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Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en 

compte per realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de l’Educació.  

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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01. Portals d’ocupació especialitzats 

Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet. 

 

 

Cuardernalia 

Facilita  informació sobre oposicions, trasllats i beques dins de l’àmbit estatal. Disposa d’una 

borsa de treball docent.  

http://www.cuadernalia.net 

 

Educajob 

Portal que publica ofertes especialitzades en el camp de la docència i l’educació en general, a 

nivell estatal. 

http://www.educajob.com/ 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

Es pot cercar ofertes de feina com a docent per a escoles no públiques pertanyents a la 

Fundació.  

http://borsa.escolacristiana.org/ 

 

Fundació Pere Tarrés 

Accés a les ofertes dels serveis Educatius de la Fundació. 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/bo

rsa_treball/servei_alumnes 

 

Hacesfalta.org 

Portal que ofereix oportunitats, tant de feina remunerada com de voluntariat. 

 http://www.hacesfalta.org 

 

Jesuites EDUCSI 

Accés a la borsa de treball com a educadors pels centres gestionats per l’ordre de la 

Companyia de Jesús, a tot l’estat.  

http://www.educsi.es/bolsadeempleo/ 

 

Jove.cat 

Borsa de treball de l’Oficina  Jove de Treball de Barcelona. Es troba un llistat d’ entitats de 

l’àmbit social, educatiu i cultural i d’administracions públiques que ofereixen feina en l’àmbit 

de l’educació  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trob

ar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/#FW_bloc_f6a374d8-f87b-11e3-b7b7-

000c29cdf219_6 

 

Salesians 

Borsa de treball de la congregació Salesiana que abarca part de l‘estat. 

http://www.salesianos.edu/bolsatrabajo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

En els portals d’ocupació específics del sector de l’educació podràs trobar 

ofertes per a professors/es, monitors, talleristes, entre d’altres especialitats.  

Escull la que més et convingui segons el teu objectiu professional. 

http://www.cuadernalia.net/
http://www.educajob.com/
http://borsa.escolacristiana.org/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/servei_alumnes
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/servei_alumnes
http://www.hacesfalta.org/
http://www.educsi.es/bolsadeempleo/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/#FW_bloc_f6a374d8-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_6
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/#FW_bloc_f6a374d8-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_6
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/#FW_bloc_f6a374d8-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_6
http://www.salesianos.edu/bolsatrabajo/
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02. Treball públic 

Llocs webs on es publiquen les ofertes per treballar a l’administració pública.  

 

 

Canal Oposiciones 

Cerca les últimes convocatòries d'oposicions, concursos i ofertes d'ocupació pública de tot 

l’estat. 

http://www.canaloposiciones.com/ 

 

CIDO - Cercador d’Informació de Diaris Oficials   

Cerca les últimes convocatòries d'oposicions, concursos i ofertes d'ocupació pública d’àmbit 

català.  

http://www.diba.es/cido 

 

Consorci d’Educació de Barcelona   

Espai on accedir a les convocatòries per a personal docent i personal administratiu i de suport. 

http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas 

 

Borsa de treball del Departament d’Educació  

Canal  d’accés i  consulta de les les convocatòries d’oposicions i interinatge per a docents. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/  

 

Buscaoposiciones 

Cercador d’oposicions d’educació primària, secundària, escoles oficials d’idiomes i formació 

professional. 

http://www.buscaoposiciones.com/ 

 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)  

Organisme autònom de gestió de centres educatius. S’hi pot trobar un directori d’entitats 

educatives. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio 

 

Instituto Cervantes  

Institució pública que promou l’ensenyament de l’espanyol arreu del món. El web disposa d’un 

espai on es mostra l’oferta de contractació pública per a personal docent i d’administració. 

 http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm 

 

UAB  

Universitat Autònoma de Barcelona. El web dóna accés a l’oferta pública de contractació de 

personal docent i investigador.  

