
Barcelona Activa Treball
OCTUBRE2017 NOVEMBRE DESEMBREC A L E N D A R I  D ’ A C T I V I TAT S

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

6 d’octubre
9:00 Autocontrol: estratègies  

per aplicar-lo en el nostre dia a dia
EC6 

9:00 Demanar i donar instruccions cuidant 
les relacions (2 de 2)

EC152 

9:00 Dissenya la teva pròpia estratègia d’auto-
candidatura per apropar-te a les empreses

RF21

9:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (2 de 2) 

EC10

12:00 Gestió del temps en la recerca de feina RF78 

12:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (3 de 3)

EC97

12:00 Millora les teves oportunitats:  
autodescobreix-te! (2 de 4)

CO43

12:00 Oportunitats laborals en el sector 
smart cities

MT10

12:00 Reinventa la teva aventura laboral (2 de 2) OC32 

15:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

15:00 Tinc Twitter,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF50

16:00 Creativitat: noves eines i solucions. 
Aquest és el teu camí! (4 de 4)

EC206 

18:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (2 de 2)

EC79 

5 d’octubre
9:00 Com fer front a noves situacions 

des de diferents perspectives
EC5 

9:00 Com valora la teva candidatura l’empresa 
de selecció: màrqueting personal

RF63

9:00 Demanar i donar instruccions cuidant 
les relacions (1 de 2)

EC152 

9:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (1 de 2) 

EC10

11:00 Ja saps a què dedicar-te?  
Defineix el teu projecte de futur

JO09

12:00 Com gestionar les emocions  
a l’entrevista de feina

RF80 

12:00 Estigues al dia de les condicions  
i els contractes laborals actuals

JM04

12:00 Formació ocupacional i formació contínua OC25

12:00 Mindfulness i els jocs  
de “l’aquí i ara” (2 de 2)

EC102 

12:00 Reinventa la teva aventura laboral (1 de 2) OC32 

12:00 Seminari d’especialització.  
Imatge personal 360º. Estratègies per 
a una comunicació efectiva (2 de 2)

EC12

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

15:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

15:00 Seminari d’especialització.  
Negociació en contexts difícils (2 de 2)

EC27 

16:00 Creativitat: noves eines i solucions. 
Aquest és el teu camí! (3 de 4)

EC206 

17:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

18:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (1 de 2)

EC79 

18:00 No deixis per demà la feina que pots 
trobar avui

CO34

18:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

18:00 Dóna’t d’alta als portals d’ocupació RF13

4 d’octubre
9:00 Fes-te preguntes per gestionar  

el teu canvi professional (3 de 3)
EC99 

9:00 Incrementa la teva autoestima  
i motivació en el procés de selecció

RF74

9:00 Lideratge digital d’equips de treball (2 de 2) EC187 

11:00 M’entreno per a l’èxit:  
en què sóc un/a crack?

JD15

12:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

12:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (2 de 3)

EC97

12:00 Millora les teves oportunitats:  
autodescobreix-te! (1 de 4)

CO43

12:00 Seminari d’especialització.  
Imatge personal 360º. Estratègies per 
a una comunicació efectiva (1 de 2)

EC12

12:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

12:00 Com fer un portafoli professional RF09

15:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

15:00 Seminari d’especialització.  
Negociació en contexts difícils (1 de 2)

EC27 

15:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

16:00 Creativitat: noves eines i solucions. 
Aquest és el teu camí! (2 de 4)

EC206 

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (3 de 3)

OC29

18:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (2 de 2)

EC182 

18:00 La recepta del currículum creatiu JP02

18:00 Negociar, vèncer o convèncer?  
Un primer contacte

EC191 

3 d’octubre
9:00 Comunicació verbal i no verbal  

a l’entrevista de feina
RF35

9:00 Fes-te preguntes per gestionar  
el teu canvi professional (2 de 3)

EC99 

9:00 Lideratge digital d’equips de treball (1 de 2) EC187 

9:00 Seminari d’especialització. Com gestio-
nar les pors i les inseguretats (2 de 2)

EC58 

12:00 Connectant amb el meu valor afegit JO04

12:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (1 de 2)

RF92

12:00 Mindfulness i els jocs de  
“l’aquí i ara” (1 de 2)

EC102 

12:00 Principals webs on allotjar el CV RF10

12:00 Seminari d’especialització.  
Com superar la por a parlar en públic?

