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01. Portals d’ocupació
especialitzats 
Cohesió social:

Associació Catalana de Professionals de Joventut 
https://joventut.info/noticies/#borsa-de-treball
Borsa de treball que concentra ofertes professionals del món de 
la joventut, la cultura i l’orientació laboral a Catalunya. També 
ofereix recursos i enllaços d’interès per a professionals, així com 
bones pràctiques i trobades per a l’intercanvi de coneixement, 
entre altres projectes.

Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA
https://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773?page=1
Entitat que ofereix una borsa de treball amb ofertes de feina per 
a professionals de la integració, el treball i l’educació social, la 
psicologia, l’animació sociocultural o l’atenció a gent gran.

Charity Job
https://www.charityjob.co.uk/jobs
Plataforma que connecta organitzacions sense ànim de lucre 
amb persones candidates interessades a treballar en l’àmbit de 
la cohesió social al Regne Unit.

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
https://coordinadoraongd.org/empleo/
Conjunt d’organitzacions dedicades a la cooperació 
internacional, l’educació per al desenvolupament i l’acció 
humanitària. Des del web es poden consultar les ofertes de feina 
disponibles i també les de voluntariat, tant arreu d’Espanya 
com a l’estranger.

Eduso.net
https://www.eduso.net/empleo/
Portal relacionat amb el món de l’educació social. S’hi publiquen 
ofertes vinculades a aquest àmbit.

Fundació Pere Tarrés – Borses de treball
https://www.peretarres.org/la-fundacio/
treballa-per-nosaltres
La Fundació ofereix l’opció d’inscriure’s a tres borses de treball, 
a més d’accedir a un llistat de les ofertes de feina en actiu. 

Hacesfalta.org
https://www.hacesfalta.org/
Portal amb oportunitats professionals i de voluntariat del sector.

SABIES QUE...

Els portals d’ocupació 
especialitzats aglutinen 
ofertes d’una professió o 
sector concret. Són una 
eina útil tant per a les 
empreses, que necessiten 
captar talent cada cop 
més especialitzat, com 
per a les persones que 
busquen feina i volen 
trobar ofertes centrades 
en el seu àmbit d’interès.  
Sovint presenten un 
nombre reduït d’ofertes, 
però més alineades amb 
el teu perfil professional i 
amb menys competència.

RECORDA!

També trobaràs ofertes 
específiques als portals 
genèrics o al cercador web 
filtrant amb les paraules 
clau “acció social”, 
“professorat”, “docència”, 
“inserció”, “prospecció 
laboral”, “lleure”, “atenció 
persones dependents” 
o d’altres relacionades 
amb la teva ocupació.

FEM FOCUS

L’any 2022 la inversió 
pública a Catalunya en 
Educació va ser de 
7.738,4 M€ i de 3.863,3 M€ 
en Drets Socials. Aquestes 
xifres equivalen al 
3,63% i 1,8% del PIB 
català el mateix any.
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Info Residencias
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
Borsa de treball d’àmbit estatal amb oportunitats laborals en residències i centres de dia. El web 
incorpora un cercador de formacions especialitzades en gerontologia i notícies d’actualitat.

Relief Web
http://reliefweb.int/jobs 
Servei d’informació humanitària de l’Oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris de les Nacions 
Unides (OCHA). Supervisa i recull informació de més de 4.000 fonts clau, com informes i mapes sobre 
temàtiques humanitàries, i incorpora un llistat d’agències humanitàries en l’àmbit internacional i 
local.

Torre Jussana – Serveis Associatius
http://tjussana.cat/ofertesfeina.php
Recull d’ofertes laborals que convoquen les associacions del sector a Barcelona. 

Educació:

Colegios.es
https://colegios.es/empleoprofesores/trabajo/ofertas-de-empleo/
Enllaç d’àmbit estatal especialitzat en ofertes de feina d’escoles concertades i privades. Les ofertes 
poden filtrar-se segons província, nivell o assignatura.

Educajob
https://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
Portal d’àmbit estatal que publica ofertes especialitzades en el camp de la docència i l’educació en 
general. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya
http://borsa.escolacristiana.org/ofertas_ultimas.aspx
Web que permet cercar ofertes de feina com a docent, per a treballar en escoles concertades i 
privades que pertanyen a la fundació.

Generalitat de Catalunya - Borsa de treball de personal docent
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent
Borsa pública per a la cobertura de vacants, mitjançant interinatges, en centres educatius públics 
del Departament d’Educació. La inscripció es pot tramitar quan està obert el termini, període que pot 
variar en funció de les especialitats.  

Infoclases
http://www.infoclases.com/Registro.aspx?itipu=2 
Plataforma d’àmbit estatal que posa en contacte alumnat i professorat de classes particulars sobre 
qualsevol matèria i nivell. 

Jesuïtes EDUCSI
http://www.educsi.com/bolsadeempleo/login.aspx?l=b
Accés a la borsa de treball d’educadors/ores als centres que gestionen a tota Espanya. Cal registrar-s’hi.

Salesians
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
Borsa de treball de la congregació salesiana amb vacants d’Andalusia, Aragó, Canàries, Catalunya, 
Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears i Regió de Múrcia.  
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02. Empreses de selecció i 
intermediàries
Iman
https://empleo.imancorp.es/es/buscar?province=0&city=0&
keywords=&salary=0&contract=0&journey=0&category=128
Empresa headhunter que permet  filtrar les ofertes de 
feina disponibles per educació i formació. S’hi poden trobar 
oportunitats relacionades amb la docència, el lleure i les cures.