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/professorat/concursos-de-places-de-professorat-

1096479119189.html 

 

UB Personal d’Administració i Serveis 

Àrea on poder consultar l’oferta de contractació pública de personal d’administració i serveis 

de la Universitat de Barcelona. 

http://www.ub.edu/comint/pas/docs/conclab.htm 

 

UPF  

La Universitat Pompeu Fabra, des del seu web, dóna accés per consultar l’oferta de 

contractació pública de personal d’administració i servei i, personal docent i investigador. 

http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/  

http://www.canaloposiciones.com/
http://www.diba.es/cido
http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/
http://www.buscaoposiciones.com/
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/professorat/concursos-de-places-de-professorat-1096479119189.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/professorat/concursos-de-places-de-professorat-1096479119189.html
http://www.ub.edu/comint/pas/docs/conclab.htm
http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/
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03. Autocandidatura 

Relació d’empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una proposta de 

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

a) Formació reglada i treball a la Universitat: 

 

ESADE 

L’escola de negoci ESADE Entrepreneurship institute, des de la seva secció “Trabaja en 

Esade”, permet enviar la candidatura i consultar les vacants disponibles de professorat i, 

també de personal d’administració i serveis. 

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/work  

 

IL3  

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, des del seu espai al web 

“Treballa amb nosaltres“, permet consultar les vacants de feina disponibles, així com l’oferta 

de contractació pública i, també enviar espontàniament el CV. 

http://www.il3.ub.edu/ca/treballa_amb_nosaltres/trabaja.html 

 

 UAB Idiomes  

Des del we b del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, es pot accedir a 

l’espai on consultar les ofertes de feina disponibles, així com per enviar la candidatura 

mitjançant formulari. 

http://www.uab.cat/web/cursos-d-idiomes/vols-treballar-amb-nosaltres-

1305806282541.html 

 

UIC - Universitat Internacional de Catalunya.  

Des del web es pot accedir a l’oferta de vacants disponibles. 

http://www.uic.es/ca/recerca/convocatories 

 

Universitat Abat Oliba 

Accés a les ofertes de feina disponibles d’aquesta universitat privada. 

http://www.uaoceu.es/ca/utilitats/ca/coneix-nos/treballa-amb-nosaltres  

 

UOC – Universitat Oberta de Catalunya 

Des del web es pot enviar la candidatura per optar a formar part de l’equip de professionals de 

la Universitat Oberta de Catalunya. 

http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html 

 

UPC School 

La Universitat Politècnica de Catalunya habilita un espai de Borsa de Treball en el seu web on 

poder consultar les ofertes disponibles i els convenis de pràctiques vigents, per optar a formar 

part del seu equip. 

http://www.talent.upc.edu/cat/static/show/pagina/empreses_borsa 

 

 

  Consell 

Una de les estratègies per trobar feina en el sector educatiu és dirigir-te 

directament a les escoles. Investiga en quin tipus de centre t’agradaria treballar i 

quina és la persona més adequada per fer-li arribar el teu currículum.  

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/work
http://www.il3.ub.edu/ca/treballa_amb_nosaltres/trabaja.html
http://www.uab.cat/web/cursos-d-idiomes/vols-treballar-amb-nosaltres-1305806282541.html
http://www.uab.cat/web/cursos-d-idiomes/vols-treballar-amb-nosaltres-1305806282541.html
http://www.uic.es/ca/recerca/convocatories
http://www.uaoceu.es/ca/utilitats/ca/coneix-nos/treballa-amb-nosaltres
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
http://www.talent.upc.edu/cat/static/show/pagina/empreses_borsa
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b) Formació contínua i per a l’ocupació: 

 

CEPROM Fundación Paco Puerto  

Organització que intervé en la gestió de la formació. Des del web es pot enviar la candidatura 

per optar a treballar amb la fundació com a formador. 

https://fundaciopacopuerto.cat/centre/treballa-amb-nosaltres/ 

 

Educaweb.com 

Portal d’orientació acadèmica i professional. El web disposa d’un espai on consultar les ofertes 

de feina disponibles i, també, per poder enviar el CV. 

http://www.educaweb.com/secciones/informacion-general/trabaja-nosotros/ 

 

IDFO  

Fundació que contribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es als nous escenaris del 

mercat laboral. Des del web es pot enviar la candidatura per optar a treballar com a formador o 

com a orientador, mitjançant una adreça de correu electrònic. 

