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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 dels Serveis Socials.  

 

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. 

 

ACRA - Associació Catalana de Recursos Assistencials  

Entitat que ofereix una borsa de treball amb ofertes de feina per a treballadors socials i 

gerocultors i, d’altres professionals dedicats a l’atenció de la gent gran. 

http://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773 

 

Coordinadora de CONGDE  

Conjunt d’organitzacions dedicades a la cooperació internacional, l’educació pel 

desenvolupament i l’acció humanitària. Des del web es poden consultar les  ofertes de feina 

disponibles i, també les de voluntariat, tant arreu de l’estat com a l’estranger.  

http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html 

 

Hacesfalta.org 

Portal que ofereix oportunitats de feina de diverses entitats i associacions vinculades al tercer 

sector.  
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e  
 

Educajob 

Proporciona accés a ofertes especialitzades en el camp de la docència i l’educació en general, 

a nivell estatal. Entre les categories en les que et pot filtrar la cerca, s’hi troben les de Monitor i 

la d’Educació Especial. 

http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp 
 

Eduso  

Portal relacionat amb el món de l’Educació Social. S’hi publiquen ofertes vinculades a aquest 

àmbit. 

http://www.eduso.net/ofertas/ 

 

Inforesidencias 

Cercador d’ofertes que permet fer consultes per províncies i/o categories dins de l’àmbit 

assistencial en residències. S’hi poden trobar ofertes de l’àmbit de Treball Social i l’Educació 

Social.  

http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp 

 

Pangea  

Espai que posa en contacte organitzacions que busquen treballadors amb persones que 

s’anuncien per treballar en l’àmbit social.  

http://treball.pangea.org 

 

Torre Jussana – Serveis Associatius  

Recull ofertes laborals que convoquen les associacions de Barcelona. 

http://tjussana.cat/ofertesfeina.php 

 
 

 

 

 

Consell 

És oportú seguir els portals d’ocupació a través dels seus webs i dels seus perfils a les 

xarxes socials i veure quines són les ofertes que s’inclouen i inscriure’s ràpidament. Però 

no oblidis fer tot el possible per entrar en contacte directe amb entitats per a que coneguin 

el teu perfil i els projectes en els quals tens experiència. En aquest sector és molt 

important una gestió presencial de la xarxa de contactes, tant o més que la virtual.  

http://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773
http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
http://www.eduso.net/ofertas/
http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp
http://treball.pangea.org/
http://tjussana.cat/ofertesfeina.php
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02. Treball públic 

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

 

 

CIDO - Cercador d’Informació de Diaris Oficials   

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

territorial català.  

http://www.diba.cat/cido/NINT.asp?m=2&s=1 

 

Cercador d’ofertes públiques i convocatòries 

A través del web del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat, es 

pot consultar l’oferta pública d’ocupació, mitjançant un cercador. 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a

_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/  

 

SOC - Servei d’Orientació de Catalunya 

El portal Feina Activa de la Generalitat de Catalunya ofereix un cercador d’ofertes per 

categories, podent triar la d’ “Administració pública” i on s’hi trobaran les ofertes disponibles 

per treballar a l’administració.   

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home  

 

http://www.diba.cat/cido/NINT.asp?m=2&s=1
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
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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) Empreses: 

 

 

Abac 

Empresa de serveis socioeducatius, culturals i de lleure que ofereix serveis de suport a escoles 

i a diverses entitats.  

http://abacserveis.com/ 

 

ABD Associació Benestar i Desenvolupament 

Associació que es dedica a la prevenció de situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Des 

del web es pot enviar la candidatura per treballar amb ells. 

http://abd-ong.org/ca/ofertas-de-trabajo/ 
 

ACIDH Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà  

Ofereix atenció integral a joves i adults amb intel·ligència límit, dins de quatre àrees 

d'intervenció: educativa, laboral, habitatge i clínica. 

http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=

1&option=com_search 

 

Alares 

Empresa que ofereix serveis a particulars, empreses i sector públic, de recolzament i 

acompanyament a les persones en l’àmbit mèdic, social i tasques de la llar, entre d’altres.  

http://alares.es/trabaja-con-nosotros/#.VfFVkhHtmko 

 
Associació "In-Via”  
Ofereix diferents serveis a persones que es situació de risc d'exclusió i/o amb discapacitat 

psíquica i/o malaltia mental. 
http://www.invia.cat/index.php/collabora/ 

 

