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III JORNADA TÈCNICA
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Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192
Rodalies: R1 i R2 Clot
Tramvia: T4 Ca l'Aranyó, T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

AV. UNIVERSITAT

barcelonactiva.cat/treball
barcelonactiva
barcelonactiva

PARC DE LA
INSERCIÓ
LABORAL

company/barcelona-activa

14 de juny de 2018
Auditori de Barcelona Activa
Llacuna, 162

Segueix l'acte per streaming:
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III JORNADA TÈCNICA
D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
DE BARCELONA
La III Jornada Tècnica d’Orientació
Professional de Barcelona, organitzada per
Barcelona Activa, es consolida com un espai
de reflexió entorn dels factors clau que
intervenen en l’orientació al llarg de la vida i
dels models, mètodes i recursos que s’estan
duent a terme per acompanyar les persones
durant aquest procés.
Aquesta jornada anual forma part d’una
de les actuacions recollides a l’Estratègia
per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020
i al Pla d’Actuació per l’Ocupació 2018, i dóna
resposta a l’objectiu de situar l’ocupació al
centre de les polítiques municipals, creant un
espai col·laboratiu i/o xarxa, per intercanviar
i generar coneixements, metodologies
i pràctiques relatives a l’ocupació.
En l’Estratègia es manifesta la necessitat
d’un marc de treball compartit i consensuat
entre els diferents agents socials i econòmics

de la ciutat que poden incidir en el foment
de l’ocupació. Barcelona Activa, en tant
que referent municipal en la promoció de
l’ocupació a la ciutat, pren la responsabilitat
de dinamitzar aquesta actuació dirigida
a la millora de l’ocupabilitat de les persones,
l’orientació laboral i professional, i la
intermediació per a la contractació en
empreses.
La jornada té un enfocament tècnic
i va adreçada a:
• Tècnics i tècniques, coordinadors/ores i
responsables d’entitats que formen part
de projectes i serveis d’orientació de
Barcelona o altres poblacions.
• Professionals del món educatiu
vinculats/ades a l’orientació acadèmica
i professional.
• Professionals del món universitari
relacionats/ades amb l’orientació,
l’acompanyament i la inserció.
• Persones vinculades al món dels recursos
humans amb sensibilitat i implicació
en els dissenys de plans formatius per
a la millora professional.

Agenda de la Jornada
9.00 h

ON ESTEM? PUNTS DE PARTIDA

9.30 h

L’Estratègia per l’Ocupació
de Barcelona 2016-2020:
Pla d’Acció 2017 i 2018

· Sr. Ramos, director d'Estratègies de Foment
de l'Ocupació de Barcelona Activa.

10.00 h

Sectors estratègics, creació
d’ocupació i canvi productiu
a Barcelona

· Sra. Santigosa, directora del departament d’Estudis
de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament
Local de l’Ajuntament de Barcelona.
· Sra. Udina, economista del departament d’Estudis
de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament
Local de l’Ajuntament de Barcelona.

10.30 h

Pausa - Cafè

BLOC 2

TAULES TÈCNIQUES

11.00 h

Taula:
Noves eines i metodologies
aplicades a l’Orientació
Professional

· Coaching laboral: Sra. Soriano
· Gamificació: Sr. Ripoll
· Visual thinking: Sra. Benages
· Mindfulness: Sra. del Pino
MODERADORA : Sra. Rossell, responsable d’Orientació
Professional de Barcelona Activa.

11.45 h

Diàleg - debat:
Atenció a persones immigrants
i refugiades al SAIER, impactes
en la seva situació laboral

· Sra. Moragas, coordinadora dels serveis d’atenció a
persones refugiades al SAIER.
· Sra. Vidal, directora del Servei de Primera Acollida al SAIER.
· Sra. Rendón, coordinadora del SAIER.
· Sr. Salama, assessor jurídic al CITE/SAIER.
MODERADOR : Sr. Sanahuja, director d’Atenció i Acollida
a Immigrants de l’Ajuntament de Barcelona.

BLOC 3

MODEL D’ORIENTACIÓ DE BARCELONA

12.30 h

Construïm el Model d’Orientació: · Model d’Orientació: Sra. Sugrañes, directora d’Orientació
i Formació de Barcelona Activa.
fase, continguts i eines
· Mapa de Formació: Sr. Homs, director d’investigació
vinculades
de NOTUS-ASR.
· Eines d’Orientació i recerca de feina d’autogestió:
Sra. Lorenzo, responsable de l’Àrea Mercat de Treball
i Recerca de Feina de Barcelona Activa.
MODERADOR : Sr. Ramos, director d'Estratègies de Foment
de l'Ocupació de Barcelona Activa.

BLOC 4

CONCLUSIONS I REPTES

13.15 h

Nous models de classificacions
del treball

La Jornada segueix més enllà del dia 14 i es fa extensiva a un cicle de tallers temàtics d’intercanvi
de coneixement dins del món de l'orientació professional. Us hi esperem!
Tendències del mercat i sector per a professionals que atenen persones en situació
irregular. Sra. Parramón, Daleph.

5 de juliol
12 – 15 h

De l'SMART al CREART: definició de l’objectiu professional amb creativitat.
Sra. Esteve, Mou-te-Biscuit.

6 de juliol
12 – 14 h

Visita al Centre per al desenvolupament professional Porta22. Sra. Jurado,
Sra. Fernández i Sra. Nicolás, coordinació d'Orientació Professional de Barcelona Activa.

10 de juliol
16 – 17.30 h

Tendències del mercat i sector per a professionals que atenen persones en situació
irregular. Sra. Parramón, Daleph.

11 de juliol
9 – 10.30 h

Continguts digitals per impactar en l’orientació i la recerca de feina. Sra. Rosselló i
Sra. Puig, coordinació de Mercat de Treball i Recerca de Feina de Barcelona Activa.

13 de juliol
13 – 12.30 h

Coneix el cercador d’ocupació pública CIDO. Sra. Aguilar, cap de la Secció d’Anàlisi i
Control de la Qualitat de la Informació del Servei del Butlletí Oficial de la Província i altres
Publicacions Oficials i Sra. Gascón, tècnica del Cercador d’Informació i Documentació
Oficials (CIDO).

Per a més informació i inscripcions: barcelona.cat/treball � Programes a mida � Accions a mida amb entitats

· Sra. Berbel, directora general de Barcelona Activa
i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local
de l’Ajuntament de Barcelona.
· Sra. Garau, directora general del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya.

BLOC 1

ESPAIS COL·LABORATIUS BARCELONA (ECOB)

27 de juny
9 – 10.30 h

Benvinguda i presentació

CONDUCTORA DE L ’ ACTE :

· Sr. Lladós, professor agregat d’Estudis d’Economia
i Empresa de la UOC.
· Dr. Tugores, catedràtic de Ciències Econòmiques de la UB.

Sra. Sugrañes, directora d'Orientació i Formació de Barcelona Activa