http://www.idfo.com 
 

  

c) Formació no reglada: 

 

Activa  

Empresa de gestió d’activitats formatives extraescolars, complementàries i per adults. Des del 

web es pot enviar la candidatura. 

http://www.activa.org/ca/trabaja-con-nosotros/ 

 

En clase  

Empresa de professors/es que ofereix classes de reforç al propi domicili per tot el territori 

peninsular, tant per a estudiants, com per a professionals. Des de la secció “Empleo”, es pot 

enviar la candidatura. 

http://www.enclase.es/empleo.htm 

 

English Summer  

Empresa dedicada a l'ensenyament d'anglès i a l'educació en el lleure. Des de l’espai “Treballa 

amb nosaltres”, es pot enviar la candidatura i també consultar les ofertes de feina disponibles. 

http://www.englishsummer.com/ca/categoria-staff/treballa-amb-nosaltres 

 

Fundaesplai - Fundació Catalana de l’Esplai  

Entitat que desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels 

infants, els joves i les famílies. Mitjançant un formulari, es pot enviar la candidatura per optar a 

formar part del seu equip. 

http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-

nosaltres 

 

Infoclases 

Portal especialitzat en reforç a domicili arreu de l’estat espanyol. Al web hi ha disponible un 

espai on anunciar-se i oferir serveis com a professor/a. 

http://www.infoclases.com/Registro.aspx?itipu=2 

 
 

 

  

Consell 

Una altre de les possibilitats dins el sector de l’educació és la formació ocupacional. 

En aquest cas és important disposar d’algun títol de formador de formadors, també 

és important que tinguis clar quina serà l’àrea d’especialització sobre la que voldràs 

impartir la formació. 

https://fundaciopacopuerto.cat/centre/treballa-amb-nosaltres/
http://www.educaweb.com/secciones/informacion-general/trabaja-nosotros/
http://www.idfo.com/
http://www.activa.org/ca/trabaja-con-nosotros/
http://www.enclase.es/empleo.htm
http://www.englishsummer.com/ca/categoria-staff/treballa-amb-nosaltres
http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-nosaltres
http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-nosaltres
http://www.infoclases.com/Registro.aspx?itipu=2
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d) Empreses editorials de llibres d’ensenyament: 

 

Barcanova 

Editorial amb seu a Barcelona, especialitzada en l’edició de llibres i materials escolars. 

http://www.barcanova.es/ 

 

Baula 

Editorial catalana pertanyent al Grup Edelvives, gestionat per l’ordre religiosa marista, 

especialitzada en l’edició de material educatiu i literatura infantil i juvenil. 

http://baula.com/contacte/ 

 

Casals 

Editorial especialitzada en l’edició de materials escolars, amb seu a Barcelona. 

http://www.editorialcasals.cat/inici/  

 

Cruïlla 

Editorial catalana especialista en literatura infantil i juvenil i, materials escolars. 

http://www.cruilla.com/ 

 

Edebé 

Grup editorial pertanyent a l’ordre religiosa salesiana, especialitzat en continguts educatius, 

amb seu a Barcelona. 

 http://www.edebe.es/grupo_edebe/edebe.asp 

 

Santillana 

Editorial amb delegació comercial a Barcelona, que edita tots tipus de continguts per al món 

educatiu. 

http://www.santillana.es/es/w/sobre-nosotros/conocenos/  

 

Teide 

Editorial especialitzada en materials de recolzament al món educatiu. 

http://www.editorialteide.es/cat/home.asp?id0=yDTg83Jvv5Xt0WM503ug86je1Xxtc1nr04Co2S

Q118YC3FNrhMDo26Rm4AGc3Nvy37k5nAsm4HHj34Va5ULw5BAnm2O36OP7Jo16&id1=2&id2=

1 

 

Vicens Vives 

Editorial amb centre al Prat de Llobregat, especialitzada en edició de materials i continguts 

educatius. 

http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consell 

Segons quin sigui el teu perfil professional, les editorials poden ser un bon recurs 

per a la recerca d’oportunitats. Les que estan especialitzades en l’elaboració de 

materials educatius solen disposar de col·laboradors experts que recolzen la tasca 

de selecció i redacció de continguts. 