Arrels Fundació  

Col·labora en el desenvolupament integral de les persones en situació d’exclusió social, 

especialment amb el col·lectiu de persones sense sostre. 

http://www.arrelsfundacio.org/contacte/ 

 

Càritas Diocesana de Barcelona 

L’objectiu d’aquesta associació és la d’intervenir en situacions de pobresa de les persones, 

proporcionant eines i recursos per sortir-ne. 

http://www.caritasbcn.org/ca/treballa_amb_nosaltres  

 

Casal dels Infants  

Entitat que treballa especialment en barris vulnerables, donant suport a infants i joves oferint 

serveis de recolzament escolar, inserció social i laboral, entre d’altres serveis. 
http://www.casaldelsinfants.org/cat/que-hi-pots-fer-tu/ofertes-de-feina 

 

 

 

http://abacserveis.com/
http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://alares.es/trabaja-con-nosotros/#.VfFVkhHtmko
http://www.invia.cat/index.php/collabora/
http://www.arrelsfundacio.org/contacte/
http://www.caritasbcn.org/ca/treballa_amb_nosaltres
http://www.casaldelsinfants.org/cat/que-hi-pots-fer-tu/ofertes-de-feina
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Creu Roja Catalunya 

Institució internacional que realitza una tasca social i humanitària, oferint diversos serveis, 

com salvament aquàtic i terrestre, teleassistència domiciliària i mòbil, intervenció en 

situacions d’emergències, etc..  

http://web.creuroja.org/borsadetreball/ 

 

Dependentia  

Entitat especialitzada en assistència mèdica, orientada a oferir serveis privats d’atenció 

domiciliària.  

http://www.dependentia.es/#!ofertas-de-empleo/c1h2e 

 

Drecera  

Entitat de Pallejà dedicada principalment a recolzar a nens i adolescents que es troben 

tutelats per l’administració.  

http://www.drecera.org/web/borsa_de_treball 

 

Eix Estels 

Empresa de cases de colònies que opera a Catalunya i Mallorca.  

 http://www.eixestels.com/ca/vols_treballar.php 

 

Femarec S.C.C.L. 

Entitat que promou activitats tant a nivell català, estatal i europeu relacionades amb la 

iniciativa social, la cohesió social i l’educació i promoció social.  

http://www.femarec.cat/Segones/menuTreballa.html 

 

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. 

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

nosaltres 

 

Fundació Adsis 

Entitat que dirigeix els seus serveis de recolzament social i d’inserció laboral, especialment als 

joves en situació de risc d’exclusió. 

http://www.fundacionadsis.org/ca/page.asp?id=58 

 

Fundació Pere Tarrés  

Accés a les ofertes dels serveis educatius de la Fundació Pere Tarrés. 

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

rsa_treball/servei_alumnes 

 

Fiss Formación, información y servicios sociales  

Centre especialitzat en serveis socials i sociosanitaris. Disposa de borsa de treball. 

http://www.fiss.es/trabajo.php 

 

Ipade  

Organització que porta a terme accions de sensibilització i educació al desenvolupament a 

America Llatina, Àfrica i Àsia, mitjançant programes d’acció humintària, de recolzament als 

drets de les dones, i de desenvolupament local sostenible. 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/trabaja-en-aps 

 

Progess 

Entitat que promou, dissenya i gestiona iniciatives socials, educatives, culturals, de lleure i de 

salut per a diferents col·lectius.  

http://www.progess.com/index.php/career 

 

 

http://web.creuroja.org/borsadetreball/
http://www.dependentia.es/#!ofertas-de-empleo/c1h2e
http://www.drecera.org/web/borsa_de_treball
http://www.eixestels.com/ca/vols_treballar.php
http://www.femarec.cat/Segones/menuTreballa.html
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.fundacionadsis.org/ca/page.asp?id=58
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.fiss.es/trabajo.php
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/trabaja-en-aps
http://www.progess.com/index.php/career


 

 

Recursos per a la recerca de feina / Sector dels Serveis Socials 

 
8 

Rosa dels Vents 

Empresa de serveis que dirigeix cases de colònies i organitza  altres activitats socioeducatives, 

com  ara, cursos d’idiomes a l’estranger. 

https://www.rosadelsvents.es/table/cv-catala/ 

 

Suara  

Cooperativa que dóna resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència, inserció laboral 

i educació, mitjançant serveis d’acompanyament, assistència personal i de recolzament 

domiciliari. 

