
Barcelona 
Activa 
Barcelona Activa a la Ciutat 
  
Recursos per a la recerca de feina  
i el desenvolupament professional  
 

 



Barcelona Activa. Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme 

La nostra missió 

Barcelona Activa, integrada en la Gerència 

d’Ocupació, Empresa i Turisme, és 

l'organització responsable d'impulsar el 

desenvolupament econòmic de la ciutat, 

dissenyant i executant polítiques d’ocupació per 

a tothom, i afavorint el desenvolupament d’una 

economia diversificada i de proximitat.  

 

Així mateix, Barcelona Activa també impulsarà 

accions dirigides des del Comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, del 

Comissionat de Comerç i de la Direcció de 

Turisme a partir d’encàrrecs de gestió de 

l’Ajuntament de Barcelona, i actuacions per 

promocionar la ciutat a l’exterior.  

 

 

bcn.cat/barcelonactiva 



Barcelona Activa. Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme 

Equipaments al servei de la ciutat 

bcn.cat/barcelonactiva 



Barcelona Activa. Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme 

Barcelona Activa, present als barris 

bcn.cat/barcelonactiva 

Proximitat al territori 

Porta 22 

Treball als Barris (13) 

PISL i Proper (5) 

Antenes Cibernàrium (11) 

Punts Barcelona Treball (9) 

Oficines d’Atenció al Ciutadà  

(5 OACs) 

 



  Què fem a Barcelona Activa? 

Barcelona Activa a la ciutat 

www.bcn.cat/barcelonactiva 

http://www.bcn.cat/empresa


        Fases de la recerca de feina 
 

1. Autoconeixement  Interessos 

 Competències 

 

  Sectors 

 Ocupació 
2. Mercat de treball 

3.Objectiu 
Professional 
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www.bcn.cat/treball 

Barcelona Activa a la ciutat: Fases de la recerca de feina 

1ª 
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http://www.bcn.cat/empresa


        Fases de la recerca de feina 
 

4. Canals 

 Portals d’ocupació 

 Empreses intermediàries  

 Networking 

 Autocandidatura 

 Borses de treball 

 Plataforma Empresa-Ocupació 

 SOC 
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Barcelona Activa a la ciutat: Fases de la recerca de feina 

www.bcn.cat/treball 

http://www.bcn.cat/empresa


        Fases de la recerca de feina 
 

5. Eines de 
presentació 

 Currículum 

 Carta 

 Marca Personal 

 Proves de selecció 

 

 

 Comunicació verbal  

 Comunicació no verbal 

 Imatge personal 

 Entrevista telefònica 

6. Entrevista 
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3ª 
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Barcelona Activa a la ciutat: Fases de la recerca de feina 

www.bcn.cat/treball 

http://www.bcn.cat/empresa


 

                   

 

 

   

Com et podem ajudar en el teu procés 
d’orientació i recerca de feina?  

Sdfsf 

 

                            I tu on ets? 
 

CANALS CANALS CANALS CANALS 

Barcelona Activa a la ciutat 

www.bcn.cat/treball 

http://www.bcn.cat/empresa


Què t’oferim?  

Barcelona Activa a la ciutat: Què t’oferim? 

www.bcn.cat/treball 

permanents i universals d’orientació, 
recerca de feina i millora professional 

d’inserció per a joves, aturats de llarga durada, 
persones en risc d’exclusió… i de formació per a 
l‘ocupació,  subjectes a subvencions.  

amb informació i continguts de suport 
per a la recerca de feina. 

d’ interès per al teu projecte 
professional.  

http://www.bcn.cat/empresa


Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

Assessorament 
Coaching laboral 

Catàleg 
d’Activitats 

Itineraris 
recomanats 

Espai de Recerca 
de Feina 

Accés a ofertes  
de feina 

Barcelona Treball 
Joves 

http://www.bcn.cat/empresa


 

 

  

 

 

 

Assessorament Personalitzat 

Servei gratuït, anònim i sense cita prèvia. 

