
6.2MANUAL DE PROCEDIMENTS PER A L’ACOLLIDA

RECURSOS I SERVEIS DE FORMACIÓ

PER AL TREBALL

Què són?

• Promoció de la formació per al treball de la població nouvinguda.

• Els cursos de formació ocupacional cobreixen una oferta molt àmplia
d’especialitats en diferents sectors d’activitat.

• Els programes experiencials (escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació, plans
d’ocupació i nous filons d’ocupació) són programes públics d’ocupació que tenen
com a finalitat donar formació i treball a persones aturades, mentre participen en
un projecte d’utilitat pública o d’interès general, i facilitar la seva incorporació al
mercat laboral. Són programes que duren entre els tres mesos i els dos anys i que
combinen la formació amb un contracte laboral.

• Existeixen altres programes de foment de l’ocupació específics per a col·lectius o
sectors professionals (SEFED-programes de simulació d’empreses, programes
d’igualtat d’oportunitats, Pla Jove, programes d’inserció sociolaboral, etc.).

• La formació contínua s’adreça a persones que estan treballant.

A qui estan adreçats?

• Estan pensats per a persones majors de 16 anys amb permís de residència (o de
treball, en el cas que en el programa es prevegi la contractació) que vulguin
formar-se.

• La formació ocupacional està adreçada a persones en situació d’atur. Per accedir
a aquests recursos formatius cal disposar de permís de residència i estar inscrit/a
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) (si l’oferta està subvencionada pel
Departament de Treball).

• Els beneficiaris de les escoles taller i de les cases d’ofici són joves aturats menors
de 25 anys, mentre que els de tallers d’ocupació són persones aturades majors de
25 anys. Per accedir a aquests recursos formatius cal disposar de permís de
residència/treball i estar inscrit/a al SOC. 
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RECURSOS I SERVEIS DE FORMACIÓ PER AL TREBALL

Què cal fer?

• Cal adreçar-se a Barcelona Activa, o a l’oficina del Servei Ocupació de Catalunya
(SOC) del propi barri, per informar-se sobre l’oferta existent i sobre els
procediments que s’han de seguir per inscriure’s als cursos.

• Prèviament a l’inici del curs (per a l’oferta formativa subvencionada pel
Departament de Treball), cal estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (a l’oficina del SOC del propi barri).

On cal adreçar-se?

• A Barcelona Activa, que com a agència de desenvolupament local de l’Ajuntament
de Barcelona, dissenya i gestiona polítiques actives en l’àmbit de la formació per
al treball.

• A les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ofereixen informació
en l’àmbit de la formació ocupacional. 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.15 a 13.30 h
www.oficinadetreball.cat

Aragó. Aragó, 182. Telèfon: 93 454 39 40
Barri Gòtic. Doctor Joaquim Pou, 8. Telèfon: 93 301 23 00
Dante. Argimon, 10-12. Telèfon: 93 407 26 50
Guineueta. Passeig Valldaura, 202-204. Telèfon: 93 276 82 50
Lesseps. Ronda General Mitre, 263. Telèfon: 93 217 52 08
Poble Nou. Alfons el Magnànim, 5. Telèfon: 93 278 89 90
Sant Andreu. Josep Soldevila, 33. Telèfon: 93 274 55 77
Sant Antoni. Sepúlveda, 156-160. Telèfon: 93 551 72 00
Sants. Parc de l’Estació del Nord, s/n. Telèfon: 93 421 79 11
Verneda. Guipúscoa, 33. Telèfon: 93 307 23 66

• Als centres, públics o privats, col·laboradors del Departament de Treball de la
Generalitat en matèria de formació professional ocupacional que imparteixen
aquesta oferta formativa.