http://www.suara.coop/ca/borsa-de-treball/ 

 
Tecnofisio  

Empresa de serveis sanitaris i formatius composada per fisioterapeutes, terapeutes 

ocupacionals, logopedes i psicòlegs. 

http://tecnofisio.com/ca/web/6_borsa-treball.html  
 

Tutti 

Serveis pedagògics i socials. Ofereix serveis d’educació, acció social i formació. 

http://tuti.es/ofertes.html 

 

Totnet 

Empresa dedicada a l’atenció domiciliària per a les persones grans i a la neteja a domicili per a 

particulars a l’àrea de Barcelona i rodalies.  

http://www.totnet.net/ 

 

Tot Assistencial  

Ofereix serveis d’acompanyament i recolzament domiciliari a les persones amb dependència.  

http://www.totassistencial.com/cat/contacte.html 

 

Surt 

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. 

http://surt.org/contacte/ 

 

7 i tria 

Empresa educativa especialitzada en la gestió i serveis per a l’ensenyament, l’alimentació, el 

lleure i la cultura. 

http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-treball.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Directoris i associacions  d’entitats: 

 

Cercador del Departament de Benestar Social i Família 

Relaciona les entitats i establiments socials que estan inscrits al Departament de la 

Generalitat de Catalunya.  

https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do 
 

Consell 

Quan redactis cartes de presentació de perfil en aquest sector, recorda que és 

important que facis èmfasi en quines són les teves inquietuds motivacionals cap 

els projectes o serveis que ofereix l’entitat a la que t’adreces, així com fer palès 

que coneixes i t’identifiques amb la missió, valors i cultura de l’entitat.  

 

https://www.rosadelsvents.es/table/cv-catala/
http://www.suara.coop/ca/borsa-de-treball/
http://tecnofisio.com/ca/web/6_borsa-treball.html
http://tuti.es/ofertes.html
http://www.totnet.net/
http://www.totassistencial.com/cat/contacte.html
http://surt.org/contacte/
http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-treball.html
https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do
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Cercador per a monitors en el lleure  

Aquest cercador de la Generalitat de Catalunya mostra les entitats que estan cercant monitors 

d’educació en el lleure. 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-

monitor-a-deducacio-en-el-lleure 

 

Guia de ONG   

Portal que ofereix un llistat molt complet de les ONG que operen arreu de l'Estat. 

http://ong.consumer.es/ 

 

Guia del treball 

A través d’aquest enllaç s’accedeix directament a una guia completa de Barcelona Activa, amb 

informació sobre les entitats que donen serveis d’acció social i orientació.  

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/mapaRecursos.do 

 

ECAS  

Federació d’entitats d’acció social de Catalunya. Al web s’hi troba un accés per descarregar en 

format pdf el directori d’entitats que treballen en l’àmbit de la insrció laboral.  

http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-

insercio-laboral/ 

 

FECETC 

Federació de centres especials de treball de Catalunya. El web s’hi troba disponible un 

directori d’entitats membres, amb les seves dades de contacte. 

http://www.fecetc.org 

 

Incorpora - Obra social “la Caixa”  

Programa d'intermediació laboral finançat per “la Caixa”, que té l’objectiu de facilitar la 

integració de les persones al mercat de treball. Des del web es poden consultar les dades de 

contacte de les entitats socials que integren Incorpora.   

http://www.incorpora.org/ca/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-

entidades-sociales 

 

Sector3.net 

Consultoria que dóna serveis d'assessoria a organitzacions no lucratives vinculades a 

l'economia social. Ofereix ofertes de feina i  cursos. 

http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php 

 

Taula d’Entitats del Tercer sector a Catalunya 

Organització de tercer nivell formada per 29 federacions i  agrupacions que aglutinen en 

conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. El web disposa d’un apartat on mostra 

les entitats membres i l’accés als seus webs. 

http://www.tercersector.cat/qui-som/entitats-membres 

 

 

c) Organitzacions Internacionals: 

 

Charity Job 

Cercador que mostra les vacants de diferents organitzacions i entitats que ajuden al 

desenvolupament econòmic i milloren la qualitat de vida de les persones arreu del món.  

http://www.charityjob.co.uk/jobs 

 