http://www.barcanova.es/
http://baula.com/contacte/
http://www.editorialcasals.cat/inici/
http://www.cruilla.com/
http://www.edebe.es/grupo_edebe/edebe.asp
http://www.santillana.es/es/w/sobre-nosotros/conocenos/
http://www.editorialteide.es/cat/home.asp?id0=yDTg83Jvv5Xt0WM503ug86je1Xxtc1nr04Co2SQ118YC3FNrhMDo26Rm4AGc3Nvy37k5nAsm4HHj34Va5ULw5BAnm2O36OP7Jo16&id1=2&id2=1
http://www.editorialteide.es/cat/home.asp?id0=yDTg83Jvv5Xt0WM503ug86je1Xxtc1nr04Co2SQ118YC3FNrhMDo26Rm4AGc3Nvy37k5nAsm4HHj34Va5ULw5BAnm2O36OP7Jo16&id1=2&id2=1
http://www.editorialteide.es/cat/home.asp?id0=yDTg83Jvv5Xt0WM503ug86je1Xxtc1nr04Co2SQ118YC3FNrhMDo26Rm4AGc3Nvy37k5nAsm4HHj34Va5ULw5BAnm2O36OP7Jo16&id1=2&id2=1
http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=2554
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e) Directoris d’entitats i empreses: 

 

Cercador de Centres d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en el seu web, disposa d’un cercador de 

centres educatius públics i concertats, agrupats per nivells educatius o per territori, amb les 

principals dades de contacte d’aquests equipaments. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-

educatius/centres/directoris-centres/ 

 

Vulka 

Accés directe al directori d’empreses relacionades amb serveis de Formació. 

http://formacion.vulka.es/home.php  

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/
http://formacion.vulka.es/home.php
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04. Col·legis i associacions 

professionals 

 

 

Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen molts serveis 

d’informació i orientació, molt sovint també borses de treball. 

 

 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

Col·legi que representa els interessos dels professionals que treballen en el món de la 

docència. 

El web inclou informació sobre cursos, activitats i jornades i accés al portal d’ocupació dirigit 

als col·legiats, entre d’altres recursos d’interès.  

http://www.cdl.cat/  

 

Associació de Mestres Rosa Sensat 

Moviment que té per objectiu fomentar la formació i l'actualització pedagògica dels 

professionals de l'educació. Al web es pot trobar informació sobre cursos, jornades i els 

diversos grups de treball que configuren l’associació. 

http://www2.rosasensat.org/  

 

 

 

 

 

  

http://www.cdl.cat/
http://www2.rosasensat.org/


 

 

Recursos per a la recerca de feina / Sector de l’Educació 11 

05. Networking 

Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que 

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

a) Plataformes especialitzades: 

 

Bebee  

Espai on connectar amb persones afins a la teva professió i àrees d’interès. També podràs 

accedir a ofertes de treball relacionades amb el sector.   

https://www.bebee.com/group/profesores-educadores 

 

Eduredes   

Espai d'intercanvi d'experiències en l'administració de xarxes socials educatives. 

http://eduredes.ning.com 

 

Internet en el aula 

Xarxa social docent que promou la interrelació entre els usuaris, mitjançant xats i fòrums 

especialitzats en diverses matèries vinculades amb l’educació. 

http://internetaula.ning.com/ 

 

RIPO - Red Interuniversitaria de Professorado de la Orientación.  

Espai d’interacció i treball amb altres professionals docents i investigadors de l’orientació 

universitaria. 

http://www.gufoi.ull.es/red/ 

 

ScolarTIC 

Plataforma per a docents que promou i fomenta la innovació en l’àmbit educatiu i promou 

l’intercanvi d’experiències.  

http://www.scolartic.com/ 

 

Red de buenas prácticas 2.0 

Xarxa de docents que permet compartir experiències, recursos i idees de pràctiques 

educatives.  