Michael Page - Educación
https://www.michaelpage.es/seleccion-personal/educacion
Consultora dedicada a la selecció de personal que compta amb 
una divisió especialitzada en educació. Poden consultar-se les 
ofertes de feina relacionades amb el sector a partir de l’apartat 
“buscar ofertas”.

Randstad - Educación
https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/e-educacion/
Orientada a la selecció de personal, compta amb una divisió 
especialitzada en educació i formació. A través de l’enllaç, poden 
consultar-se les ofertes localitzades a Espanya.

SABIES QUE...

L’objectiu d’aquestes 
empreses és seleccionar a 
una persona candidata per 
cobrir un determinat lloc de 
treball de l’empresa client. 
Així, les empreses de treball 
temporal, headhunters o 
empreses de serveis són 
un canal clau per accedir 
a determinades ofertes 
i empreses del sector. 
A més, gestionen múltiples 
vacants al mateix temps, 
de manera que quan 
apliquis a aquestes 
empreses optaràs a ofertes 
de diferents clients.

RECORDA!

Algunes empreses de 
selecció disposen d’un 
apartat de cerca concret 
(filtres o categories) on 
podràs trobar ofertes 
relacionades amb la 
docència, la formació 
o el lleure. No t’ho 
pensis més i activa’t!

FEM FOCUS

Els perfils professionals 
amb més demanda 
del sector són el/la 
prospector/a laboral, 
el/la professor/a de 
cicles formatius, el/la 
tècnic/a en projectes de 
cooperació internacional 
i el/la responsable 
d’accions e-learning.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESES:

Cohesió social:

7 i tria
http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-
treball.html
Empresa educativa especialitzada en la gestió i la prestació de 
serveis per a l’ensenyament, l’alimentació, el lleure i la cultura.

Àbac
https://www.abacserveis.com/contacte
Empresa de serveis socioeducatius, culturals i de lleure que 
ofereix serveis de suport a escoles i a diverses entitats. Es pot 
enviar l’autocandidatura a l’adreça electrònica indicada.

Agils Accessibilitat
https://www.agilscomunicacio.com/ca
Consultora dedicada a l’accessibilitat, que adapta la 
comunicació i la informació a persones amb discapacitat 
sensorial auditiva i visual.

Alianza por la Solidaridad
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/ofertas-de-trabajo
Organització que porta a terme accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament a Amèrica Llatina, Àfrica i 
Àsia. Ho fa mitjançant programes d’acció humanitària, de suport 
als drets de les dones i de desenvolupament local sostenible.

Arrels Fundació
https://www.arrelsfundacio.org/qui-som/
treballa-amb-nosaltres/
Col·labora en el desenvolupament integral de les persones 
en situació d’exclusió social, especialment del col·lectiu de 
persones sense sostre.

Associació Benestar i Desenvolupament - ABD
https://abd.ong/ca/ofertes-feina/
Associació que es dedica a la prevenció de situacions de 
vulnerabilitat o exclusió social.

Associació i Fundació Integració i Desenvolupament Humà 
- acidH
https://www.acidh.org/contacta/
Entitat que ofereix atenció integral a persones joves i adultes 
amb intel·ligència límit en quatre àrees d’intervenció: educativa, 
laboral, habitatge i clínica.

SABIES QUE...

Presentar la teva 
candidatura a una empresa, 
sense que aquesta hagi 
publicat cap oferta, és una 
bona manera d’avançar-te 
a les demandes de personal 
i mostrar el teu interès per 
formar part del seu equip. 
Per aconseguir-ho, 
caldrà fer una bona 
autocandidatura: 
acompanya el c. v. 
amb carta i porta un 
seguiment del procés. 
Els resultats no són 
immediats, però optaràs 
a ofertes que encara no 
estan publicades i reduiràs 
al mínim la competència.

RECORDA!

Barcelona té una xarxa 
educativa molt àmplia 
formada per centres 
públics, concertats i 
privats, des d’escoles 
bressol fins a universitats. 
Consulta els directoris, 
mapes escolars i registres 
educatius i troba centres 
adaptats al teu perfil. 

FEM FOCUS

Barcelona aposta per 
l’Educació i Cohesió Social 
com a motor de canvi amb 
iniciatives com el Pla de 
Transformació de Patis, 
el projecte “Protegim les 
escoles” o la implantació 
d’educadors/es socials i 
emocionals als centres.
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Associació in via
https://www.invia.cat/ca/contacte/#treballa
Ofereix diversos serveis a persones en situació de risc d’exclusió, amb discapacitat psíquica o algun 
trastorn de salut mental.

Associació Ressò Musicoteràpia
http://ressomt.org
Associació sense ànim de lucre que atén de forma multidisciplinària persones amb necessitats 
físiques, cognitives o socioemocionals mitjançant la utilització de la música, la dansa i l’art. 

Càritas Diocesana de Barcelona
https://caritas.barcelona/formacio-i-insercio-laboral/borsa-de-treball/
L’objectiu d’aquesta entitat és intervenir en situacions de pobresa, proporcionant eines i recursos a 
les persones per a sortir-se’n.

