
   
 
 

REQUISITS/CRITERIS DE SELECCIÓ ALUMNAT 

 

El programa va destinat a persones majors de 16 anys i menors de 30 anys no ocupades 

i no integrades als sistemes d'educació o formació. Han d'estar enregistrades en el 

Sistema de Garantia Juvenil abans d'iniciar les accions formatives i han d'estar inscrites 

com a demandants d'ocupació en els servicis públics d'ocupació. Es tracta d'actuacions 

cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació 

Juvenil 

 

Per acreditar aquests requisits serà obligatori presentar: 

 

- Certificat del SERVEF que deixe constància que el dia anterior a començar 

l'acció formativa estaven aturades o no ocupades. 

- Fotocòpia del DNI per les dos cares on aparega la data de naixement. 

 

Es seleccionaran les persones destinatàries atenent a la seua motivació i compromís 

i prioritzant aquelles que puguen presentar un perfil amb major dificultat en 

l'accés al mercat laboral  

 

La selecció es realitzarà per mitjà dels següents criteris de puntuació, respectant els 

principis de transparència i objectivitat podent aconseguir fins a un màxim de 14 punts. 

 

- Criteri 1: Edat. Persones més properes a complir els 30 anys. 

o De 16 a 19: 1 punt 

o De 20 a 24: 2 punts 

o De 25 a 29: 3 punts 

- Criteri 2: Protecció per atur: Persones candidates que no resulten 

beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a 

processos d'inserció laboral: 1 punt 

- Criteri 3: Existència de responsabilitats familiars: Persones candidates que 

tinguen al seu càrrec o cònjuge, o descendents en primer grau menors d'edat, o 

menors en acollida o persones amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 

33%. 1 punt en total. 

- Criteri 4: Diversitat funcional: persones amb una diversitat funcional 

reconeguda igual o superior al 33%. 1 punt 

- Criteri 5: Situació d'atur de llarga durada: persones candidates que hagen 

figurat inscrites com a aturades demandants d'ocupació durant almenys 12 mesos 

en un període de 18 mesos. 1 punt 

- Criteri 6: Situació o risc d'exclusió social. Persones candidates que estiguin en 

situació o risc d’exclusió social serà el servici d’ocupació el que comprove 

d’ofici la situació o risc d’excluisió social.. 1 punt 



   
 
 

- Criteri 7: Adequació a l'Itinerari valorat a través d’una entrevista de 

motivació inicial: fins a 6 punts 

o Nivell de motivació 

o Nivell de compromís 

o Habilitats socials generals 

o Habilitats personals 

 

En cas d’empat tindrà preferència la persona que no reba cap prestació per desocupació 

o subsidi, la persona de major edat i en tercer lloc la data i hora de la primera aportació 

de la documentació. 

 

Per tal d’acreditar els requisits a puntuar s'haurà d'acudir a l'entrevista amb la següent 

documentació, original i còpia: 

 

a) DNI en vigor 

b) Certificat del SERVEF que deixe constància que estan aturades o no ocupades. 

c) Certificat del SERVEF que conste els períodes d’inscripció 

d) Certificat del SEPE de no ser persona beneficiària d'una prestació per desocupació 

e) Llibre de família i certificat de convivència en el cas que es tingua a càrrec algun 

menor o amb familiars amb un grau de diversitat funcional d’almenys el 33%, si és el 

cas 

f) Certificat del grau de diversitat funcional si és el cas. 

g) Titulació acadèmica 

 

A més, de forma prèvia al començament del programa, s’haurà d'acceptar un pla 

personalitzat que continga objectius, continguts, activitats i compromisos personals. Les 

variables a considerar en la definició d'aquest pla seran essencialment: 

- Motivació pera treballar i per buscar com fer-ho 

- Determinants personals 

- Professionalitat (formació i experiència) 

- Habilitats socials generals i personals. 

 

El programa és gratuït 


