DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Catàleg de serveis 2022
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses
ACTIVITAT

CONSULTORA

OBJECTIU

PERFIL PARTICIPANTS

HORES

CALENDARI

HORARI

ESPAI

Persones que requereixin rebre el suport i recolzament d'un
expert/a amb experiència en la preparació de la prova
ACTIC, per afrontar-la amb garanties d'èxit.

30

Dies 8, 12, 14, 15, 18 i 19 de juliol
de 2022

9 a 14 h

Aula Inf.
Núm. 1

Prepara't per al certificat ACTIC
(Nivell 1)

P.H.R.O. TRAINING
CONSULTANTS
Preparar la prova per a l'obtenció del certificat ACTIC de nivell 1.
PARTNERS, SL

LinkedIn: troba feina amb la
principal xarxa professional

CÈLIA HIL

Dominar la principal xarxa professional per trobar feina, fer
Persones en procés de recerca de feina. És necessita un
netxorking amb professionals d'interès, gestionar la marca personal
nivell bàsic de competència informàtica.
i estar al dia del nostre sector.

8

1 i 2 de juny de 2022

9.30 a 13.30 h

Aula Inf.
Núm. 2

Com superar una dinàmica de
grup amb èxit

LIVING A JOB
CONSULTORS, SL

Conèixer la dinàmica de grup com a eina de selecció i saber quan
s'utilitza, i desenvolupar les competències necessàries per superar
amb èxit aquesta tècnica de selecció.

Persones en recerca de feina o de millora professional.

4

18 d'octubre de 2022

9.30 a 13.30 h

Auditori

Alfabetització digital per a la
recerca de feina

JAN MARTINEZ

Donar als alumnes de les competències bàsiques necessàries per
utilitzar l'ordinador i Interne en la recerca de feina .

Persones amb pocs o nuls coneixements d'informàtica i un
perfil d'edat major als 25 anys.

25

dies 19, 20, 21, 22 i 23 de
setembre 2022

9 a 14 h

Aula Inf.
Núm. 2

Com ser seleccionat a Infojobs!
70% d'efectivitat

Saber com funciona i utilitzar el principal portal d'ofertes de feina
FRANCESC GELIDA de manera eficient. Explicar les noves funcionalitats que van
apareixent per treure el major profit possible.

5

26 de juliol de 2022

9 a 14 h.

Aula Inf.
Núm. 1

Gestionant plataformes de
videoconferències

SOCIETAT I
EMPRESA

12

dies 6, 7, i 8 de setembre de
2022

9,30 a 13,30 h.

Aula Inf.
Núm. 1

4

dia 27 de setembre de 2022

9 a 13 h.

Auditori

8

Dies 3 i 4 d'octubre de 2022

9.30 a 13.30 h.

Aula Inf.
Núm. 4

6

Dies 26 i 27 d'octubre de 2022

9.30 a 12.30 h.

Aula Inf.
Núm. 4

9

2

7

4
Persones en atur o en millora d'ocupació interessades en
potenciar la seva recerca a Infojobs. És recomenable que
tinguin un perfil d'Infojobs obert.

5

1

Donar els coneixements i els hàbits per desenvolupar les
competències necessàries per fer servir diferents plataformes de
videoconferències. A més, se centrarà la pràctica en superar una
entrevista per videoconferència.

Persones que necessiten i que busquen dominar les
plataformes de videoconferències i que volen preparar-se
per superar una entrevista de feina per aquest canal.

Empresaris/àries autònoms o de PIMES que volen
Informar a les persones participants, de forma ordenada i precisa, contractar per pirmera vegada o augmentar la seva planilla.
de la contractació incentivada vigent en l'actualitat, prenent com a Personal de recursos humans que tinguin interès en
fil conductor els contractes segons els col·lectious que gaudeixen de aprofondir en la materia.
bonificació o reducció

Necessites contractar personal?:
informa't dels contractes de
treball bonificació io reducció

YOLANDA PRESA

La recerca de feina a les xarxes
socials

MILLENIUM BCN
VAL, SL

Recerca, desenvolupament i identificació del meu DAFO personal.
Convertir ocasions en oportunitats. Adaptar-nos a un mercat cada
vegada més específic i exigent.

Quins tràmits puc fer amb el
certificat digital?

YOLANDA PRESA

Explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de
Catalunya idCAT perquè a les persones en situació de recerca de
feina es beneficiin del seu ús contribuint així a la seva formació
digital.

8
Persones en recerca de feina o amb una reorientació laboral
després d'anys en una maeixa tasca.

6

3

Qualsevol persona en situació de recerca de feina que
estigui interessada a aprendre a utilitzar un certificat digital.
Qualsevol persona ciutadana que vulgui conèixe les utilitats
del certificat digital.

