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QUÈ ÉS 
UN TALLER 
D’OCUPACIÓ?
Els tallers d’ocupació són pro-
grames de treball i formació 
on les persones aturades ma-
jors de vint-i-cinc anys reben 
formació professional ocu-
pacional, juntament amb la 
pràctica professional (treball 
a l’obra) amb la finalitat que 
en finalitzar el taller estiguen 
capacitades per desenvolupar 
adequadament l’ofici aprés i, 
al mateix temps, facilitar-los 
l’accés al mercat laboral.

Des de l’inici del projecte, l’atu-
rat és contractat com a alum-
ne treballador, mitjançant un 
contracte per a la formació i, 
en acabar, rep un certificat de 
la formació.
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QUÈ ENS 
OFEREIX 
UN TALLER 
D’OCUPACIÓ?
Formació ocupacional. A 
la finalització del taller els 
alumnes rebran el corres-
ponent certificat de pro-
fessionalitat. Per a aconse-
guir-lo, hauran de superar 
els continguts teòrics i les 
pràctiques obligatòries. 

Formació en prevenció de 
riscos laborals. Per a incul-
car una actitud preventiva 
en la realització d’un treball 
i conéixer els equips bà-
sic de protecció propis de 
l’ofici.

Alfabetització informàtica.   
Per a obtindre coneixe-
ments bàsics sobre el fun-
cionament de l’ordinador, 
tractament de textos, inter-
net, etc.

Formació en sensibilització 
mediambiental. Tècniques 
de cerca de treball, autoocu-
pació, gestió empresarial i 
igualtat de gènere.

Experiència laboral. Adqui-
sició d’habilitats professio-
nals mitjançant el desenvo-
lupament d’un treball real 
en una obra o servei. Un 
monitor segueix el treball 
que realitza cada alumne 
treballador, estableix unes 
pautes i corregeix els pos-
sibles defectes.



6 7

Dades del projecte

Data d’inici: 26/12/2017
Data finalització: 25/12/2018
Entitat Promotora: 
Ajuntament de Vinaròs.
Certificats de 
professionalitat:
EOCB0209- Operacions 
auxiliars d’acabats rígids i 
urbanització.
EOCB0211- Paviments i obra 
d’urbanització.
Lloc d’impartició de 
les classes teòriques i 
pràctiques: Centre Vinalab.
Lloc de realització del treball 
pràctic: Av. Jaume I. 

Plantilla del taller 
d’ocupació

Directora.
Monitor de l’especialitat.
10 alumnes-treballadors.

TALLER D’OCUPACIÓ 

VINARÒS 
RENOVA
El Taller d’Ocupació Vinaròs Renova 
és un projecte impulsat per la Re-
gidoria d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs, mitjançant l’Agència de 
Desenvolupament Local.

L’alumnat-treballador del projecte 
Vinaròs Renova ha rebut formació 
teòrica i pràctica relacionada amb 
les especialitats formatives d’Ope-
racions auxiliars d’acabats rígids i 
urbanització i Paviments i obra d’ur-
banització i ha executat l’obra d’ade-
quació de l’avinguda de Jaume I, per 
adaptar-la a l’ús del vianant.

Per a la realització d’aquest progra-
ma de formació i ocupació, l’Ajunta-
ment de Vinaròs compta amb una 
subvenció de 194.529,6 € a càrrec 
de la Conselleria d’Economia, Hi-
senda i Treball a través del Labora, 
Ministeri de Treball i Seguretat So-
cial i susceptible de ser cofinançat 
per la Unió Europea i una aportació 
municipal de 62.000 € per a portar a 
terme les actuacions.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
EOCB0209- OPERACIONS 
AUXILIARS D’ACABATS RÍGIDS I 
URBANITZACIÓ

Aquesta especialitat compta amb deu alum-
nes treballadors. Els continguts teòrics són:
MF0276_ 1: Treballs auxiliars d’obra. 
MF0869_1: Pastes, morters i formigons. 
MF0871 _ 1: Tractament de suports per a 
revestiments en construcció. 
MF1320_ 1: Tractaments auxiliars en 
revestiments amb peces rígides. 
MF1321_ 1: Paviments de formigó imprés i 
empedrat. 
Les pràctiques formatives realitzades són, 
entre d’altres:
Realització d’arquetes, mestrejat de 
formigó, interpretació de plànols, encofrats, 
col·locació de llosa de nivells, presa de 
mesures, col·locació de vorada, llamborda, 
panot podo tàctil entre d’altres. 
Treball en obra:  L’alumnat ha executat la pri-
mera fase de la remodelació de la zona inter-
mèdia de l’avinguda de Jaume I. 
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CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 
EOCB0211- PAVIMENTS I 
OBRA D’URBANITZACIÓ.