EC11 

15:00 La carta de motivació: comunica’t 
eficientment durant el procés de 
recerca de feina

RF73

15:00 Networking:  
més que fer i mantenir contactes

EC174 

15:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

16:00 Creativitat: noves eines i solucions. 
Aquest és el teu camí! (1 de 4)

EC206 

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (2 de 3)

OC29

18:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (1 de 2)

EC182 

18:00 Necessites “enchufe”? 
No, jo sóc networker!

JP24

18:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

2 d’octubre
9:00 Fes-te preguntes per gestionar  

el teu canvi professional (1 de 3)
EC99 

9:00 Seminari d’especialització. Com gestio-
nar les pors i les inseguretats (1 de 2)

EC58 

9:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Els secrets per superar amb èxit una 
entrevista de feina

JP09

12:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (1 de 3)

EC97

12:00 Tens clar quin és el teu objectiu 
professional

OC30

15:00 El networking  
en la recerca activa de feina

RF18

15:00 Oportunitats laborals al sector de la 
biotecnologia

MT15

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (1 de 3)

OC29

18:00 Les claus per treballar a Europa JM03

18:00 Tothom pot liderar:  
descobreix per què i com

EC181 

27 d’octubre
9:00 Iniciativa productiva:  

l’art de treure partit a les decisions
EC128 

9:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (3 de 3)

EC85

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (4 de 4)

CO23

9:00 Preguntes incòmodes  
en una entrevista de feina

RF87

9:00 Seminari d’especialització.  
Organització i direcció de reunions

EC53 

12:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (1 de 3)

CO13

12:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

15:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (2 de 2)

EC90 

16:00 Vols tenir un full de ruta a l’hora de 
negociar? Aquest és el teu camí! (5 de 5)

EC205 

18:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

18:00 La importància del feedback  
com a eina de treball

EC105

26 d’octubre
9:00 Analitza la teva estratègia  

de networking i planifica’t
EC190 

9:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (2 de 3)

EC85

9:00 Seminari d’especialització. Millora les 
teves habilitats de comunicació en públic

EC21 

12:00 E-colors: eines de gestió  
personal i d’equip (3 de 3)

CO26

12:00 Taller pràctic: vine a fer que el teu 
currículum destaqui (NOU)

JP27

12:00 Vols tenir una bona xarxa de contactes? 
Aquest és el teu camí! (3 de 3)

EC194 

15:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (1 de 2)

EC90 

15:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

16:00 Ofertes de feina: descobreix 
tots els canals per trobar-les

JP08

16:00 Vols tenir un full de ruta a l’hora de 
negociar? Aquest és el teu camí! (4 de 5)

EC205 

18:00 Comunica’t de manera eficaç  
a través de la carta de presentació

RF05

18:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (3 de 3) 

CO02

18:00 La Banda Sonora de les teves  
competències: la planificació i organització

EC126 

18:00 Sikkhona: un viatge a l’excel·lència grupal EC104

25 d’octubre
9:00 Com fer front amb èxit situacions  

on la comunicació és difícil
EC19 

9:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (1 de 3)

EC85

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (3 de 4)

CO23

9:00 Seminari d’especialització.  
Aprèn a redactar textos persuasius

EC20 

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

11:00 Com gestionar el perfil professional 
a les xarxes socials?

JP14

12:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 E-colors: eines de gestió  
personal i d’equip (2 de 3)

CO26

12:00 Vols tenir una bona xarxa de contactes? 
Aquest és el teu camí! (2 de 3)

EC194 

15:00 Oportunitats laborals en el sector del 
turisme i hostaleria

MT11

16:00 Vols tenir un full de ruta a l’hora de 
negociar? Aquest és el teu camí! (3 de 5)

EC205 

18:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

18:00 La Banda Sonora de les teves  
competències: l’orientació a l’assoliment

EC125 

18:00 Seminari d’especialització. 
L’art de la negociació 

EC26 

24 d’octubre
9:00 Com buscar feina i no morir en l’intent CO38

9:00 El poder d’una bona estratègia  
en comunicació (2 de 2) 