Casals dels Infants
https://www.casaldelsinfants.org/ofertes-de-feina
Entitat que treballa especialment en barris vulnerables, donant suport a infants i joves mitjançant 
serveis de suport escolar, inserció social i laboral, entre d’altres.

Centre de Teràpies Assistides amb Cans - CTAC
https://www.ctac.cat/contacto
Empresa del Grup CTAC especialitzada en les teràpies amb animals i l’ensinistrament de gossos. 
Compta amb un centre de formació (CECTAC) que ofereix cursos i certificacions de l’àmbit de les 
intervencions assistides amb animals. Envia la teva candidatura a través del formulari.

Creu Roja Catalunya
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Organització internacional de caràcter social i humanitari que ofereix serveis diversos, com 
teleassistència domiciliària i mòbil o intervenció en situacions d’emergència. Es poden consultar les 
ofertes d’abast estatal a través de l’enllaç.

Dependentia
https://dependentia.es/ca/cerques-treball/
Entitat especialitzada en assistència mèdica que ofereix serveis privats d’atenció domiciliària.

Drecera
http://drecera.org/contacte/
Entitat de Pallejà dedicada principalment a donar suport socioeducatiu a infants i adolescents que 
es troben tutelats/des per l’administració.

Eix Estels
https://www.eixestels.com/ca/staff/coneix-eix-estels/3
Empresa de cases de colònies que opera a Catalunya i Mallorca. Es pot enviar el c.v. a la direcció 
indicada a l’apartat “Vols formar part del nostre equip?”.

Federació de Persones Sordes de Catalunya - FESOCA
http://www.fesoca.org/cat/interpret/
La federació és una organització sense ànim de lucre que representa a la comunitat sorda catalana i 
a les seves associacions afiliades, oferint els seus serveis a totes elles. Entre els que cal destacar, el 
servei d’intèrprets de llengua de signes.
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Femarec
https://femarec.cat/
Entitat que treballa per a la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió. Ofereix 
serveis en els àmbits d’orientació laboral, l’atenció psicològica i assistencial i la formació ocupacional, 
entre d’altres. Es pot enviar el c.v. a l’adreça electrònica indicada.

Fiss Formació i Serveis
https://www.fiss.es/treballa-amb-nosaltres/
Organització especialitzada en consultoria, formació i activitats dels àmbits dels serveis socials i 
sociosanitari.

Fundació Adsis
https://www.fundacionadsis.org/ca/on-som
Entitat que ofereix suport social i serveis d’inserció laboral especialment a joves en situació de risc 
d’exclusió.

Fundació Affinity
https://www.fundacion-affinity.org/animalesquecuran/index-ca.html
Entitat que disposa de programes de teràpia i educació assistides amb animals de companyia, 
aportant els beneficis del vincle directament a persones amb necessitats especials. Treballen en 
centres penitenciaris, geriàtrics i centres per menors tutelats.

Fundació Aspace Catalunya
https://aspace.cat/ca/colabora/treballa-amb-nosaltres/processos-de-seleccio
La Fundació es dedica a oferir una atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres 
patologies del desenvolupament neurològic, on també incorpora la teràpia amb animals.

Fundació Formació i Treball
https://www.formacioitreball.org/categoria/treballa-amb-nosaltres/
Empresa que ofereix serveis a particulars, empreses i sector públic, així com suport i acompanyament 
a persones en l’àmbit mèdic, social i tasques de la llar, entre d’altres. Incorpora un espai on es poden 
consultar les ofertes de feina arreu d’Espanya.

Fundació iSocial
https://isocial.cat/
Entitat especialitzada en el desenvolupament de la innovació en el sector de l’acció social a Catalunya. 
Compta amb un banc d’innovacions, activitats (“innobreaks”) i formació per a professionals.

Fundación Vicente Ferrer
https://fundacionvicenteferrer.org/es/movilizate#unete-equipo
Organització No Governamental (ONG) de Desenvolupament que treballa per la transformació de 
diferents zones rurals del sud-est de l’Índia. Al seu web hi ha un apartat on es publiquen ofertes de 
feina i oportunitats per a fer estades de voluntariat o per a realitzar pràctiques professionals.

Fundesplai
https://fundesplai.org/ca/esplais/federacio-2-0/info-fede/7-fundacio-catalana-de-lesplai/1203-
treballa-amb-nosaltres
Fundació que desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, 
els/les joves i les famílies.

Plataforma Educativa
https://treballa.plataformaeducativa.org/jobs
Entitat que agrupa diverses organitzacions d’iniciativa social que porten a terme programes i serveis 
per a persones en risc d’exclusió social.
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Progess
https://treball.progess.com/ca/ofertas-publicas-empleo
Organització que promou, dissenya i gestiona projectes socials, educatius, culturals, de lleure i de 
salut per a diferents col·lectius.

Rosa dels Vents
https://www.rosadelsvents.es/ca/borsa-treball-monitors-lleure
Empresa de serveis que dirigeix cases de colònies i organitza altres activitats socioeducatives, com 
cursos d’idiomes a l’estranger. A través de l’enllaç es poden consultar les ofertes de feina en monitor/a 
de lleure.

Save the children
https://www.savethechildren.es/ofertas-empleo 
ONG que defensa i promou els drets de la infància, present en més de 130 països. Disposa d’una 
secció al seu web amb ofertes de feina d’arreu del territori espanyol, associades a diferents perfils 
professionals.