• A través d’internet, a l’Oficina Virtual del Servei d’Ocupació de Catalunya, es pot
conèixer l’oferta de formació ocupacional: www.oficinadetreball.cat

6.2

Oficina central 
de Barcelona Activa
Llacuna, 162-164
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, 
de 8 a 20 h 
Telèfon: 93 401 97 77
barcelonactiva@
barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu 
(Barcelona Activa)
Perú, 52
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 8 a 18.30 h;
divendres, de 8 a 15 h
Telèfon: 93 320 95 70 

El Convent de Sant Agustí
(Barcelona Activa)
Plaça Pons i Clerch, 2, 1r
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 8 a 18 h;
divendres, de 8 a 14 h
Telèfon d’informació: 
93 268 43 93 
ocupació@barcelonactiva.cat
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• Existeixen ofertes de formació laboral organitzades per entitats, les quals es
dirigeixen al conjunt de les persones immigrants. Tot i això, no sempre estan
destinades específicament a aquest col·lectiu. Aquestes ofertes no sempre són
estables. Entre les entitats que ofereixen aquest tipus de formació, destaquen:

RECURSOS I SERVEIS DE FORMACIÓ PER AL TREBALL 6.2

SAIER
Av. Paral·lel, 202 
Telèfon d’informació: 
93 256 27 00
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 9 a 19 h;
divendres, de 9 a 14 h

Associació In Via 
València, 273, 1r 1a (Eixample) 
Telèfon: 93 215 56 26
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 16 a 19 h
A través del Centre d’Inserció i
Formació Aurora Garriga 
Amistat, 15 (Sant Martí)
Telèfon: 93 224 04 00
cfauroragarriga@invia.cat

ACSAR (Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda als Refugiats)
A través del SAIER
Font Honrada, 8-10, 2n 
(Sants-Montjuïc)
Telèfons: 93 256 38 00 / 09 /
10 / 11 / 12
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 
9.30 a 14 h
acsar_insercio@bcn.cat

Adoratrius Esclaves del Santíssim
Sacrament i de la Caritat 
Béjar, 56 (Sants-Montjuïc) 
Telèfon: 93 490 05 60
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 19 h
donaperladona@adoratrius.cat

AMIC-UGT
Rambla Santa Mònica, 10
(Ciutat Vella) 
Telèfon: 93 304 68 41
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 10 a 14 h i
de 16 a 18 h; divendres, de 10
a 14 h
amic@associacioamic.cat

APIP (Associació per a la
Promoció i la Inserció
Professional)
Riereta, 18-22, baixos 
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 442 09 17
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 9 a 18 h;
divendres, de 9 a 15 h
apipr@apip.org

Asociación Mujeres Latinas 
sin Fronteras 
Elisa, 23-25 
(Sarrià-Sant Gervasi)
Telèfon: 93 417 02 73
Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 16.30 a 20 h;
dijous, d’11.30 a 13 h i de
16.30 a 20 h
mujereslatinas@hotmail.es

Associació Atlàntida 
(formació per a professionals)
Vilamarí, 31, baixos (Eixample)
Telèfon: 93 423 42 04
Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous, de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h; dimecres, de 16 a
20 h
atlantidamigra@gmail.com

Associació per a Joves TEB
Salvador, 6, baixos (Ciutat Vella)
Telèfon: 93 442 58 67
Horari d’atenció: dilluns, d’11 a
14.45 h; dimarts, d’11 
a 14.45 h i de 18 a 21.45 h; de
dimecres a divendres, de 13 a
14.45 h i de 18 a 21.45 h
teb@ravalnet.org

Associació Sociocultural 
Ibn Batuta 
Sant Pau, 82, baixos 
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 329 30 54
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 9 a 21 h
info@ascib.net

Associació Sociocultural 
La Formiga 
Elkano, 74 (Sants-Montjuïc)
Telèfon: 93 443 82 07
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 10 a 14 h i de 16
a 20 h
info@laformiga.org

Associació SURT
Guàrdia, 14, baixos (Ciutat Vella)
Telèfon: 93 342 83 80
Horari d’atenció al públic: dilluns
i dijous, de 9 a 19.30 h;
divendres, de 9 a 14.30 h
surt@surt.org

Associació d’Uruguaians 
de Catalunya 
Lluís Borrassà, s/n (Sant Martí)
Seu central: Olzinelles, 30
(Sants-Montjuïc)
Telèfon: 93 278 00 23
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 18 a
20.30 h
auc@auc.cat

Associació Wafae 
Jordi Girona, 1-3
Edifici Omega, 2a, despatx 207
(Les Corts)
Telèfon: 93 413 75 92
Horari d’atenció al públic: de
dilluns i divendres, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
wafae@wafae.com