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/ 

 

Tiching  

Portal on compartir experiències dins la comunitat educativa. Es poden explorar centres, grups 

i persones d’arreu del món.  

http://es.tiching.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consell 

Les xarxes socials en el sector educatiu et poden facilitar la recerca de centres i 

els contactes amb professionals. També pots aprofitar-les per vincular-te a grups 

del sector educatiu i estar així al dia de les noticies, activitats i esdeveniments 

educatius. 

https://www.bebee.com/group/profesores-educadores
http://eduredes.ning.com/
http://internetaula.ning.com/
http://www.gufoi.ull.es/red/
http://www.scolartic.com/
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
http://es.tiching.com/
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Alguns exemples de grups temàtics a LinkedIn, amb vinculació al sector de l’educació: 

 

 

 Centre de recursos, formació i investigació: 

https://www.linkedin.com/pub/institut-de-la-inf%C3%A0ncia/65/bb3/b01?trk=pub-

pbmap 

 Educación, formación y aprendizaje:  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3712664&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRP

searchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A3712664%2CVSRPcmpt%3A

primary  

 Educación & TIC’s 2.0:  

https://www.linkedin.com/groups/3677178/profile 

 Fundación Educación Activa: 

https://es.linkedin.com/pub/fundaci%C3%B3n-educaci%C3%B3n-activa/5a/a68/22a 

 Fundació Pere Tarrés. RRHH: 

https://www.linkedin.com/pub/recursos-humans/68/4a/17?trk=pub-pbmap 

 Institut d’Estudis Montessori:  

https://es.linkedin.com/in/montessoricanela 

 La educación a debate:  

https://www.linkedin.com/grps?gid=4269945&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRP

searchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A4269945%2CVSRPcmpt%3Ap

rimary  

 

 

 

b) Col·legis professionals, entitats i organismes on fer networking, així com per estar al corrent 

de l’actualitat del sector: 

 

AEFOL 

Empresa de serveis de màrqueting dirigida al sector de la formació d’e-Learning.  

http://www.aefol.com/ 

 

ANCED - Associació Nacional de centres d’e-Learning i Distància.  

Gestiona la formació amb empreses, associacions sectorials d’empresaris, col·legis 

professionals i institucions. 

http://www.anced.org/ 

 

APeL  

Associació de proveïdors d’e-Learning que promou aquest model com a mètode formatiu. 

Realitza activitats d’informació, negociació i representació a diferents organismes, centres 

públics i privats. 

http://www.apel.es/ 

 

Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE)  

Espai de trobada i d’intercanvi de coneixements sobre la inspecció educativa. 

http://adide.org/ 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

Pàgina web dels professionals de la Pedagogia i Psicopedagogia. Accés a la Borsa de treball 

COPEC i el Directori de professionals.   

http://www.pedagogs.cat 

 

Consorci per la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) 

Organisme que  s’encarrega de la gestió dels programes de formació d’oferta a Catalunya.  

http://www.conforcat.cat/ 

https://www.linkedin.com/pub/institut-de-la-inf%C3%A0ncia/65/bb3/b01?trk=pub-pbmap
https://www.linkedin.com/pub/institut-de-la-inf%C3%A0ncia/65/bb3/b01?trk=pub-pbmap
https://www.linkedin.com/grps?gid=3712664&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A3712664%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3712664&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A3712664%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3712664&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A3712664%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/groups/3677178/profile
https://es.linkedin.com/pub/fundaci%C3%B3n-educaci%C3%B3n-activa/5a/a68/22a
https://www.linkedin.com/pub/recursos-humans/68/4a/17?trk=pub-pbmap
https://es.linkedin.com/in/montessoricanela
https://www.linkedin.com/grps?gid=4269945&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A4269945%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4269945&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A4269945%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4269945&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A4269945%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.aefol.com/
http://www.anced.org/
http://www.apel.es/
http://adide.org/
http://www.pedagogs.cat/
http://www.conforcat.cat/
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Fundació Jaume Bofill 

Plataforma que impulsa iniciatives, recerques i debats per transformar l'educació a Catalunya.  

http://www.fbofill.cat/fundacio 

 

Sindicat d’Ensenyament 

Portal amb informació envers convenis col·lectius, ajuts a professor/es, novetats i notícies, 

entre altra informació d’interès. 