Suara Cooperativa
https://borsadetreball.suara.coop/es/
Cooperativa d’economia social especialitzada en el sector de l’atenció a les persones que desenvolupa 
la seva activitat en els àmbits de l’educació, la formació, els serveis socials, el benestar personal i 
l’ocupació.

Surt
https://www.surt.org/borsa-de-treball/
Entitat social que té com a objectiu facilitar el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball, 
especialment aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat.

Tecnofisio
https://tecnofisio.com/contacte/
Empresa de serveis formatius i sanitaris formada per fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, 
logopedes i psicòlegs.

United Nations
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All 
Organització mundial, formada per 193 estats del món, que promou la cooperació intergovernamental. 
Disposa d’una secció al web on trobar ofertes de feina de múltiples categories, perfils professionals 
de diferents nivells i ubicacions d’arreu del món.

Educació:

Activa
https://activa.org/ca/trabaja-con-nosotros/
Empresa de gestió d’activitats formatives extraescolars, complementàries i per a persones adultes. 
Permet enviar el c.v. des del web mitjançant un formulari.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/
Cercador de convocatòries obertes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres publicacions 
oficials de nivell local, autonòmic, estatal, europeu, i d’altres institucions.



10
Educació i Cohesió Social
Recursos per a la recerca de feina

Consorci d’Educació de Barcelona
http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas
Ens públic creat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Disposa d’una borsa 
de treball amb ofertes de centres públics de titularitat municipal i una altra de personal docent del 
Departament d’Educació.

Departament d’Educació - Borsa de treball
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/ 
El Departament d’Educació gestiona bona part dels centres educatius de titularitat pública que 
ofereixen ensenyaments d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, 
de formació professional, etc. 

Educaweb
https://www.educaweb.com/secciones/quienes-somos/trabaja-nosotros/
Portal digital d’orientació acadèmica i professional. El web disposa d’un espai on es poden consultar 
les ofertes de feina disponibles i enviar el c.v.

En clase
http://www.enclase.es/empleo/
Empresa de professors/ores que ofereix classes de reforç a domicili arreu d’Espanya, tant per a 
estudiants com per a professionals. L’autocandidatura es pot enviar a l’adreça electrònica indicada.

English Summer
https://www.englishsummer.com/ca/sobre-nosaltres/treballa-amb-nosaltres/
Empresa dedicada a l’ensenyament de l’anglès i l’educació en el lleure.

ESADE
https://www.esade.edu/ca/professorat-i-recerca/professorat/seleccio-professorat
Centre formatiu privat integrat per una business school, una law school i una àrea d’executive 
education, que desenvolupa activitats de formació, recerca i de debat.

Escola IPSE
https://www.escolaipse.net/borsa-de-treball/
Ofereix una borsa de treball. Per a poder accedir-hi, primer cal enviar un correu amb la informació 
requerida.

Escola Pia de Catalunya
https://www.escolapia.cat/treballa-amb-nosaltres/
El web incorpora una borsa de treball i disposa de l’opció d’enviar el c.v.

Escoles FEDAC
https://escoles.fedac.cat/treballa-amb-nosaltres/
Fundació educativa que aglutina les 25 escoles de les Dominiques de l’Anunciata de Catalunya. A 
través de l’enllaç, es pot enviar la candidatura a la xarxa de centres escolars.

Fundació BCN Formació Professional
https://www.fundaciobcnfp.cat/treballa-amb-nosaltres/
El web incorpora un espai on es publiquen les ofertes de feina de la fundació, especialitzada en l’oferta 
de cicles formatius i altres projectes de formació.

Fundació Paco Puerto
https://fundaciopacopuerto.cat/centre/treballa-amb-nosaltres/
Organització del sindicat Comissions Obreres (CCOO), que desenvolupa projectes d’orientació i 
formació. 
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Institut de Formació Contínua - IL3
https://www.il3.ub.edu/ca/treballa-amb-nosaltres
L’Institut, adscrit a la Universitat de Barcelona, ofereix un catàleg formatiu per a professionals que 
volen continuar formant-se. També ajuden a empreses i organitzacions a millorar la seva competitivitat 
a través de la formació.

Institut del Teatre
https://www.institutdelteatre.cat/ca/institucio/convocatories.htm
Centre educatiu dedicat a la formació, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni 
de les arts escèniques. Per accedir a les vacants cal omplir una sol·licitud de participació per a 
cadascuna de les convocatòries obertes, per concurs de mèrits.

Institut Escola Artístic Oriol Martorell
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/borsa-treball/ 
borsa-treball-oriol-martorell/
Escola d’ensenyaments artístics de música i dansa que disposa d’una borsa de treball específica de 
professorat especialista en aquestes disciplines per cobrir llocs vacants i substitucions.

Institut per al desenvolupament de la formació i ocupació - IDFO
https://www.idfo.com/contacte
Ofereix formació privada i subvencionada per a persones en situació d’atur i orientació laboral, així 
com programes específics subvencionats d’orientació i acompanyament a la inserció i formació.

Instituto Cervantes
https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/57
Institució pública creada per a promoure l’ensenyament, l’estudi i l’ús de l’espanyol i la cultura 
hispànica a l’estranger. Actualment compta amb 87 centres distribuïts en 44 països. Disposa d’ofertes 
de feina d’interinatge amb convocatòries específiques per a professorat.