Fundación Vicente Ferrer 

ONGD (ONG de desenvolupament) que treballa per la millora de les condicions de vida de les 

comunitats més desfavorides d’Andhra Pradesh (Índia). El web publica les ofertes de feina 

disponibles, a nivell estatal, així com a l’Índia. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/mapaRecursos.do
http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-insercio-laboral/
http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-insercio-laboral/
http://www.fecetc.org/
http://www.incorpora.org/ca/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-entidades-sociales
http://www.incorpora.org/ca/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-entidades-sociales
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
http://www.tercersector.cat/qui-som/entitats-membres
http://www.charityjob.co.uk/jobs
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete
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Relief Web  

Espai web que ofereix informació de les organitzacions d’ajuda humanitària. 

http://reliefweb.int/jobs 

 

Save the children  

Organització sense ànim de lucre que defensa activament els interessos dels nens i nenes, 

especialment dels més desafavorits, mitjançant projectes de prevenció de la salut, educatius, 

actuacions en emergències, contra la pobresa infantil, etc.. 

http://www.savethechildren.es/ofertas-empleo.php 

 

SOS Aldeas Infantiles 

Organització privada d'ajuda a la infància amb l'objectiu d'oferir als nens un entorn familiar, 

una llar estable i una formació sòlida. 

http://www.aldeasinfantiles.es/trabaja-con-nosotros 

 

United Nations   

Organització internacional que pot intervenir i prendre mesures arreu del món, en problemes 

complexos com la seguretat, el canvi climàtic, els drets humans, les emergències humanitàries 

i de salut, la producció d'aliments, etc. El web disposa d’un espai des d’on es poden consultar 

les ofertes de feina disponibles, mitjançant l’accés al portal d’ocupació de l’ONU. 

http://www.un.org/es/sections/resources/job-seekers/index.html 

 

 

d) Voluntariat: 

 

Amics de la gent gran 

Organització de voluntaris que treballa per millorar la qualitat de vida de la gent gran i 

sensibilitzar a la societat sobre les necessitats d'aquest col·lectiu. 

http://www.amicsdelagentgran.org/ 

 

Centre Cruïlla  

Dóna opció a col·laborar com a voluntari en diverses activitats dirigides majoritàriament a 

infants i joves, així com també en activitats d’acompanyament als usuaris que es troben en 

procés de recerca de feina. 
http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=

44 

 

Educo 

ONG de cooperació per al desenvolupament que actua a favor de la infància i la defensa dels 

seus drets, en especial el dret a una educació de qualitat. 

https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-

voluntariado 

 

Fundació hazloposible 

Organització que treballa per impulsar la interacció i la participació de la societat en causes 

solidàries. 

http://www.hazloposible.org/ 

 

http://reliefweb.int/jobs
http://www.savethechildren.es/ofertas-empleo.php
http://www.aldeasinfantiles.es/trabaja-con-nosotros
http://www.un.org/es/sections/resources/job-seekers/index.html
http://www.amicsdelagentgran.org/
http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=44
http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=44
https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-voluntariado
https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-voluntariado
http://www.hazloposible.org/
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hacesfalta.org 

Pertanyent a Fundació hazloposible, des del web mostra les diverses causes en les que es pot 

col·laborar com a voluntari de forma presencial, virtual, o a nivell internacional. 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v  

 

ONG Info  

Directori que filtra diferents ofertes de voluntariat d’ONG’s d’àmbit estatal i internacional. 

http://ong.tupatrocinio.com/voluntariado-espana-p1.html 

 

Servei Català de Voluntariat  

Espai que apropa les entitats que organitzen activitats de voluntariat, la ciutadania i les 

institucions públiques. 

http://www.voluntariat.org/ 

 

Voluntariado España  

Xarxa que agrupa organitzacions de voluntariat d'arreu de l'Estat. 

http://www.plataformavoluntariado.org/ 

 

Voluntariado.net  

Orienta a persones interessades en el món del voluntariat. És també un recurs a disposició de 

les organitzacions de voluntariat com a instrument d’acollida a futurs voluntaris. 

http://www.voluntariado.net 

 

Xarxanet.org 

Portal de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya, té com a objectiu incrementar la 

col·laboració ciutadana en cinc àmbits, Ambiental, Comunitari, Cultural, Internacional i Social.  
http://xarxanet.org/fes-voluntariat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Consell 

Si estàs pensant en reorientar-te cap aquest sector, el voluntariat et permetrà 

conèixer professionals i entitats i fer un testeig de diferents àmbits d’intervenció, 

per veure en quin et podries sentir més còmode per encaminar la teva trajectòria 

professional cap aquella àrea escollida. 

