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Grups a Mida 
Ocupació -Immigració- Ciutadania 
 
Informació del servei 

El Programa de Grups a Mida  és un servei de Barcelona Activa iniciat l’any 2013 per tal de 

donar resposta a les necessitats específiques de grups homogenis que estan realitzant 

processos d’Orientació i Recerca de Feina.  

 

Prenent com a model la metodologia de les activitats de BARCELONA TREBALL, les accions 

a mida tenen molt en compte les necessitats específiques de cada col·lectiu, relacionades 

amb la recerca de feina i el desenvolupament i millora competencial. 

 

Per a construir cada proposta formativa es du a terme una tasca continuada de cooperació i 

comunicació amb l'entitat per tal d'ajustar al màxim els itineraris als interessos i 

necessitats detectades. 

  

Justificació  
 
El principal objectiu del programa Grups a Mida és donar resposta a les necessitats 

específiques de grups homogenis que estiguin realitzant processos d’Orientació i Recerca 

de Feina.  

 

En aquest sentit, el programa de Grups a Mida s’escau de manera adient en l’Estratègia per 

l’Ocupació de Barcelona presentada el passat mes de setembre.  

 

Concretament, les mesures 3 i 13 parlen d’afavorir les següents actuacions: 

 

3- Incorporar la perspectiva de la diversitat en totes les actuacions que es duen a terme en 

el marc de l’EOB 

 

13- Prioritzar les actuacions i els recursos adreçats als col·lectius en situació de 

vulnerabilitat o precarietat laboral: dones, persones majors de 45 anys en situació de 

desocupació de llarga durada i persones sense papers. Definir perfils diferenciats en els 

col·lectius de baixa ocupabilitat i qualificació, tenint en compte aquells que volen ocupar-se 

(necessitat de millores competencials, ajust a les demandes del mercat de treball, etc.) i 

aquells que en són reticents (operen en l’economia submergida, estan cronificats, etc.), a fi 

de fer les actuacions corresponents més eficients i eficaces. Caldrà tenir en compte que el 

col·lectiu de dones en situació de vulnerabilitat porta associat el fenomen de la 

“feminització de la pobresa”(majoria de contractes a temps parcial, famílies 

monoparentals, etc.), per tal de definir i prioritzar actuacions adreçades a fer front a 

aquesta situació. 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
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En què consisteix? 

 

El programa de Grups a Mida és un servei permanent i estable;  al llarg de tot l’any es 

realitzen tallers-activitats, impartides per experts- professionals de l’àmbit de l’orientació i 

la recerca de feina. 

 

El programa ofereix diferents tallers adreçats a la millora competencial i un major 

posicionament en la recerca activa de feina.  

 

Quina durada té? 

 

Es tracta d'itineraris que comprenen activitats amb una durada d’entre  2 i 3 hores 

cadascuna. 

Idealment es programen un màxim de 3 activitats per trimestre per entitat, malgrat que en 

funció de les demandes i de la disponibilitat del servei, es pot valorar ampliar el nombre 

d’activitats trimestrals sol·licitades per entitat/institució. 

 

 Quan i on es realitza? 

 

El programa de Grups a Mida es desenvolupa de dilluns a divendres, en horaris de matí i 

tarda.  El lloc de realització és a l’equipament de Barcelona Activa, Porta22 (c/Llacuna,162). 

 

De manera excepcional, amb aquelles entitats que presentin especial dificultats per a 

poder-se desplaçar a la nostra seu, també es poden realitzar sessions informatives a la seu 

de la pròpia entitat.  

 

A qui s’adreça? 

 

Els tallers estan orientats a Grups provinents d’Entitats, Fundacions, Centres de formació i 

altres Organismes que estiguin treballant un procés d’orientació i/o recerca de feina. 

 

Aquests grups els constitueixen persones que estan en un procés de Recerca de feina o 

millora professional, de diferents perfils: tant joves com adults i grups amb especials 

dificultats que necessiten un acompanyament en el seu procés de recerca de feina.    

 

Els grups han de ser d’un mínim de 10 persones amb la participació de/ls tutor/s 

corresponents. 

 

IMPORTANT: 

Els usuaris han de poder entendre i expressar-se en castellà o català per tal de poder seguir 

les sessions. 

Caldrà portar el DNI/ NIE o document acreditatiu per a cada una de les activitats de grups a 

mida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/contacte/index.jsp


  

Direcció d'Estratègies de Foment de l'Ocupació   

Direcció d’Orientació i Formació  Desembre 2016 

 

Catàleg d’activitats  

  

El programa presenta el següent catàleg d’activitats:  

 

o Coneix Barcelona Treball? Recursos per a la recerca de feina i el desenvolupament 

professional.  

o Busques feina? Deixa que et trobem! Plataforma Empresa- Ocupació  

o Per on circulen les ofertes de feina? 

o Carta i models de currículum: les teves eines de presentació  

o Fes el teu Currículum Vitae  

o Prepara’t per l’entrevista de feina  + Entrenament  

o Xarxa de contactes: iniciació 2.0 

o Competències Clau 

o Busques feina? Posa en valor les teves competències com a candidat! 

 

Inscripcions  

 

Les inscripcions estan condicionades a la configuració per part de l’entitat/institució d’un 

grup de participants. 

 

El procés d’inscripció el realitza el centre i és a través del web. Els participants s’han 

d’enregistrar per tal de poder  accedir a l’activitat. 

 

Passos a seguir :  

 

1.Enviar un correu electrònic a la següent adreça de Barcelona Treball amb la demanda 

concreta:  barcelonatreball@barcelonactiva.cat; amb copia a 

relacionsciutadanes@bcn.cat. 

  

2. Des de Barcelona Treball ens posarem en contacte amb els centres per tal de tramitar  i 

consensuar l’activitat a realitzar. 

 

3. Es facilitarà un guió amb la informació dels passos a seguir per realitzar la inscripció.  

 

mailto:barcelonatreball@barcelonactiva.cat
mailto:relacionsciutadanes@bcn.cat

