projecte va dirigit a persones en situació d’atur amb dos perfils diferents: 

• Persones majors de 45 anys amb experiència professionals interessats a treballar a la 

indústria farma-química  

• Joves menors de 30 anys amb formació específica del sector farma-químic. 

 

Al cas de les persones menors de 30 anys, es realitzaran dos grups amb dos perfils diferents: un 

de persones amb cicles formatius de la família química amb interès a treballar tant a la fase de 

producció com al magatzem. I un altre grup de persones amb formació de nivell 3 o 4 de l’àrea 

de la farma-química amb interès per treballar dins del sector amb marketing i vendes 

especialitzades. Per aquest darrer grup es demana a més un nivell B1 d’anglès.  

El projecte integra les següents accions: 

• Balanç de competències 

• Tutorització de l’itinerari formatiu i de recerca de feina. 

• Formació Professionalitzadora: Unitats formatives amb certificats de professionalitat, 

tota ella amb certificats acumulables de professionalitat, segons el model del ICQP i el 

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. 

• Formació Transversal: Els mòduls de formació transversal segons els perfils dels usuaris 

i usuàries i les necessitats  detectades al sector químic. 

• Estades a empreses del sector químic i/o farmacèutic 

• Anàlisis de competències per llocs de treball. 

 

Més informació a la web: 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/DetallCurs.aspx?1Iqbv4qXTBLHVufdWY330yQqazBqazB  

 

Telèfon de contacte: 93.402.60.06 ext.: 2559 

 