Jesuïtes Educació
https://talent.net.fje.edu/
A través de l’enllaç es poden consultar les vacants dels seus centres de primària, secundària, 
batxillerat i formació professional.

Maristes
https://www.annaravell.maristes.cat/treballa-amb-nosaltres
Xarxa de centres escolars i entitats dels Germans Maristes de Catalunya.

Universitat Abat Oliba - CEU
https://www.ceu.es/ceu/empleo.php
Compta al seu web amb un espai on poder es poden consultar les ofertes de feina de tots els centres 
CEUs a Espanya (escoles, centres de formació professional, universitats, postgraus i altres entitats 
pròpies). 

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/
contractacio-1345749149250.html
La Universitat incorpora al seu web un espai on es publiquen les convocatòries de personal docent i 
investigador.

Universitat de Barcelona - UB
https://www.ub.edu/portaltreball/
A través de l’enllaç es poden consultar les ofertes de treball segons àmbit, facultat,  departament o 
categoria.
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Universitat Internacional de Catalunya - UIC
https://www.uic.es/ca/universitat/uic-barcelona/treballa-uic-barcelona
Accés a l’oferta de vacants disponibles d’aquesta universitat relatives al personal docent investigador. 

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
https://seleccio.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
A l’espai web d’aquesta universitat es poden consultar les ofertes de feina del centre. Per a 
inscriure-s’hi, cal registrar-se a l’espai de candidats i candidates.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/ca/la-upc/la-institucio/treballar-a-la-upc
Centre universitari on es poden consultar les convocatòries de personal docent i investigador.

Universitat Pompeu Fabra - UPF
https://www.upf.edu/web/personal/treballar-a-la-upf
El web permet consultar els concursos, convocatòries i processos de selecció de personal docent i 
investigador.

B) DIRECTORIS ESPECÍFICS:

Àrea Metropolitana de Barcelona - Mapa de formació professional
https://www.amb.cat/s/web/desenvolupament-socioeconomic/politiques-socials/formacio-
professional.html
Mapa digital dels centres que ofereixen formació professional a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Associació de Proveïdors d’e-Learning - APeL
https://apel.es/
El web d’aquesta entitat compta amb un llistat de les organitzacions associades, que s’especialitzen 
en les noves tecnologies en la formació, des de proveïdors de continguts o plataformes fins a serveis 
i consultoria e-learning.

Cercador d’entitats i centres de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/cercadors-formacio- 
especialitats/cercador-entitats-centres-formacio-acreditats-soc/
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix aquest cercador d’entitats i centres de formació, que permet 
buscar per especialitat formativa, centre o ubicació.

Consorci d’Educació de Barcelona - Mapa escolar
https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/transparencia/planificacio/mapa_escolar
Eina digital de cerca de centres educatius de Barcelona segons titularitat, districte,  ensenyament, 
serveis o altres característiques.

Dincat Federació
https://www.dincat.cat/directori-dentitats/
Federació d’entitats que representa les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a 
Catalunya.

Directori de Centres educatius de la Generalitat de Catalunya
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/
directoris-centres/
Accés al directori de centres educatius, a través del qual es pot consultar la localització i la informació 
de contacte dels centres d’ensenyament autoritzats.
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Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya - Socis
https://www.fecetc.org/socis/
La federació ofereix el directori dels Centres Especials de Treball, dedicats a la inclusió sociolaboral 
de persones amb discapacitat.

Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya - FEI - Empreses d’inserció
https://www.feicat.cat/relacio-dempreses-dinsercio-laboral/
La Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya disposa d’un directori de les empreses dedicades a 
la inserció sociolaboral.

Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social- ECAS - Entitats associades
https://acciosocial.org/entitats-socies/
Relació de les entitats associades a la federació, que treballen amb col·lectius en situació o risc 
d’exclusió social. 

Fundació La Caixa - Xarxa incorpora
https://www.incorpora.org/ca/xarxa-incorpora/barcelona
Projecte amb l’objectiu d’integrar socialment i laboral les persones en situació de vulnerabilitat. Al 
web, poden consultar-se les entitats participants de cada territori.

Generalitat de Catalunya - Mapa escolar de Catalunya
http://mapaescolar.gencat.cat/
Cercador de la Generalitat de Catalunya, que permet filtrar els centres escolars segons localització, 
nom o codi del centre, i veure’ls reflectits cartogràficament. Un cop trobats, pot consultar-se la fitxa 
del centre.

La Confederació
https://laconfederacio.org/entitats-socies/entitats-membres/
Organització empresarial que representa a les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a 
les persones. Disposa d’un directori que agrupa prop de 1.200 organitzacions que ofereixen serveis en 
el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació 0-3, etc.

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
h t t p s : //d re t s s o c i a l s. g e n c a t .c a t /c a /a m b i t s _ te m a t i c s /s e r v e i s _ s o c i a l s /e n t i t a t s _
serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/
cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
El cercador permet trobar serveis especialitzats o bàsics segons tipologia, destinataris i ubicació de 
l’entitat, servei o establiment (comarca, municipi, codi postal o districte).

