Barcelona Activa
Treball
Servei d’orientació, recerca
de feina i millora professional
O F E RTA D E SE R V E I S I P R O G R A M ES



Índex

Vols conèixer tot el que t’oferim
des de Barcelona Activa Treball?

Busques feina?
• Accedeix a la nostra borsa d’ofertes de treball
i a les activitats de reclutament!
• Necessites assessorament
o un pla d’acció per buscar feina?
• Formació tècnic-professional
• Vols conèixer els programes d’ocupació
per a perfils concrets?

Sessions informatives virtuals
“Barcelona Activa a la ciutat”
Activitats de l’Aula Virtual que consten d’una
sessió grupal i d’una part de treball individual.

Vols canviar el teu perfil professional?
• Necessites assessorament o activitats
per orientar la teva carrera professional?
• Activitats formatives per a la millora de competències

Ets jove?

Altres recursos
• Vols conèixer o defensar els teus drets?
• Recursos del web Barcelona Treball
• Necessites formació tecnològica?

Servei d’Informació
per a l’Ocupació
Avís referent als serveis i activitats de Barcelona Activa
Atès el moment d’excepcionalitat que estem vivint amb relació al
virus COVID-19, des de Barcelona Activa hem modificat el nostre
funcionament per donar compliment a les mesures de seguretat de
les autoritats sanitàries i municipals, i garantir la vostra seguretat en
tot moment.
Els serveis es van incorporant presencialment de forma progressiva.
Pots trucar al telèfon 900 533 175 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)
per conèixer les novetats i darreres notícies sobre el nostre
funcionament, així com els serveis que s’estan oferint de forma
presencial o a distància.

Atenció individual i
personalitzada de forma
presencial (amb cita prèvia)
o telefònica.
Truca’ns o envia’ns un
WhatsApp al 608 573 263!



Vols canviar el teu
perfil professional?

Busques feina?
Ofertes de feina

Assessorament i recerca de feina

Ets jove?

Altres recursos

Formació tècnic-professional

Programes d’ocupació

Accedeix a la nostra borsa d’ofertes de treball
i a les activitats de reclutament!
Activitats de reclutament i networking
Plataforma Empresa-Ocupació
Ofertes de feina gestionades
per Barcelona Activa.

Et posarem en contacte amb empreses
que cerquen talent.

Accedeix al vídeo per a més informació
Accedeix al vídeo per a més informació

Accions a mida amb entitats
Si representes o formes part d’un col·lectiu professional
i us interessaria accedir a activitats relacionades amb
un sector econòmic o àmbit professional, podem oferir-vos
activitats ad hoc sobre desenvolupament i millora
competencial, recerca de feina o reorientació professional.
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Busques feina?
Ofertes de feina
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Formació tècnic-professional
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Programes d’ocupació

Necessites assessorament
o un pla d’acció per buscar feina?
Assessorament personalitzat

Mercat de treball (MT)

Recerca de feina (RF)

Un equip de professionals de l’orientació que
t’ajudarà resoldre els teus dubtes i definir el
teu objectiu professional. El servei s’ofereix
de forma presencial (amb cita prèvia) o
telefònica. Truca’ns o envia’ns un WhatsApp
al 608 573 263!

Coneix les oportunitats del mercat
de treball explicades de primera mà
per experts i expertes de cadascun
dels sectors.

Activitats per millorar la cerca de feina
i crear la teva millor candidatura.

Consulta els nostres
itineraris recomanats
per trobar feina

Coaching laboral
Participa en aquests itineraris de 4 sessions on, amb
el suport d’un/una coach, t’acompanyarem i orientarem
per potenciar el teu valor en el mercat de treball i assolir
els teus objectius professionals, especialment en
l’escenari actual.

Coaching dones

Coaching sènior,

per a majors de 35 anys

Espais de recerca
de feina
Troba ofertes de feina,
adapta el teu currículum
i prepara processos de selecció
amb el suport individualitzat
de professionals de l’orientació
i la recerca de feina. Servei
disponible amb cita prèvia.
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Formació tècnic-professional
La formació és una de les eines més importants per trobar feina en
l’actual context. Gràcies a aquests programes formatius amb caràcter
professionalitzador, podràs preparar-te per accedir a ocupacions
específicament demandades per empreses i en sectors de futur.

FOAP: Certificats de professionalitat
Preparem i facilitem l’accés al món laboral a través de l’obtenció
de Certificats de Professionalitat. Aquests cursos et qualifiquen
per exercir una activitat professional.

Reskilling Activa
Forma’t a distància en alguns dels sectors
més estratègics de la ciutat i actualitza el
teu perfil professional.
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Formació tècnic-professional

Programes d’ocupació

Vols conèixer els programes
d’ocupació per a perfils concrets?
Passarel·les cap a l’ocupació i la inclusió
La teva situació personal fa que et sigui especialment difícil l’accés
al mercat de treball? Oferim itineraris de formació, pràctiques
i acompanyament en la recerca de feina a persones en situació
de vulnerabilitat o risc d’exclusió.

Plans d’Ocupació:
reincorpora’t al mercat de treball
Oferim contractació laboral -d’un mínim de sis mesosi formació a persones en situació d’atur. La contractació
garanteix un acompanyament tècnic i formació a mida
d’acord a les competències del teu lloc de treball.

30 plus
Treball als barris

Aquest programa facilita la incorporació de
persones en situació d’atur de 30 anys i més,
oferint formació adaptada al lloc de treball i
incentius a la contractació per a les empreses.