http://www.sindicat.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per exemple, alguns perfils de Twitter i Facebook que podries seguir: 

 

 

 ADIDE Federacion: @AdideFederación 

 ACO: @aco_orientació 

 Facebook: Ofertes de feina per a Educadors Socials, Psicopedagogs, Pedagogs i Mestres: 

https://www.facebook.com/groups/321552684630219/?ref=bookmarks 

 Twitter: Xarxa de voluntariat i treball en ONG: 

https://twitter.com/trabajo_ONG 

 

 

 

  

Consell 

Les associacions i entitats educatives poden ser útils en la recerca de feina,  ja que et 

poden facilitar informació d’activitats, cursos, esdeveniments (seminaris, congressos, 

jornades) Si et fas seguidor dels seus perfils de Twitter i LinkedIn podràs assabentar-te 

de les ofertes de feina que publiquen o compartir i rebre ofertes i  informació del 

sector. 

http://www.fbofill.cat/fundacio
http://www.sindicat.net/
https://www.facebook.com/groups/321552684630219/?ref=bookmarks
https://twitter.com/trabajo_ONG
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06. Jornades i esdeveniments 

 

Esdeveniments i activitats més importants del sector. 

 

Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

Expo E-learning 

Congrés internacional i fira professional del sector de l’e-Learning i RRHH 2.0. 

http://www.expoelearning.com/ 

 

Itworldedu 

Congrés adreçat a professionals de l’educació i a empreses TIC. 

http://edutech.cat/itwe2015/index.php/programa 

 

Moodleparty 

Jornada centrada en  les últimes novetats i aplicacions més innovadores de la plataforma 

Moodle per als diferents professionals, entitats i universitats. 

http://www.aefol.com/organizacion-eventos/moodleparty/ 

 

Setmana de la Formació i Treball 

Trobada de referència d’informació i orientació envers l’oferta educativa nacional i 

internacional. Aquests esdeveniments engloben les gran cites del món educatiu i  integra: 

 

 Saló dels Màsters i Postgraus, Futura 

Ofereix ofertes per a joves titulats i professionals interessats ens especialitzar-se.  

http://www.salofutura.com/ 

 Expo didàctica 

Saló dels recursos i les tecnologies per a l’educació. 

http://www.expodidactica.com/ 

 Saló de l’Ensenyament 

Facilita informació i orientació sobre els estudis post obligatoris que es poden cursar 

desprès dels estudis secundaris obligatoris. 

http://www.ensenyament.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

Assistir a jornades i esdeveniments del mon educatiu pot ser una manera indirecta per 

trobar feina. Aprofita per fer contactes, conèixer les novetats del sector i altres 

informacions que et poden ser útils. També pot ser interessant quan assisteixis a 

aquests esdeveniments que investiguessis prèviament sobre els centres i entitats als 

que et vols adreçar, per conèixer el model pedagògic i la metodologia que empren, ja que 

aquests trets definiran quin tipus de professional cerquen. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.expoelearning.com/
http://edutech.cat/itwe2015/index.php/programa
http://www.aefol.com/organizacion-eventos/moodleparty/
http://www.salofutura.com/
http://www.expodidactica.com/
http://www.ensenyament.com/
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ICE 

L’Institut de Ciències de l’Educació actua com a centre de perfeccionament en 

desenvolupament professional del personal docent. Organitza diverses activitats de formació 

dirigides als professionals dedicats a diferents nivells educatius. 

http://www.ub.edu/ice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots trobar més informació del sector a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea 

Eines del web de Barcelona Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informe elaborat per www.impento.es 

http://www.ub.edu/ice/
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

 

 

 

 

Descobreix  

tot el que 

Barcelona 

Activa  

t’ofereix 

 

 

 

 

Acompanyament durant  
tot el procés de recerca  
de feina  

bcn.cat/treball 

Suport per posar en marxa la 
teva idea de negoci 

bcn.cat/emprenedoria 

 

 

 

Formació tecnològica i gratuïta 
per a les persones en recerca 
de feina, emprenedors, 
empreses... 

bcn.cat/cibernarium 

Impuls a les empreses per 
ser més competitives 

bcn.cat/empresa 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/