 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v
http://ong.tupatrocinio.com/voluntariado-espana-p1.html
http://www.voluntariat.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.voluntariado.net/
http://xarxanet.org/fes-voluntariat
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04. Col·legis, associacions i organismes 

professionals 

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

i orientació i molt sovint també borses de treball. 

 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya  

Pàgina web dels professionals de la Pedagogia i Psicopedagogia. Hi trobaràs la Borsa de treball 

COPEC  i el Directori de professionals.   

http://www.pedagogs.cat 

 

COPC - Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  

El web del col·legi de psicòlegs ofereix avantatges pels seus col·legiats així com accés a la seva 

borsa de treball i a un directori d’empreses. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-

C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES 

 

CEESC - Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya  

El web del col·legi d’educadors/es socials, disposa d’una borsa de la que es pot formar part 

com a formador del CEESC adjuntant el CV al mail indicat a l’apartat de “Formació”.   

http://www.ceesc.es/ 

 

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials a Catalunya 

A l'espai web del col·legi en Treball Social s’hi pot consultar la borsa de treball disponible, amb 

ofertes al sector públic, privat, a nivell internacional, entre d’altres àmbits. 

http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang

=ca 

 

CIIMU - Institut d’Infància i Món Urbà  

Consorci públic que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i 

les famílies. 

http://www.ciimu.org/ 

 

 

 
  

Consell 

Per exercir algunes de les professions del sector és obligatòria la col·legiació, A 

més, adscriure’s a un col·legi de professionals és d’interès ja que pot ser una bona 

eina per estar al dia del sector, tendències i novetats legislatives, tenir accés a les 

seves borses de treball, etc. 

 

 

http://www.pedagogs.cat/
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.ceesc.es/
http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang=ca
http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang=ca
http://www.ciimu.org/
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05. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector. 

 

 

Bloc professorat de la Facultat Pere Tarrés 

Bloc de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), que 

permet compartir articles d’opinió sobre els àmbits de Treball Social i Educació Social. 

http://professorat.org/ 
 

Comunitat Respir 2.0  

Gestionat per la Diputació de Barcelona, aquest és un espai de comunicació per a personal de 

la Gerència de serveis residencials d'estades temporals i de respir. 

http://respir20.diba.cat/ 

 

Viadeo 

Plataforma virtual no especialitzada específicament en l’àmbit de l’acció social, però on es 

poden trobar perfils professionals de diversos sectors, entre ells el de Serveis Socials. 

http://www.viadeo.com 

 

Xarxa Local SAD 

Gestionada per la Diputació de Barcelona, l’espai web d’aquesta Xarxa pretén ser un espai 

d’intercanvi d’experiències entre professionals que es dediquen a serveis d’atenció a domicili. 

http://xarxalocalsad.diba.cat/ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Grups temàtics com: 

 

 Treball Social Catalunya: 

https://www.linkedin.com/grp/post/5034285-6021913391856119810 

 

 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 

En aquest sector, en el que l’objectiu principal és treballar per i per a les persones, el 

que més prima és el contacte directe. Assistir a jornades i activitats et permetrà teixir 

una xarxa de contactes de forma presencial que et podria obrir portes a futures 

col·laboracions. En paral·lel, és també interessant subscriure’s a la xarxa virtual de 

contactes, tipus LinkedIn, per exemple, per ser proactiu i conèixer entitats i 

professionals de Serveis Socials, així com oportunitats laborals. 

http://professorat.org/
http://respir20.diba.cat/
http://www.viadeo.com/
http://xarxalocalsad.diba.cat/
https://www.linkedin.com/grp/post/5034285-6021913391856119810
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  

 

 

Feria de Discapacidad y Empleo  

La Fira de discapacitat i treball té cita cada any a la ciutat de Barcelona. 

http://www.feriadiscapacidad.com/ 

 
Congrés del Tercer Sector  

Congrés que es celebra a Barcelona on participen les entitats i organismes relacionats amb el 

tercer sector. 

http://www.congrestercersector.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Consell 

És important incloure al CV la possibilitat de presentar referències d’antics 

companys, entitats o persones amb les que s’hagi treballat, especialment si ets 

mous dins del treball domiciliari, per exemple. 

 

 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.feriadiscapacidad.com/
http://www.congrestercersector.cat/
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/

