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El Projecte de Vida Professional és un projecte per a l'orientació acadèmica i professional, la divulgació de la cultura
emprenedora i els valors del treball. La seva missió és contribuir a la tasca orientadora del professorat als centres
educatius; donant suport a l’alumnat en els seus processos de presa de decisions, amb l'objectiu de facilitar l'accés
i el desenvolupament de la seva futura carrera professional.

El tipus d’activitats que s’ofereixen són:
Monogràfics: sessions de 2 hores de durada, que combinen metodologies expositives i dinàmiques participatives, i
que es desenvolupen al Centre de desenvolupament professional Porta22.
Xerrada "Escola i Empresa": sessió d’1 hora i desenvolupades al centre educatiu, on una persona empresària
explica la importància de les empreses en la societat i reflexiona amb l’alumnat sobre l'actitud emprenedora.
Nou Programa Emprendre amb valors : testimonis de persones que destaquen l'aplicació dels valors del treball i
l'actitud emprenedora en format conferència i disseny de projectes per part de l’alumnat amb metodologia
innovadora (design thinking)
Visites a empreses: coneixement d'empreses de la ciutat i rodalies, per apropar l'alumnat al món empresarial i
als perfils professionals que hi ha darrera.
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Les inscripcions als Monogràfics i les Xerrades Escola i Empresa funcionen de la mateixa manera.
Les
inscripcions
es
realitzen
www.barcelonactiva.cat/treball/provp

des

del

web:

A la pàgina del Projecte es troben les quatre àrees temàtiques, en
seccions desplegables:
-Es desplega el llistat d’activitats compreses en l’àrea seleccionada.
-Cada activitat disposa d’un icona per ampliar la informació. Es selecciona
la icona de la activitat que interessa.
-Es mostra una breu descripció de l’activitat seleccionada. Apareix el botó
“Veure fitxa tècnica”, que permet consultar el detall de l’activitat, així
com realitzar la inscripció.

A la fitxa técnica trobarem informació de la sessió:
✓

Alumnat:

S’indica a quins nivel educatiu va adreçada la sessió,
i quina versió es recomana (inicial o avançada). El
web no permet la inscripció d’altres nivells no
indicats.
En cas de tractar-se d’una activitat restringida a
centres de Barcelona ciutat, també s’indica, com és
la Xerrada Escola i Empresa.
✓

Material per la sessió

En la majoria de sessions és necessari que l’alumnat
porti imprès el material. Els centres han de
descarregar i imprimir el quadern de la versió
indicada pel nivell del seu grup.
Per a totes les sessions (amb quadern o sense) es
requereix portar material per escriure (quadern i
bolígraf).
A la part inferior es troba el botó “Inscriu-te”.
En clicar aquest botó, apareixen dos selectors amb opcions
desplegables per indicar
✓
✓

Tipus de grup: el nivell educatiu del grup.
Procedència: si es tracta d’un centre de
Barcelona ciutat o de fora.
Després de realitzar la selecció dels dos punts, clicar el botó
“Cercar”.
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Si l’activitat no està destinada al grups d’aquell nivell o

procedència, el web no permet continuar amb la inscripció, i es
mostra un missatge indicant-lo.
A continuació la inscripció requereix introduir dades del centre
educatiu

- Codi fiscal del centre (CIF de l’entitat)
- Tipus d’entitat
- Codi de centre (aquest apareix al indicar el
“Tipus d’entitat”.

Després es troben diverses pantalles en les que cal omplir les
dades sobre:
Dades del grup i del centre educatiu.

!

ÉS ESPECIALMENT IMPORTANT INDICAR DADES DE CONTACTE

ACTUALITZADES, I LA FRANJA HORÀRIA EN QUE ÉS MÉS FÀCIL
TROBAR A LA PERSONA QUE HA FET LA INSCRIPCIÓ.
Per facilitar la correcta comunicació entre els centres educatius i
Barcelona Activa, aquestes dades han d’estar molt especificades.

Dades de la Persona responsable del grup.
- Nom i cognoms, telèfon, mail, càrrec. Són camps
obligatoris i cal que siguin actuals.
Es mostrarà un calendari amb la disponibilitat de dates;
es selecciona la data i “Enviar” la sol·licitud de reserva

La sol·licitud es confirmarà dies desprès per correu electrònic. Si no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte
amb nosaltres.

Per qualsevol dubte, contactar a través de:
barcelonatreball.joves@barcelonactiva.cat o al
telèfon 931 517 605 (de 9 a 21 hores de dilluns a
divendres)
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