 

Horari d’Assessorament:  
    De Dilluns a Dijous:  
    - matins > de 9 a 13:30 h 
    - tardes  > de 15:30 a 18h 
      
     Divendres de 9 a 12 h. 
*Consultar web per confirmar horari a l’estiu i en períodes festius 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


       Coaching laboral         
Servei de Coaching: 

 (Grups reduïts de 8 persones com a màxim)  

Laboral:  

 -Joves < 30    

 -Dones 

 -Persones > 40 

 

Laboral a mida:  

 -Dones   

 -Persones > 40 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Activitats de coaching per al desenvolupament professional: 
(Grups de màxim 20 persones) 

  

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Catàleg d’Activitats 

Inscripció al 

web BCN.CAT/ 

TREBALL 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Barcelona Treball Joves 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Itineraris Recomanats 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


  Espai de Recerca de Feina 

Horari Espai de Recerca:  

 Dilluns i Dimecres de 9 a 18 h 
  Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14:30 h 
 
*Consultar web per confirmar horari a l’estiu i en períodes festius 

    Espai de lliure accés i d'autoús, totalment equipat 

per facilitar-te la tasca de cercar feina 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Plataforma Empresa-Ocupació 

  

2015 - 1071 ofertes 

gestionades i  539 

insercions  
(10/12/2015) 

Inscriu-te a les 

activitats:  

RF19 i RF20 

Eix (Recerca de 

feina. Canals de 

recerca) 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Objectiu: 

Fomentar la contractació  de  

persones + 40 anys 

Barcelona Activa a la ciutat: Serveis 

Bon compromís 

  

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

www.bcn.cat/treball 

Pla de Xoc Treball als barris 

Formació 
Ocupacional  

Actualitza’t Garantia Juvenil 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Pla de Xoc  

Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


       Treball als Barris 

Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

Garantía Juvenil 

Fer la inscripció i registre en els PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL i a PORTA 22 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

Serveis i 

programes 

per millorar 

l’ocupabilitat 

dels joves. 

-16-29 anys 
-Sense estar 

estudiant ni 

treballant 

http://www.bcn.cat/empresa


       Formació 

www.bcn.cat/treball 

Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

PreInscripció 

al web 

BCN.CAT/ 

TREBALL 

Certificats de 

professionalitat  

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


       Actualitza’t 

www.bcn.cat/treball 

Barcelona Activa a la ciutat: Programes 

Inscripció 

al web 

BCN.CAT/ 

TREBALL 

Reorienta la 

teva carrera 

en sectors 

amb més 

sortida  

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Barcelona Activa a la ciutat: Recursos WEB 

www.bcn.cat/treball 

Persona  
Autoconeixement i Formació 

Mercat  
Sectors Econòmics i Fitxes 

ocupacionals   

Eines  
Canals de recerca i eines de 

presentació 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Persona  

Barcelona Activa a la ciutat: Recursos WEB 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Mercat 

Barcelona Activa a la ciutat: Recursos WEB 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Eines 

Barcelona Activa a la ciutat: Recursos WEB 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


www.bcn.cat/treball 

Servei d’Emprenedoria 
Oficina d’atenció a les 

empreses (OAE) 

Cibernàrium  

Barcelona Activa a la ciutat: Altres serveis de Barcelona Activa 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


       

• Pensa en l’autocupació com una alternativa 

Barcelona Activa a la ciutat: Altres serveis de Barcelona Activa 

Barcelona Emprenedoria 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

bcn.cat/empresa
http://www.bcn.cat/empresa


www.bcn.cat/treball 

Barcelona Activa a la ciutat: Altres serveis de Barcelona Activa 

OAE 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://www.bcn.cat/empresa


Consulta les 

Antenes del 

Cibernàrium 

Barcelona Activa a la ciutat: Altres serveis de Barcelona Activa 

Cibernàrium 

www.bcn.cat/treball 

Serveis  

Programes 

Recursos WEB 

Altres serveis 

http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://www.bcn.cat/empresa


Sdfsf 

 

CANALS CANALS CANALS CANALS 

 

- Saps quin és el teu proper pas? 

- Quins recursos t’han semblat més útils per a tu? 

- Defineix el teu pla d’acció!  

 

                   Nosaltres et podem ajudar! 

www.bcn.cat/treball 

I ara… 

Barcelona Activa a la ciutat 

http://www.bcn.cat/empresa


 

 


