Unió Patronal Metal·lúrgica i la Fundació Bayt al-Thaqafa posem en
marxa una iniciativa per a fer pràctiques a les empreses.
La Fundació Bayt al-Thaqafa és una ONG de Barcelona que periòdicament realitza una
formació reconeguda pel Ministerio de empleo y Seguridad Social i parcialment
subvencionada pel Fons Social Europeu, de mosso de magatzem, amb picking, i on
l’alumnat obté el carnet de Carretoner frontal, retràctil, apiladora i transpalet; aquest
carnet és oficial, i reconegut per l’Estat, en tant que certificat acreditat que compleix
la llei de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y el Real Decreto 1215/97.
Treballem amb un col·lectiu vulnerable i en risc d’exclusió social que busca de
manera activa la manera d’incorporar-se al mercat laboral.
Estem contactant empreses de Barcelona, o del Barcelonès, zona 1, que gestionin
magatzem, i on el nostre alumnat pugui fer unes 20/25 hores de pràctiques
formatives, és a dir, pràctiques no laborals, de manera que pugin adquirir habilitats
i experiència real de mosso de magatzem i carretoner en una empresa activa.
Aquestes pràctiques quedarien recollides dins el marc d’un conveni de col·laboració,
on quedaria per escrit que aquesta col·laboració no tindria cap cost econòmic per
l’empresa, i aquesta estaria en contacte constant amb un tutor de l’entitat per fer el
seguiment i resoldre possibles incidències. Per part de empresa, es demana el contacte
amb un supervisor, que estaria fent el seguiment del nostres alumnes durant les hores
de pràctiques. Tant el nombre d’alumnes, com la disponibilitat horària es poden
adaptar a les necessitats i possibilitats de l’empresa, i quedaria recollit en el conveni.
Els agraïm l’atenció que puguin adreçar a aquesta col·laboració amb la certesa que
ambdues parts, l’empresa i l’alumnat, sortiran guanyant en experiència i rendiment.
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Per qualsevol aclariment poden contactar amb el referent del programa:
David Soler laboral@bayt-al-thaqafa.org, 933 198 869 en horari laboral de
matins.
També poden posar-se en contacte amb el departament de Formació de
UPM – mgrau@upm.org