Recursos d’atenció personalitzada per a la
recerca de feina, adreçats a residents en
un d’aquests barris:
• El Besòs i el Maresme (Sant Martí)
• El Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat
Vella (Sant Andreu)
• Torre Baró, Ciutat Meridiana,
les Roquetes (Nou Barris)
• El Coll (Gràcia)
• Santa Caterina-Sant Pere, el Raval sud,
la Barceloneta (Ciutat Vella)
• La Bordeta, la Marina de Port,
el Poble-sec (Sants-Montjuïc)

Accedeix al vídeo per a més informació

Programa TransOcupació
Afavorim a la inserció de persones trans en el mercat de
treball. Dissenyem un itinerari a la teva mida, mitjançant
accions d’orientació, acompanyament i una intermediació
amb les empreses.
Accedeix al vídeo per a més informació
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Formació en competències

Necessites assessorament o activitats
per orientar la teva carrera professional?
Assessorament personalitzat
No saps de què vols treballar? Vols reorientar el teu perfil
professional? Un equip de professionals de l’orientació t’ajudarà
a resoldre els teus dubtes i a definir el teu objectiu professional.
El servei s’ofereix de forma presencial (amb cita prèvia) o
telefònica. Truca’ns o envia’ns un WhatsApp al 608 573 263!

Orientació
i canvi professional (OC)
Activitats d’autoconeixement per definir el teu
objectiu professional i ajudar-te a gestionar
millor un canvi de sector i/o d’ocupació.

Coaching per al desenvolupament
professional (CO)
Activitats entorn les eines i tècniques del
coaching aplicades al teu desenvolupament
i creixement professional.
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Formació en competències

Activitats formatives per a
la millora de competències
Escola de competències (EC)
Activitats per identificar i desenvolupar les competències
que necessites per a la teva evolució professional.
Podràs desenvolupar i entrenar les competències més
sol·licitades en el mercat de treball:
· Autocontrol
· Comunicació
· Creativitat
· Lideratge
· Negociació
· Networking
· Flexibilitat i gestió del canvi
· Iniciativa
· etc.

Accedeix al vídeo per a més informació



Busques feina?

Vols canviar el teu
perfil professional?

Descobreix el que t’agrada,
forma’t i troba feina!

Ets jove?

Altres recursos

Activitats per millorar el perfil professional
i aprofitar recursos i oportunitats a la ciutat

Programes formatius Joves Jo+

Activitats Barcelona Treball Joves

Descobrir, Aprendre i Ocupar-te
Forma’t en una professió per treballar en diferents
sectors: instal·lacions i construcció, mecànica,
imatge personal i estètica, hostaleria i restauració,
o comerç.

Orienta’t
Descobreix els teus interessos i motivacions
professionals i fixa el teu objectiu.
Prepara’t per buscar feina
Prepara les eines per cercar feina, coneix els
canals per on es mouen ofertes i entrena’t per
als processos de selecció.

Acceleradora Laboral
Especialitza’t en sectors de futur: màrqueting digital,
anàlisi de dades, SAP-logística, mobilitat elèctrica,
inserció laboral o animació 3D.

Mercat de Treball i ofertes de feina
Coneix ocupacions, tendències i oportunitats
professionals.

Treballa al comerç de proximitat
Treballa en una professió d’alta demanda: t’oferim
un contracte de 6 mesos i formació en el comerç
alimentari de productes.
Joves IT Academy
Forma’t en desenvolupament web amb el suport
d’un/a mentor/a del sector TIC i amb acompanyament
en el procés de recerca de feina.

Vols preparar-te per a la recerca de feina?
Coaching laboral per a Joves

Si tens dubtes o vols més informació,
truca’ns o contacta’ns per whatsapp al
 Whatsapp-square 678 66 00 16

Participa en aquests itineraris de
4 sessions on, amb el suport d’un/una
coach, t’acompanyarem i orientarem per
potenciar el teu valor en el mercat de treball
i assolir els teus objectius professionals,
especialment en l’escenari actual.
Accedeix al web amb tots els recursos
per a joves que Barcelona Activa t’ofereix.



Busques feina?

Vols canviar el teu
perfil professional?

Vols conèixer o defensar els teus drets?
Punts de Defensa dels Drets Laborals
Qualsevol persona, resideixi on resideixi i estigui en
la situació administrativa que estigui, pot adreçar-se
a aquest servei. També contractants amb consultes
sobre drets laborals.

Altres recursos

Ets jove?

Recursos del web Barcelona Treball
Al web també tens disponible una gran varietat recursos d’autoconsulta:
informes sectorials, un catàleg de més de 950 ocupacions,
un test d’interessos professionals, etc.

Persona
Interessos professionals |
Competències clau | Formació |
Definició del projecte professional

Mercat

Necessites formació tecnològica?

Sectors econòmics | Cercador d’ocupacions
| Noves cultures del treball | Indicadors del
mercat de treball | Legislació laboral

Cibernàrium
Formació tecnològica per a tothom,
adaptada a tots els nivells, que et permetrà
actualitzar el teu perfil o trobar formació
especialitzada en diferents sectors i eines.

Eines
Procés de recerca de feina | Canals de recerca de
feina | CV i Carta | Entrevista i procés de selecció |
2.0 i Marca personal | Mapa Recursos Ocupacionals

Barcelona Activa
Treball

P
> orta22

Centre per al desenvolupament professional
Carrer de la Llacuna, 162-164 · 08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/treball
Horari de l’equipament
De dilluns a divendres de 8:30 h a 15 h
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

Barcelona Activa
a la ciutat

C
> onsulta al web els altres equipaments
on es realitzen activitats.

Segueix-nos:
barcelonactiva.cat/treball
barcelonactiva
barcelonactiva
barcelonactiva
videosbarcelonactiva
company/barcelona-activa
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