EC210 

9:00 Mira’t en positiu OC27

9:30 Planifica’t i organitza’t des de la teva 
brúixola personal.  
Aquest és el teu camí! (4 de 4)

EC208 

12:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (2 de 2) EC179 

12:00 Coneix els codis  
de la comunicació digital (2 de 2)

EC188 

12:00 E-colors: eines de gestió  
personal i d’equip (1 de 3)

CO26

12:00 Millora el teu currículum i destaca JP19

15:00 Busques feina? Posa en valor  
les teves competències com a candidat

RF20

16:00 Infojobs i Feina Activa:  
aprèn nous trucs per trobar feina

JP06

16:00 Vols tenir un full de ruta a l’hora de 
negociar? Aquest és el teu camí! (2 de 5)

EC205 

18:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (2 de 3) 

CO02

18:00 La Banda Sonora de les teves  
competències: la creativitat

EC122 

18:00 Seminari d’especialització.  
Canviar o morir! Com liderar el canvi

EC158 

18:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

23 d’octubre
9:00 Destaca els teus assoliments  

en el CV i l’entrevista
RF61

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (2 de 4)

CO23

9:00 Seminari d’especialització. 
Característiques d’una presentació d’èxit

EC13 

9:00 El poder d’una bona estratègia  
en comunicació (1 de 2) 

EC210 

9:30 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

11:00 M’entreno per a l’èxit:  
com faig equip per la vida?

JD18

11:00 Taller pràctic: vine amb nosaltres  
a fer el teu currículum i la carta

JP03

12:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (1 de 2) EC179 

12:00 Coneix els codis  
de la comunicació digital (1 de 2)

EC188 

12:00 Crea la teva marca personal RF15

12:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

12:00 Vols tenir una bona xarxa de contactes? 
Aquest és el teu camí! (1 de 3)

EC194 

15:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

16:00 Vols tenir un full de ruta a l’hora de 
negociar? Aquest és el teu camí! (1 de 5)

EC205 

18:00 Com gestionar les emocions  
a l’entrevista de feina

RF80 

18:00 Competencies & skills: our added value OC23

18:00 CDC El teu mapa organitzatiu (2 de 2) EC144 

18:00 La Banda Sonora de les teves  
competències: l’autoconfiança

EC120 

18:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

Per saber el lloc de realització i confirmar dates, consulta el web barcelona.cat/treball

 12 d’octubre 11 d’octubre
9:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 

la professió a la qual et vols dedicar (2 de 2)
OC18

9:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

9:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

11:00 Noves APPlicacions mòbils  
per buscar feina 

JP15

12:00 CDC Crea què...?  
Explora el teu potencial creatiu (2 de 2)

EC176 

12:00 Els secrets de l’entrevista:  
una visió 360º

RF81 

12:00 L’ABC de la negociació (2 de 2) EC192 

12:00 M’entreno per a l’èxit:  
quins rols jugo a la vida?

JD16

12:00 Millora les teves oportunitats:  
autodescobreix-te! (4 de 4)

CO43

12:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

12:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

15:00 Com treure partit als meus  
assoliments durant l’entrevista? 
Exposició del meu DAFO

RF79 

15:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

15:30 Seminari d’especialització.  
Effective networking: the art of the 
elevator pitch (1 de 2)

EC154 

16:00 Vols liderar amb facilitat?  
Aquest és el teu camí! (3 de 4)

EC197 

18:00 Productivitat emocional: transforma  
el que sents en resultats excel·lents

EC93 

18:00 Taller pràctic: vine a fer que el LinkedIn 
et serveixi per buscar feina

JP23

10 d’octubre
9:00 Com comunicar-se amb eficàcia EC178 

9:00 El primer pas cap a l’autoconeixement: 
mira’t i sorprèn-te

OC26

9:00 En clau de MI: sintonitza amb tu mateix/a 
per sintonitzar amb el món (2 de 2) 

CO46

9:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 
la professió a la qual et vols dedicar (1 de 2)

