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L’Ajuntament de Barcelona beca 1.000 persones en 
situació d’atur o ERTE amb cursos d’idiomes 
 

» El projecte Reskilling Idiomes inclou formacions d’anglès, francès, alemany, italià, rus, 

àrab o xinès, certificacions, i cursos específics d’idiomes segons sectors (comerç, 

restauració i turisme), i un altre de presentacions en públic i redacció de documents 

» S’hi destina 1 milió d’euros, a través de Barcelona Activa, amb l’objectiu d’incrementar 

l’ocupabilitat de les persones treballadores en sectors estratègics de ciutat 

» És un acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), i hi col·laboren l’Escola 

Oficial d’Idiomes (EOI) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

» Al juny, s’han iniciat els primers cursos, en format online i híbrid  

 

 

L’Ajuntament de Barcelona beca 1.000 persones en situació d’atur o ERTO amb cursos 

d’idiomes per ajudar en la seva ocupabilitat i capacitat de reinvenció en la vida professional. Ho 

fa a través del projecte Reskilling Idiomes, de Barcelona Activa, al qual s’hi destina una 

subvenció d’1 milió d’euros. Aquest és un acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona 

(CEB), i els cursos s’impartiran en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i el Servei 

de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

 

L’objectiu és incrementar les possibilitats i opcions de feina de les persones treballadores en 

sectors estratègics de ciutat, per la qual cosa es vol potenciar el coneixement d’idiomes, una de 

les competències transversals més demanades en el món laboral, sobretot tenint en compte les 

noves tendències i el context que ha marcat la pandèmia.  

 

Reskilling Idiomes són una sèrie de formacions per a l’aprenentatge i certificació de diferents 

llengües, prioritàriament l’anglès, per augmentar les possibilitats de tenir una feina. Per una 

banda, s’oferiran diferents nivells per a cada idioma, anglès (de l’A1 al C1), francès (de l’A1 al 

B1), alemany (de l’A1 al B1), italià (de l’A1 al B1), rus, àrab i xinès. I també es podrà triar fer 

preparació d’exàmens i l’obtenció de certificació de l’anglès. D’una altra banda, hi hauran 

cursos específics per sectors (restauració i comerç). 

 

El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i president de 

Barcelona Activa, Jaume Collboni, ha assenyalat que “en un món globalitzat i en un moment de 

ràpida reactivació i acceleració econòmica, hem de donar suport al talent local per tal que 

adquireixi les eines i les competències per fer més atractius els seus currículums, i recuperar un 

millor índex d’ocupabilitat a la ciutat. L’anglès, així com les altres llengües, donen impuls a les 

persones que cerquen feina, i està comprovat que les empreses requereixen, cada vegada 
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més, de talent que domini i parli diferents idiomes. És, a mig termini, la manera de posicionar 

Barcelona millorant també la seva projecció internacional”.  

 

Cursos Reskilling Idiomes 

 

 
 

Per primera vegada, Barcelona Activa ofereix aquest tipus de formacions, entre el volum de 

cursos per a la millora d’ocupabilitat i altres programes de reskilling digitals, ja que el 

coneixement d’idiomes ha passat a ser clau per a les empreses que seleccionen entre diferents 

candidatures en el mercat de treball. Especialment, els sectors restauració i comerç, dels quals 

s’espera que puguin ser reactivats de manera progressiva, requereixen de coneixements 

específics d’anglès segons el lloc de feina. A més, s’ha dissenyat ad hoc una acció formativa 

(anglès/francès per a l’oficina) per a professionals que necessitin fer ús de la llengua anglesa i 

francesa a les reunions, presentacions en públic, redacció de documents. 
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Segons informes de consultores de RR.HH. com Randstad o Adecco, el 34% de les ofertes 

laborals exigeixen el domini d’un idioma com a mínim, i aquest percentatge augmenta a un 

60% per als recents llicenciats. Tot i que Barcelona és la 2a ciutat d’Espanya que presenta un 

millor nivell en el coneixement de l’anglès, l’informe de 2020 publicat per l’Index del EF English 

Profiency, el major rànquing mundial que avalua el domini de l’idioma en els adults, situa 

Espanya a la cua d’Europa i amb un estancament i sense progrés en aquest àmbit. 

 

En concret, el 42,1% de la població de Barcelona manifesta tenir un bon nivell de l’anglès, un 

53,9% el comprèn i el 46,8% el parla. El coneixement de l’idioma millora amb el nivell formatiu, i 

arriba al 65% al col·lectiu amb estudis universitaris. Per professions, a Catalunya el domini de 

l’anglès és especialment alt entre els directius i gerents i els professionals científics i 

intel·lectuals (amb un 54,7 i 58,3% del total, respectivament). 

 

De 30 a 100 hores per curs 

 

El nou projecte Reskilling Idiomes és una de les mesures del Centre de Coordinació de la 

Resposta Econòmica, CECORE, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, i, en concret, amb 

actuacions en l’àrea de l’Ocupació per donar impuls a la ciutadania en trobar o millorar la seva 

feina. questa estratègia. El projecte Reskilling Idiomes reforça la capacitat d’internacionalització 

del talent local, recollida a la mesura Barcelona, ciutat de talent. 

 

Així mateix, el projecte acompleix amb la prioritat de promoure contractes laborals de qualitat, 

establerts a l’agenda econòmica Barcelona Green Deal, gràcies a una millor preparació i més 

competències dels barcelonins i barcelonines davant de les vacants del mercat de treball.  

 

El cursos, oberts a tothom i que s’ofereixen gratuïtament, tenen una durada de 30 a 100 hores, 

i estan previstos fins a finals de 2021. Les inscripcions es poden fer a través d’aquest enllaç 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/interessos/pagina52896/resk

illing-idiomes.do  
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