Vulka
https://formacion.vulka.es/home.php
Accés al directori d’empreses del territori espanyol relacionades amb serveis de formació.
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04. Associacions 
professionals i centres 
formatius de referència
A) COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Asociación de Inspectores de Educación - ADIDE
http://adide.org/
Associació professional espanyola per a la supervisió de 
l’educació. Assumeix la responsabilitat i el deure públic 
d’inspeccionar i homologar el sistema educatiu. El web disposa 
d’un apartat de formació, notícies d’actualitat i jornades i 
congressos relacionats amb la matèria.

Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-
Intèrprets - ACILS
http://www.acils.cat
Entitat que representa i defensa els interessos d’intèrprets i 
guies-intèrprets a Catalunya.

Associació de Mestres Rosa Sensat
https://www.rosasensat.org/
Entitat amb l’objectiu de fomentar la formació pedagògica 
entre els/les professionals de l’educació. Al web es pot trobar 
informació sobre cursos i jornades i els diversos grups de treball 
que configuren l’associació.

Associació de Professors i Investigadors Universitaris de 
Catalunya - APIUC
https://apiuc.org/
Associació que promou iniciatives, programes, patents i 
projectes conjunts entre docents i personal investigador amb 
l’objectiu de millorar el sistema universitari.

Associació Nacional de centres d’e-Learning i Distància - 
@NCED
http://www.anced.org/
Organització empresarial del sector de la formació privada 
d’e-learning i a distància que ofereix assessorament entorn 
metodologies, estructura pedagògica, tutories i noves 
tecnologies. Compta amb un cercador de centres al seu web.

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
- CEESC
https://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio
El web del col·legi disposa d’un espai de formació on pot 
consultar-se la seva oferta formativa i l’agenda de webinars, 
entre d’altres.

RECORDA!

En l’àmbit de la cohesió 
social és important comptar 
amb associacions capaces 
d’incidir en les polítiques 
públiques i que visibilitzin 
i dignifiquin la tasca dels 
i de les professionals 
del tercer sector a 
través de debats, actes, 
jornades i campanyes.

SABIES QUE...

Els col·legis i les 
associacions professionals 
són agrupacions que 
vetllen per la promoció 
i els interessos d’una 
determinada ocupació o 
gremi. Habitualment, els 
serveis que ofereixen són: 
informació, assessorament 
normatiu i legal, formacions 
de reciclatge i borsa de 
treball, on trobaràs ofertes 
específiques del teu perfil. 
A més, adherir-t’hi t’ajudarà 
a contactar amb altres 
professionals i a augmentar 
la teva xarxa de contactes.

FEM FOCUS

El concepte d’edutech 
fa referència al conjunt 
d’empreses i projectes 
que ofereixen solucions 
tecnològiques al servei 
de l’educació, i que tenen 
l’objectiu de millorar els 
processos d’ensenyament 
i aprenentatge. 
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Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya - COTOC
https://www.cotoc.cat/serveis/borsa-de-treball
Organització que representa els interessos dels i de les professionals de la teràpia ocupacional. Entre 
els diversos serveis per als seus membres, hi ha la borsa de treball.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
https://www.cdl.cat/portal-docupacio
Col·legi que representa els interessos dels i de les professionals que treballen en el món de la docència. 
El web inclou informació sobre cursos, activitats i jornades, a més de la possibilitat d’accedir a un 
portal d’ocupació dirigit a les persones col·legiades.

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya - COPEC
https://www.pedagogs.cat/bt_ofertes.asp?i=ca
Pàgina web per a professionals de la pedagogia i la psicopedagogia. Compta amb una borsa de treball 
reservada a les persones col·legiades i una agenda d’activitats i seminaris, entre d’altres.

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya - COPC
https://www.copc.cat/menu-formacio
El col·legi ofereix formació específica en psicologia, una biblioteca i centre de documentació amb espai 
de consulta digital. També compta amb una borsa de treball per als/a les col·legiats i col·legiades i un 
espai on es publiquen ofertes de lloguer de despatxos.

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
https://www.tscat.cat/serveis/borsa-treball
A l’espai web del col·legi es poden consultar les comissions, els grups de treball i un espai d’actualitat, 
entre altres recursos. Disposen de servei d’orientació i borsa de treball. 

Consorci per la Formació Contínua de Catalunya - CFCC
http://www.conforcat.cat/
El Consorci és l’ens que s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació 
professional contínua que garanteixen la formació al llarg de la vida. Al web es pot consultar l’oferta 
formativa, les entitats proveïdores i altres publicacions d’interès.  

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya - FMRPC
http://www.mrp.cat/
Federació que agrupa associacions de professorat que tenen l’objectiu d’impulsar la innovació i la 
millora educativa a partir d’activitats de reflexió, formació, i intercanvi d’experiències. Compta amb 
una agenda d’activitats i amb diferents àmbits de treball i comissions.