OC18

9:00 Treballar a Europa MT02

10:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 CDC Crea què...?  
Explora el teu potencial creatiu (1 de 2)

EC176 

12:00 L’ABC de la negociació (1 de 2) EC192 

12:00 Màrqueting personal: aprèn a vendre’t 
en els processos de selecció

JP16

12:00 Oportunitats laborals al sector de 
la logística

MT13

12:00 Per on circulen les ofertes de feina? RF67

12:00 Preguntes incòmodes  
en una entrevista de feina

RF87

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (1 de 2)

OC17

16:00 Vols liderar amb facilitat?  
Aquest és el teu camí! (2 de 4)

EC197 

18:00 Autoconfiança: el primer pas en el nos-
tre camí cap al creixement professional

EC2 

18:00 CDC L’empatia: la clau per triomfar en 
les relacions professionals (2 de 2)

EC131 

18:00 Com preparar una entrevista de feina? JP10

18:00 Networking actiu: genera oportunitats 
de networking en situacions quotidianes

RF64

18:00 Oportunitats laborals en el sector 
disseny

MT17

18:00 Simplifica la teva vida:  
el que no suma resta

EC114 

9 d’octubre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 De l’objectiu professional al pla d’acció OC31

9:00 En clau de MI: sintonitza amb tu mateix/a 
per sintonitzar amb el món (1 de 2) 

CO46

9:00 Millora el teu lideratge.  
Coneix-te i fes un pla

EC183 

9:00 Practica els psicotècnics  
i les proves de selecció

RF88

9:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (1 de 2)

EC14 

9:00 Tens clar quin és el teu objectiu 
professional?

OC30

11:00 Tens estudis superiors  
i no saps cap a on tirar?

JO08

12:00 La porta d’entrada a la creativitat EC175 

12:00 Millora les teves oportunitats:  
autodescobreix-te! (3 de 4)

CO43

12:00 Posa’t al dia de les nòmines  
i contractes de treball

MTT25

12:00 Superar amb èxit el procés de selecció: 
per on començo?

RF66

15:00 Coneix el perfil professional de  
consultor/a

MTT26

15:00 El currículum creatiu:  
marca la diferència

RF03

15:00 Millora els teus hàbits i la teva capacitat 
d’aprenentatge a través de la neurociència

EC167 

16:00 Vols liderar amb facilitat? 
Aquest és el teu camí! (1 de 4)

EC197 

17:30 Prepara’t per a l’entrevista de feina JP17

18:00 Aprèn a redactar la teva bio a LinkedIn 
i altres xarxes professionals

RF70

18:00 CDC L’empatia: la clau per triomfar en 
les relacions professionals (1 de 2)

EC131 

18:00 Guanya’t la gent:  
com preguntar per generar confiança

EC113 

18:00 No esperis l’oferta de feina, vés a buscar-la! JP04

 13 d’octubre
9:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

12:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

15:00 Oportunitats laborals en el sector 
serveis socials

MT16

15:30 Seminari d’especialització.  
Effective networking: the art of the 
elevator pitch (2 de 2)

EC154 

16:00 Vols liderar amb facilitat?  
Aquest és el teu camí! (4 de 4)

EC197 

20 d’octubre
9:00 Autolideratge exprés! EC107 

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (1 de 4)

CO23

9:00 Oportunitats laborals al sector de 
l’e-commerce (NOU)

MT19

11:00 Voluntariat i altres opcions  
per adquirir experiència professional

JM06

12:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (2 de 2) 

EC211 

12:00 Construeix nous hàbits 
per avançar en la recerca de feina

CO31

12:00 Descobrint les ocupacions  
que m’interessen

JO03

12:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (2 de 2) 

EC209 

12:00 El treball en equip  
en un context digital (2 de 2)

EC186 

12:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

15:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

15:00 Optimitza el teu currículum en funció de 
com pensa la persona seleccionadora

RF11

15:00 Què és el màrqueting personal online? RF83 

15:30 Vols assegurar-te que comuniques bé? 
Aquest és el teu camí! (4 de 4)

