
 

 

 

  

  
  Les accions de formació 
  Professionalitzadora 
  s’iniciaran a partir de l primer 

trimestre de 2014 i totes 
inclouen estades de 
pràctiques en empreses 
de la ciutat 

Els participants tenen 
ajuts al transport per 
promoure la mobilitat. 

€ 

Per  més informació accediu a:  bcn.cat/treball   

El programa i els punts 
d’Assessorament es troben 
operatius des del gener de 

2014 

      Treball als Barris: Dispositius d’Inserció Sociolaboral    

                              Punts d’Assessorament per la recerca de feina als barris 

El projecte Treball als Barris de Barcelona Activa ofereix a les persones aturades de 11 barris 

de la ciutat un programa amb diverses actuacions integrades i flexibles per facilitar  

l’acompanyament a la recerca de feina i la formació per l’ocupació. 

 

S’ofereix: 

  ► Assessorament personalitzat per a la recerca de feina 

  ► Formació en diverses àrees i sectors d’activitat 

  ► Espais de recerca de feina tutoritzats 

  ► Tallers de curta durada sobre diverses temàtiques i habilitats per tenir èxit en el procés de 

recerca de feina 

  ► Formació en ús de les TIC, i en desenvolupament de competències personals i socials per a 

l’ocupació especialment aplicable a la recerca de feina. 

 

Els barris en els que es disposa d’un punt d’informació i assessorament per la recerca de 

feina són:  Besòs- Maresme, La Bordeta, La Marina del Port (La Vinya, Can Clos, Plus Ultra), 

Poble Sec, Roquetes, Torre Baró- Ciutat Meridiana, Bon Pastor- Baró de Viver, Trinitat Vella 

i Santa Caterina/Sant Pere sent un punt d’atenció comú també dels barris de la Barceloneta i El 

Raval Sud.  

Quines persones poden participar?  

 Persones aturades en situació de risc d’exclusió i amb especials dificultats d’inserció residents en 

els barris objecte d’intervenció. Es preveu que més de 1.875 persones es podran beneficiar 

enguany del programa. 

Programa de Formació professionalitzadora 

S’ofereix als participants una formació professionalitzadora que es concreta en 10 cursos de 

formació per a 150 persones en ocupacions del sector comerç, la restauració, la hostaleria, 

logística i serveis a les empreses. 

Organismes cofinançadors:  

 

 