ATIMCA (Associació de
Treballadors Marroquins a
Catalunya)
Blasco de Garay, 26, local 1
(Sants-Montjuïc) 
Telèfon: 93 186 78 56
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 9 a 15 h
atimebarcelona@gmail.com

AVBC (Associació de Veïns pel
Benestar Ciutadà)
Salvador Espriu, 85 (Sant Martí)
Telèfon: 93 224 25 96
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 8 a 15 h; dilluns,
dimarts i dijous, de 16 a 19 h
irenecurt@avbc.es

Bona Voluntat en Acció 
Roser, 99 (Sants-Montjuïc)
Telèfon: 93 441 93 61
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h
i de 16 a 20 h
oribva@pangea.org

Càritas 
Plaça Nova, 1 (Ciutat Vella)
Telèfon: 93 268 79 10
Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 8.30 
a 15 h
info@caritasbcn.org
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Casal dels Infants del Raval 
Junta de Comerç, 16, pral. 1a
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 317 00 13
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 14 i
de 16 a 20 h
info@casaldelsinfants.org

CEJAC (Centre Juvenil
d’Adolescents del Barri del
Carmel)
Agudells, 85 (Horta-Guinardó)
Telèfon: 93 420 96 47
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 16 a 19 h
cejac@cejac.org

Centre Cultural de Formació i
Ocupació Professional Sant Martí 
Pere Vergés, 1, 8a, despatxos 12
i 13 (Sant Martí)
Telèfon: 93 498 01 80
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h
mluisagijon@yahoo.es

Centre Juvenil Martí-Codolar 
Av. Cadernal Vidal i Barraquer, 8
(Horta-Guinardó)
Telèfon: 93 407 23 30
Horari d’atenció: dilluns, dimecres
i divendres, de 9 a 13 h; dimarts
i dijous, de 16 a 20 h
cj.codolar@salesians.cat

Creu Roja 
Joan d’Àustria, 120-124 
(Sant Martí)
Telèfon: 93 300 65 65
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 9 a 15 h
www.creuroja.org

Fundació ADSIS
Princesa, 19 (Ciutat Vella)
Telèfon: 93 268 87 60
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 15 h
i de 16 a 18.30 h
barcelona@fundacionadsis.org

Fundació Comtal 
Forn de la Fonda, 5, baixos
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 319 98 55
Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 10 a 14 h; de dilluns
a dijous, de 16 a 19 h
comtal@comtal.org

Fundació Privada Benallar 
Sotstinent Navarro, 18, baixos 1a
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 268 80 15
Horari d’atenció al públic: dilluns
i dimecres, de 17 a 20 h; dijous,
de 10 a 13 h
info@benallar.org

Fundació Trinijove 
Tucumán, 21, local 
(Sant Andreu)
Telèfon: 93 360 24 03
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 17 a 21 h
fundacio@trinijove.org

Migra Studium 
Palau, 3, 2n (Ciutat Vella)
Telèfon: 93 412 09 34
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de
17 a 19 h
info@migrastudium.org

Poble Sec per a Tothom 
Concòrdia, 33, baixos 
(Sants-Montjuïc)
Telèfon: 93 324 85 38
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a divendres, de 10 a 14 h
i de 17 a 21 h
poblesecperatothom@yahoo.es

PROBENS
Sant Rafael, 10, baixos 
(Ciutat Vella)
Telèfon: 93 441 41 05
Horari d’atenció: de dilluns a
divendres, de 10 a 13.30 h;
dilluns i dijous, de 16 a 19 h
probens@probens.org

Religioses de Maria Immaculada 
(borsa de treball per al servei
domèstic)
Consell de Cent, 393 (Eixample)
Telèfon: 93 487 78 86
Horari d’atenció al públic: de
dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de
16.30 a 19 h
centsocial@hotmail.com

Quina documentació cal presentar?

• Per fer els cursos subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, així com els que ofereix Barcelona Activa, és necessari disposar del
permís de residència i estar inscrit/a a l’oficina corresponent del SOC en la data
d’inici de curs.

• Per inscriure’s a l’oficina del SOC, cal aportar el NIE/DNI.

• Algunes ofertes de formació laboral organitzades per entitats sense finançament
públic no requereixen permís de residència per part dels seus usuaris.
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