Més informació
barcelonactiva.cat/treball/provp

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 donar-te suport
a l'hora d'orientar el teu alumnat en
el procés de presa de decisions de la
seva futura carrera professional.

barcelonatreball.joves@barcelonactiva.cat
93 151 76 05

Projecte de
Vida Professional

Centre per al Desenvolupament
Professional Porta22 de Barcelona Activa
Carrer de la Llacuna 162-164, Barcelona
Accés
METRO:
BUS:

L1 Glòries i Clot / L2 Clot

7 / H12 / H14 / 192
R1 i R2 Clot

RODALIES:
TRAMVIA:

T4 Ca l’Aranyó / T5 i T6 Can Jaumandreu

BICING: 42, 132 i 133
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• Programes de Formació i Inserció (PFI)1
• 1r i 2n de Batxillerat
• Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
• Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
• Educació d’adults
• NEE (Necessitats Educatives Especials)
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• 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria
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El Projecte de Vida Professional s’adreça a
l’alumnat de secundària obligatòria i postobligatòria en general. Tot i així, cada activitat
s'adreça a grups específics:
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Presencial i
en streaming

Organitza:

Es disposa de versions adaptades adreçades a grups amb
Necessitats Educatives Especials (NEE) de 4t ESO i PFI.
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Amb la col·laboració de:

Xerrada Escola i Empresa
Durant una hora, una persona col·laboradora de la
xarxa d’empresaris i empresàries FemCAT, amb una
destacada trajectòria professional, visita el teu
alumnat amb l'objectiu d’apropar-li el món de
l’empresa i destacar el paper que té a la societat. En
aquesta xerrada es destaca el rol de la persona
empresària i les competències que desenvolupa en el
seu entorn de treball. Es fa en el teu centre educatiu.

Nou programa Emprendre amb valors
L'experiència de joves pot servir de model i pot
despertar l'esperit emprenedor d'altres joves.
L’objectiu és difondre aquest esperit a través
d'actituds, aptituds i valors transversalment aplicables
a tots els àmbits d'interès: personals, educatius i/o
professionals. Aquest nou programa combina
conferències i disseny de projectes del propi alumnat
amb metodologia innovadora i on el protagonista és el
teu alumnat, en primera persona.

Orientació acadèmica i professional
Interessos professionals
Formació i sistema educatiu
Competències clau

Actituds i valors professionals
Xerrada Escola i Empresa
Nou programa Emprendre amb valors
Valors del treball
Esperit emprenedor

Apropament al mercat de treball
D’estudiar a treballar: orientacions i recursos
Coneix els recursos de Barcelona Activa per emprendre
Visites a empreses
Borsa de Treball de Barcelona Activa.
Plataforma Empresa Ocupació
Descobreix la indústria 4.0

Procés de recerca de feina

Visites a empreses
A través de les visites a empreses, el teu alumnat pot
conèixer empreses de diferents sectors econòmics i
àmbits d'activitat, apropant-se als entorns
professionals i coneixent com funcionen les empreses,
quins valors es promouen, quins perfils professionals
hi treballen i/o quines competències valoren.

Currículum Vitae i carta de presentació
Canals de recerca de feina
Recerca de feina 2.0
Entrevista de feina
Room Escape: supera un procés de selecció
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4T ESO

Sessions pràctiques de 2 hores de durada, que es
realitzen a Porta22. Disposem d'un gran catàleg de
monogràfics sobre orientació acadèmica i professional,
actituds i valors professionals, apropament al mercat de
treball i procés de recerca de feina. Aquests són
dinamitzats per personal expert en l’àmbit acadèmic i
d’orientació professional, amb l'acompanyament de la
persona tutora del teu centre educatiu.

Totes les acc
ions
són gratuïtes
i requereixen
inscripció prè
via

3R ESO

Monogràfics

BATXILLERAT

Accions