EC195 

18:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

19 d’octubre
9:00 Com explicar el teu CV  

amb l’elevator pitch (1 de 2)
RF92

9:00 Oportunitats laborals al sector del 
comerç minorista

MT12

9:00 Seminari d’especialització.  
Self-motivation: motiva’t per a l’acció

EC57 

9:30 Planifica’t i organitza’t des de la teva 
brúixola personal.  
Aquest és el teu camí! (3 de 4)

EC208 

11:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 Comunicació verbal i no verbal  
a l’entrevista de feina

RF35

12:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (1 de 2) 

EC211 

12:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (1 de 2) 

EC209 

12:00 El treball en equip  
en un context digital (1 de 2)

EC186 

12:00 M’entreno per a l’èxit:  
com em comunico amb la vida?

JD17

15:00 Com et veus i com et veuen els altres? 
Coneix i millora el teu impacte

OC28

15:00 Comunica’t de manera eficaç  
a través de la carta de presentació

RF05

15:30 Vols assegurar-te que comuniques bé? 
Aquest és el teu camí! (3 de 4)

EC195 

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (3 de 3)

CO18

18:00 De la gestió de contactes a l’objectiu: 
assoleix l’èxit d’un projecte mitjançant 
el networking

EC135 

18:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (1 de 3) 

CO02

18:00 Seminari d’especialització.  
Parlar en públic amb impacte

EC15 

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (2 de 2)

RF56

18:30 Enviar currículums a les empreses, 
però com?

JP05

18 d’octubre
9:00 Coaching per al canvi d’hàbits  

i assolir l’excel·lència (2 de 2)
CO12

9:00 Crea el teu pla d’acció:  
fes créixer la teva creativitat

EC177 

9:00 Dissenya la teva pròpia estratègia d’auto-
candidatura per apropar-te a les empreses

RF21

9:00 Oportunitats laborals en el sector 
sociosanitari

MT18

9:30 Planifica’t i organitza’t des de la teva 
brúixola personal.  
Aquest és el teu camí! (2 de 4)

EC208 

12:00 Com valora la teva candidatura l’empresa 
de selecció: màrqueting personal

RF63

12:00 Fer xarxa de contactes: què és i... què no és RF14 

12:00 Kit de qualitat a la feina EC157 

12:00 Posa’m a prova! Sóc bo/bona comunicant EC180 

15:00 Crea el teu propi futur professional  
i personal: visió Mandala (3 de 3)

CO30

15:00 Oportunitats laborals al sector del 
màrqueting i del màrqueting digital

MT14

15:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (2 de 2)

OC17

15:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

15:30 Vols assegurar-te que comuniques bé? 
Aquest és el teu camí! (2 de 4)

EC195 

16:00 Espai de Networking:  
sector de les Indústries Culturals (NOU)

MTC156

17:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

18:00 Coaching positiu: treballar des de dins  
per aconseguir els teus reptes fora (3 de 3)

CO16

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (2 de 3)

CO18

18:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (2 de 2)

EC189 

18:00 Seminari d’especialització. Comunica 
les teves idees de manera eficaç

EC16 

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (1 de 2)

RF56

18:00 The job interview: types& useful tips (2 de 2) RF57

17 d’octubre
9:00 Aprendre a aprendre en el món digital 

(2 de 2)
EC184 

9:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

9:00 Seminari d’especialització. Perfeccio-
nisme: eficiència o inseguretat?

EC63 

9:30 Planifica’t i organitza’t des de la teva 
brúixola personal.  
Aquest és el teu camí! (1 de 4)

EC208 

12:00 Com adaptar-se al canvi  
en la societat digital (2 de 2)

EC185 

12:00 L’entrevista grupal: prepara’t i practica-la JP30

12:00 Marca personal:  
aprèn a construir-la per trobar feina

JP26

12:00 Seminari d’especialització.  
Liderant equips d’alt rendiment (2 de 2)

EC46 

12:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

15:00 Activa els teus contactes potenciant 
les xarxes socials i el networking

RF68

15:00 Coneix el perfil professional de  
data scientist

MTT23

15:00 Crea el teu propi futur professional  
i personal: visió Mandala (2 de 3)

CO30

15:30 Vols assegurar-te que comuniques bé? 
Aquest és el teu camí! (1 de 4)