Institut Infància i Adolescència
https://institutinfancia.cat/
Consorci públic dedicat a gestionar els amb els serveis locals programes i projectes d’atenció a la 
infància i l’adolescència (0 – 17 anys) a la ciutat de Barcelona.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya
https://www.tercersector.cat/qui-som/les-nostres-entitats
Organització formada per diverses federacions i agrupacions, que aglutinen a més de 3.000 entitats 
socials sense ànim de lucre. Donen suport al conjunt d’entitats aportant innovació i transformació 
digital, i el web disposa d’un apartat on mostra les entitats membres i l’accés als seus webs.
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B) UNIVERSITATS I ESCOLES:

Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla - TALP
https://www.talp.upc.edu/news-catagories/open-position
Centre de recerca de la UPC de caràcter tecnològic especialitzat en el processament automàtic del 
llenguatge natural, tant escrit com parlat, per a superar les barreres lingüístiques. Ofereix formació 
de màster, postgrau i doctorat (PhD). A través de l’enllaç es poden consultar convocatòries de feina 
diverses.

Fundació Pere Tarrés
https://www.peretarres.org/formacio
La Fundació imparteix cursos subvencionats, en format en línia i presencials, sobre acció social, 
lleure i gestió de centres, així com certificats de professionalitat en dinamització i direcció d’activitats 
de temps lliure o atenció sociosanitària, entre d’altres.

Institut de Ciències de l’Educació - UPC
https://www.ice.upc.edu/ca
L’Institut ofereix activitats formatives per al professorat -docent, investigador i de secundària, 
majoritàriament- en tots els àmbits de la seva activitat acadèmica.

Institut de Desenvolupament Professional - IDP-UB
https://www.ub.edu/idp/web/
L’Institut de la UB proporciona formació a diferents col·lectius del món educatiu. S’hi poden trobar 
cursos específics per al professorat d’infantil, primària, secundària i formació professional, 
professorat universitari i tercer sector i ONG.

Som docents
https://www.somdocents.com/
Empresa que imparteix cursos reconeguts pel Departament d’Educació en educació i docència, en 
format online. Disposen d’un blog amb articles sobre recursos educatius d’interès, metodologies, 
activitats, aplicacions tecnològiques, entre altres.
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05. Networking

A) ORGANITZACIONS

Conecta Empleo - Innovación educativa
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/
competencias-para-educadores
Oferta formativa associada a l’adquisició de competències 
digitals. La Fundació Telefònica ofereix estratègies d’innovació 
educativa dirigides especialment al professorat.

Edutech Cluster
https://edutechcluster.org/ca/serveis/
Organització que promou la innovació educativa i impulsa la 
millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge en totes 
les etapes educatives. Ofereix diferents serveis a les empreses i 
a les institucions educatives.

Fundació Bofill
https://fundaciobofill.cat/
Entitat que promou recerques, debats i iniciatives per generar 
noves oportunitats educatives i superar les desigualtats socials, 
així com fan esdeveniments, jornades, projectes, publicacions i 
vídeos de caràcter divulgatiu.

Internet en el aula
http://internetaula.ning.com/
Xarxa social docent que promou la interrelació entre 
professionals mitjançant xats i fòrums especialitzats en 
diverses matèries vinculades a l’educació.

Portal Innova
https://sites.google.com/a/red-innova.net/web/
Espai digital de professionals de l’educació on es realitzen 
debats i es comparteixen experiències i coneixement  en matèria 
d’innovació educativa.

Projecte Educatiu de Ciutat - PEC
https://ajuntament.barcelona.cat/pec/ca
Plataforma de participació i treball que aplega els agents 
educatius i socials de diversos àmbits territorials de Barcelona i 
de diferents espais d’intervenció socioeducativa.

Red Interuniversitaria de Profesorado de la Orientación 
- RIPO
https://ripo.es/
Espai d’interacció i treball entre professionals de la docència i 
la investigació en l’àmbit de l’orientació universitària.

SABIES QUE...

El networking, sigui en línia 
o presencial, et facilitarà 
l’accés a algunes ofertes 
que no es publiquen als 
canals habituals i, al mateix 
temps, et permetrà ampliar 
la teva xarxa de contactes. 
Tanmateix, per fer 
networking amb èxit, cal 
enfocar la relació com un 
intercanvi, a través del 
qual pots rebre i compartir 
informació útil. Per tant, 
fes-te visible, interactua 
i comparteix! A canvi, 
t’arribaran oportunitats, 
propostes i recomanacions 
que impulsaran la teva 
recerca de feina.

RECORDA!

Les plataformes en línia 
dirigides a la comunitat 
socioeducativa, com ara 
Tiching, constitueixen 
espais de reflexió, xarxes de 
col·laboració i un canal per 
a compartir experiències 
i recursos entre 
professionals. Uneix-t’hi!

FEM FOCUS

La intel·ligència artificial 
permet aplicar noves 
estratègies pedagògiques. 
Per exemple, es pot construir 
un sociograma del grup a 
partir d’un joc d’ordinador 
en què l’alumnat respon 
preguntes sobre la seva 
relació amb la classe.
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Tiching
http://es.tiching.com/
Portal digital on es poden compartir recursos i experiències dins la comunitat educativa. Permet 
explorar centres, grups i persones d’arreu del món.

Xarxa Local SAD
https://xarxalocalsad.diba.cat/
Gestionada per la Diputació de Barcelona, l’espai web d’aquesta xarxa pretén ser un canal d’intercanvi 
d’experiències entre professionals que es dediquen als serveis d’atenció a domicili.

B) RECURSOS DIGITALS

Ajuntament de Barcelona - Serveis Socials
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca
Lloc web sobre l’actualitat dels serveis socials a Barcelona.

