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Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot

Segueix l'acte per streaming:

Bus: 7 / H12 /  H14  / 192
Rodalies: R1 i R2 Clot
Tramvia: T4 Ca l'Aranyó, T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

Construïm un nou sistema 
d’orientació i recerca de feina 

20 de juny de 2019
Auditori de Barcelona Activa
Llacuna, 162

#JornadesOrientació

IV JORNADA TÈCNICA 
D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 
DE BARCELONA



26 de juny
9 – 12 h

27 de juny
9.30 – 11.30 h

2 de juliol
9.30 – 11.30 h

3 de juliol
10 – 12 h

5 de juliol
9 – 12 h

 

CONFERÈNCIABLOC 2
10.30 h  

BLOC 4

 

CONCLUSIONS I REPTES
13.15 h

 

IV JORNADA TÈCNICA 
D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
DE BARCELONA

 

 

La IV 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 2019, 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.

+50: un plus de valor afegit (a càrrec d’Ethel Cabrera)

Les noves activitats online a Barcelona Treball (a càrrec de Carme Roselló i Mireia Puig)

Programa Pasarel·les, per a persones en desavantatge social, i Clàusules Socials 
(a càrrec de Sonia Ezquerra)

Els esdeveniments de reclutament (a càrrec de Montserrat Vidal)

Com treballar el canvi professional amb storyboards (a càrrec de Neus Benagues)

Destacats de la Jornada 

ON ESTEM? PUNT DE PARTIDA I VISIÓ DE FUTURBLOC 1

Treball, atur 
i ocupació: visió, 
retro-prospectiva

11.15 h  Pausa - Cafè

ESPAIS COL·LABORATIUS BARCELONA (ECOB)

La Jornada segueix més enllà del dia 20 i es fa extensiva a un cicle de tallers temàtics d’intercanvi 
de coneixement dins del món de l'orientació professional. Us hi esperem!

9.30 h

10.00 h

Reptes dels serveis 
d’ocupació públics

Mercat de treball 
de Barcelona: 
indicadors 
i prospectiva

· Paco Ramos, director d’Estratègies de Foment de l’Ocupació de 
Barcelona Activa. 

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

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

· Josep M. Blanch, professor emèrit de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i professor titular de la Universidad de San Buenaventura Cali.

BLOC 3 TAULES TÈCNIQUES
11.45 h Taula 1:  

Tendències del 
mercat de treball 
del S. XXI

CONDUCTORA DE L’ACTE: Sra. Sugrañes, directora d'Orientació i Formació de Barcelona Activa

· Tecnologia i dones: Núria Salan, professora de l'Escola Superior 
d'Enginyeries Industrial, Aeroespacials i Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT) i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT-IEC).

· Nova organització del temps: Elisa Stinus, directora de Momentum Lab 
i experta en polítiques públiques i transformació social.

· Knowmads, treballadores i treballadors del futur: Raquel Roca, 
consultora, speaker i docent del futur del treball. 

· Job Crafting: Com adaptar el teu treball als teus interessos: M. José 
Poza, directora de STAFF&NEXE.   
MODERA: Glòria Rossell, responsable d’Orientació Professional 
de Barcelona Activa. 

 

12.30 h Taula 2: Impulsem 
el que fas: 
showroom de 
projectes que 
impulsen 
l’economia dels 
barris

· Convocatòria d’ajuts ‘Impulsem el que fas’: Enric Miravitllas, director 
operatiu de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa.

· Itineraris laborals per a persones nouvingudes; Welcome: Roser 
Busquets, coordinadora d’acollida a l’Associació Arep per la Salut Mental.

· Escena Històrica: oficis de l’espectacle i tècniques d’època: Àgia Lluna, 
directora de projectes Artixoc. 

· Curs de barberia i perruqueria per a joves en risc d'exclusió: Caterina 
Pons, responsable del projecte de suport integral a joves. Fundació Bayt 
Al-Thaqafa.

· Dona Kolors, teixint futur: Mar Galceran, coordinadora tècnica 
de Germanes Oblates.   
MODERA: Carol Lorenzo, responsable de l’àrea Mercat de Treball i Recerca 
de Feina de Barcelona Activa. 

Agenda de la Jornada
9.00 h Benvinguda 

i presentació
· Paco Ramos, director d’Estratègies de Foment de l’Ocupació de Barcelona 

Activa.
· Mercè Garau, directora general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) de la Generalitat de Catalunya.