Aquesta especialitat compta amb deu 
alumnes treballadors, els continguts 
teòrics són:

MF0869_1: Pastes, morters i formigons.
MF1321_ 1: Paviments de formigó 
imprés i empedrat.
MF1929_2: Paviments d’urbanització.
MF1930_2: Mobiliari i elements 
complementaris de paviments en 
urbanització.
MF1931_2: Obra de paleta en 
instal·lacions de sanejament en xarxes 
de serveis.
MF1932_2: Organització de treballs 
d’obra de paleta d’urbanització.
MF1960_2: Prevenció bàsica de riscos 
laborals en construcció. 

Les pràctiques formatives realitzades 
són, entre d’altres:

Mestrejat de formigó, interpretació de 
plànols, encofrats, col·locació de llosa, 
presa de nivells, presa de mesures, col-
locació de vorada, llamborda, panot 
podotàctil, trencadís, neteja i rehabili-
tació de tapes d’arqueta, execució de 
mobiliari urbà, tall de peces i utilització 
d’eines i maquinària d’obra, preparació 
de diferents pastes i morters, execució 
de pendents i desnivells. 

Treball en obra: L’alumnat ha executat 
la segona fase de l’obra de l’avinguda 
de Jaume I. 

El procediment de treball en cadascu-
na de les fases és: retirada de grava, 
presa de nivells, excavació, formigo-
nat, col·locació de llosa i col·locació de 
mobiliari urbà.
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VISITES REALITZADES I JORNADES 
FORMATIVES
Visita al Centre de Reciclatge de Cervera, dins de la seua formació en sensibi-
lització mediambiental.
Curs de 8 hores de PRL, a l’aula permanent impartit per Unimat Formació.
Curs d’autoocupació impartit per la Cambra de Comerç, Antena Local de 
Benicarló.
Visita a la fàbrica HERMO.
Visita a Cosaord Nord, Big Mat i Alvaro Albalat.
Visita a Laeco, empresa que es dedica a realitzar proves de formigó.
Xerrada sobre igualtat de gènere i violència de gènere, realitzada per la Policia 
Local de Vinaròs.
Cursos d’entrevista de treball i de treball en equip i comunicació impartits per 
OBSEDI MAESTRAT.
Certificat de carretó i plataformes elevadores, impartit per EUROPREVEN. 
Curs de primers auxilis impartit per EUROPREVEN.
Visita a la Fundació Laboral de la Construcció, simulador de riscos laborals.
Curs de motivació per a la cerca d’ocupació “Ara què” impartit per Activin.
Xerrada de COCEMFE Maestrat sobre accessibilitat en espais públics.
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AGRAÏMENTS

Durant la formació també 
han col·laborat amb nosaltres 
empreses i institucions, a les 
quals volem agrair la seua 
col·laboració:

Cambra de Comerç de Castelló, a 
través de la seua Antena Local de 
Benicarló.
Unimat Prevenció.
Proyecte Bionord, centre de 
residus urbans UTE-TECONMA-
AZAHAR-ECODECO a Cervera del 
Maestrat.
Fundació Laboral de la 
Construcció
Empreses: Laeco, Hermo, 
Cosaord Nord, Big Mat Alvaro 
Albalat.
Policia Local de Vinaròs.
Pacte territorial per a l’Ocupació 
Maestrat Litoral. Projecte 
experimental OBSEDI MAESTRAT.
COCEMFE Comunitat Valenciana 
i COCEMFE Maestrat.
Brigada Municipal de Obres 
i Serveis de Vinaròs i Serveis 
Tècnics municipals.
Centre de formació Vinalab.
Agència de Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Vinaròs.
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