
El programa APP forma part d’una
experiència pilot de formació en
alternança amb l’ocupació, i li ha
permès a en Guido Jorge adquirir la
qualificació, demandada per part de
les empreses, per poder treballar en el
sector de la construcció.

L’objectiu d’aquest programa no és
altre que contribuir, a nivell local, en
l’encaix entre la demanda d’ocupació i
l’oferta de les empreses.

Com vas conèixer el programa APP?
 
Des de l’Ajuntament de Llagostera, el
tècnic d’ocupació em va informar del
programa.
 
Quina era la teva situació abans
d’incorporar-te a aquest programa?
 
Em trobava en situació d’atur i portava
els últims 10 anys treballant pel meu
compte de manera intermitent.

Quan en Guido Jorge va entrar al programa APP (Aprenentatge per a la

Professionalització) portava 10 anys amb una situació laboral

inestable. 
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Quina repercussió ha tingut en la teva
trajectòria personal i laboral el teu pas
pel programa?
 
Et podria dir que no tenia res abans
d’arribar a aquest programa, a través
del qual he pogut realitzar diverses
formacions, com ara les 20 hores de
“Prevenció de riscos laborals”, el
certificat de professionalitat
“Operacions auxiliars de revestiments
continus en construcció” de 240 hores. 



També he obtingut el carnet de
conducció de carretons elevadors, i
fins i tot m’he animat i m’he apuntat al
Centre de Formació d’Adults per
treure’m el Graduat d’Educació
Secundària. Sento molta satisfacció.

A més, participar en el programa APP
també m’ha donat l’oportunitat de
conèixer molta gent, els companys de
formació, la Unió d’Empresaris de la
Construcció, el Servei Municipal
d’Ocupació, l’empresa...
 
M’ha servit per veure que puc fer més
coses i que, si estàs format i qualificat,
t’obres més portes en el món laboral.
 
Què és el que més t’ha agradat
d’aquest programa? 
 
La confiança que han dipositat en mi
tots els agents implicats en el
programa, des de la primera persona
que em va explicar en què consistia
aquest projecte, passant per la resta
que han facilitat la meva participació.

Quina perspectiva de futur se’t
planteja un cop finalitzi el programa? 
 
Vull continuar formant-me, treure’m el
graduat d’ESO i potser realitzar
formació en jardineria.

Què destacaries del programa APP? 
 
És com haver estat becat, és la millor
oportunitat de començar de zero,
formar-te al mateix temps que
treballes.
 
La situació de les persones com jo,
més grans, és complicada. El fet de no
ser jove en aquesta professió pot ser
una dificultat afegida quan has de
competir amb altres candidats/es per
una oferta laboral. Però en aquest
programa l’edat no ha estat un
inconvenient, al contrari, de fet la
meitat de participants tenim més de 40
anys. 
 
Recomanaries a les persones que
busquen feina participar en un
programa com aquest? 
 
Sí, sobretot a la gent d’edat més
adulta, perquè entrar en un programa
com aquest és una gran oportunitat.
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Com vau conèixer el programa
Aprenentatge per a la
Professionalització (APP)?
 
Vàrem conèixer el programa a través
de la Unió d´Empresaris de la
Construcció (UEC).
 
Què aporta a la vostra empresa  un
programa com aquest, que facilita la
contractació en alternança amb la
formació? 
 
Aporta, d’una banda, que el
treballador/a s'està formant a partir de
les directrius de l´empresa i, de l’altra,
està adquirint els conceptes bàsics de
l´ofici.

Anteriorment havíeu participat en
algun programa subvencionat pel
SOC, dirigit a persones en situació de
desocupació?
 
No, aquesta ha estat la primera
vegada.
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Com valoreu l’experiència de
participar en un programa com aquest,
que alterna la formació i
l’experienciació laboral?

La nostra valoració és bona, la trobem
molt positiva, especialment en aquests
moments que manquen professionals
qualificats en el nostre sector.

Què us va animar a participar?

Estàvem buscant personal qualificat, i
el programa APP ens donava l´opció
de dur a terme una selecció i provar si
el treballador/a s’adaptava bé a
l'empesa.

L'empresa Fivaller, SL, que es dedica a la construcció i les reformes,

ha contractat a en Guido Jorge Tisco, a través del programa

Aprenentatge per a la Professionalització (APP).