Blog Fundació Pere Tarrés
https://www.peretarres.org/coneixement
El web disposa de notícies d’actualitat, articles d’opinió, estudis i informes del sector i un observatori 
de promoció de la infància, entre altres.

Diari de l’educació
https://diarieducacio.cat/
Mitjà digital que tracta temes d’actualitat i articles d’opinió sobre l’educació.

El diari de l’FP
https://diarifp.cat/
Diari digital d’actualitat sobre la formació professional a Catalunya.

Generalitat de Catalunya - Serveis Socials
https://web.gencat.cat/ca/temes/serveis/
Accés a informació d’actualitat sobre l’acció social a Catalunya, recull de dades i altres recursos 
d’interès.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
A través de l’enllaç, pot consultar-se l’estat del sector a Espanya, estudis,  informes i altres intervencions 
públiques.

Red de buenas prácticas 2.0
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
Revista digital que recull bones pràctiques d’ús de les TIC en l’àmbit educatiu.

Social.cat
https://www.social.cat/noticies
Mitjà digital que recull notícies i informació d’actualitat sobre acció social i drets socials.
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06. Jornades i 
esdeveniments
Camins i Perspectives professionals de l’Educació Social
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/ 
1331-perspectives22
Jornada anual en línia orientada a professionals de l’educació, 
social en procés de recerca de feina, i també a estudiants que 
volen dedicar-se a àmbits com la justícia, la joventut, la gent 
gran, la infància i l’adolescència, la salut mental, la cultura, la 
mediació o l’escola.

Congrés del Tercer Sector Social
http://www.congrestercersector.cat/
Congrés en què participen les entitats i organismes relacionats 
amb el tercer sector de Barcelona.

Congreso Nacional de Arteterapia
http://feapa.es/congresos-de-arteterapia/
Dedicat a la divulgació de l’artteràpia com a via de treball en 
l’àmbit social i comunitari, en els camps educatius i de la salut. 
La Federación Española de Asociaciones Profesionales de 
Arteterapia (FEAPA) és una organització que reuneix els/les 
professionals dedicats/des a l’artteràpia a escala espanyola.

EDChange - MSchools
https://mschools.com/ca/conference/edchange/
Cicle de converses, intercanvi de coneixements, trobades i  
experiències d’aprenentatge amb professionals de referència 
del sector, on es tracten temàtiques com la transformació 
digital de l’educació.

Expo e-learning
https://www.expoelearning.com/
Congrés internacional i fira professional del sector celebrada 
a Madrid. Tracta les darreres tendències sobre l’aprenentatge 
virtual i la formació en línia, principalment.

Feria de Discapacidad y Empleo
http://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/
Esdeveniment que té com a objectiu posar en contacte a 
empreses i persones amb discapacitat que cerquen feina per 
a facilitar la seva integració, així com sensibilitzar a la societat.

Saló de la Gent Gran de Catalunya - FiraGran
https://firagran.com/salo-de-la-gent-gran-de-catalunya/
Saló que ofereix un gran ventall d’activitats, conferències, 
debats i informació adreçada a la gent gran.

SABIES QUE...

L’assistència a jornades o 
esdeveniments és una font 
de coneixement i d’interès 
per a qualsevol professional. 
Les conferències i xerrades 
que se celebren, són útils 
per conèixer les noves 
tendències del sector. 
També acostumen a incloure 
espais de networking, 
que fomenten l’aparició 
de col·laboracions i 
oportunitats professionals.
En definitiva, aquesta 
és una bona manera 
d’actualitzar-te i 
contactar amb empreses 
del teu sector.

RECORDA!

Al Saló de l’Ensenyament 
s’exposen les propostes 
educatives a l’abast de la 
ciutadania (ESO, batxillerat, 
FP, estudis universitaris, 
formació ocupacional 
idiomes, etc). També és 
un espai on conèixer 
altres professionals 
i fer networking. 

FEM FOCUS

Alguns exemples de 
l’impacte tecnològic 
al sector són la 
teleassistència, les 
aplicacions mòbils per a 
la inserció laboral o els 
avatars i assistents de veu 
(xatbots) per a persones 
grans que viuen soles.
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Fira Si, i millor
https://www.firasimillor.org/
Fira d’ocupació que permet contactar amb empreses directament interessades a incorporar 
persones amb discapacitat i ofereix la possibilitat de mantenir entrevistes personals entre empreses 
i candidats/es.

ITworldEdu
https://itworldedu.com/ca/
Cita sobre innovació tecnològica en l’àmbit educatiu. Compta amb conferències i un espai expositor. 

Jornades benestar social - Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/benestar/jornades1
L’enllaç dona accés a la relació de jornades i conferències de l’àrea de Cohesió social, Ciutadania i 
Benestar de la Diputació de Barcelona.

Saló de l’Ensenyament
https://www.ensenyament.com/ca/
Saló de referència d’informació i orientació en l’àmbit educatiu, on trobar tota l’oferta educativa 
actual, tant nacional com internacional, i l’orientació per a decidir la millor opció per al futur acadèmic 
i professional. 

Saló de l’Ocupació
https://www.salocupacio.com/
Esdeveniment que compta amb diverses activitats, com ara serveis d’assessorament, tallers pràctics, 
seminaris, contacte directe amb empreses i altres propostes didàctiques i informatives, amb el 
propòsit d’orientar professionalment els i les visitants i ajudar-los a trobar feina.