EC195 

18:00 Coaching positiu: treballar des de dins  
per aconseguir els teus reptes fora (2 de 3)

CO16

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (1 de 3)

CO18

18:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (1 de 2)

EC189 

18:00 Oportunitats laborals al sector de 
telecomunicacions i TIC

MT08

18:00 Seminari d’especialització.  
Networking: el teu minut de glòria (2 de 2)

EC75 

18:00 Smart Speaker: how to design and 
deliver effective presentations

EC9 

18:00 The job interview: types& useful tips (1 de 2) RF57

16 d’octubre
9:00 Aprendre a aprendre en el món digital 

(1 de 2)
EC184 

9:00 Coaching per al canvi d’hàbits  
i assolir l’excel·lència (1 de 2)

CO12

9:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

9:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (2 de 2)

EC14 

9:00 Seminari d’especialització.  
Comunicació no verbal: practitioner CNV

EC22 

11:00 El currículum i la carta:  
prepara la teva millor presentació

JP01

12:00 Com adaptar-se al canvi  
en la societat digital (1 de 2)

EC185 

12:00 Seminari d’especialització.  
Liderant equips d’alt rendiment (1 de 2)

EC46 

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 Crea el teu propi futur professional  
i personal: visió Mandala (1 de 3)

CO30

15:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

15:00 Seminari d’especialització. Eficàcia  
en el teu dia a dia: més amb menys

EC52 

15:00 Teatre per improvisar durant  
el procés de recerca de feina

RF89

16:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

18:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

18:00 Coaching positiu: treballar des de dins  
per aconseguir els teus reptes fora (1 de 3)

CO16

18:00 CDC El teu mapa organitzatiu (1 de 2) EC144 

18:00 En quins sectors hi ha feina  
a Barcelona?

JM01

18:00 Qui és “l’altre/a”? Claus per millorar  
les relacions professionals 

EC134

18:00 Seminari d’especialització. Networking: 
el teu minut de glòria (1 de 2)

EC75 

1 de novembre 3 de novembre
9:00 L’entrevista: coneix els secrets  

i participa en un role playing (2 de 2)
RF27

9:00 Treballa al Nadal RF55

11:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

12:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (3 de 3)

CO13

12:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (2 de 2) 

EC10

12:00 Superar amb èxit el procés de selecció: 
per on començo?

RF66

12:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

15:00 La carta de motivació: comunica’t 
eficientment durant el procés de 
recerca de feina

RF73

15:00 Oportunitats laborals al sector de la 
biotecnologia

MT15

18:00 He de canviar la meva actitud…  
com ho faig? (2 de 2)

CO41

2 de novembre
9:00 L’entrevista: coneix els secrets  

i participa en un role playing (1 de 2)
RF27

12:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (1 de 2) 

EC10

12:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 Networking actiu: genera oportunitats 
de networking en situacions quotidianes

RF64

18:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

18:00 He de canviar la meva actitud…  
com ho faig? (1 de 2)

CO41

31 d’octubre 
9:00 Seminari d’especialització.  

Incrementa la teva autoconfiança
EC55 

11:00 M’entreno per a l’èxit:  
com encaixo la derrota?

JD19

12:00 Kit de gestió emocional 
en temps de canvi (2 de 2)

EC100 

15:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

30 d’octubre 
9:00 La màgia del llenguatge  

d’un/a líder coach (1 de 3)
CO24

9:00 Seminari d’especialització.  
Storytelling: el conte, eina de comunicació

EC24 

9:00 Seminari d’especialització. 
Viatge amb brúixola pel laberint personal

EC86 

9:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

12:00 Kit de gestió emocional 
en temps de canvi (1 de 2)

EC100 

12:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (2 de 3)

CO13

15:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

15:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

18:00 CX (Customer Experience): com crear 
experiències de client/a memorables

EC160 

10 de novembre
9:00 Aprèn a redactar la teva bio a LinkedIn 

i altres xarxes professionals
RF70

9:00 Comunica’t de manera eficaç  
a través de la carta de presentació

RF05

9:00 Explota el teu LinkedIn amb eines extraMTC126

9:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (1 de 2)

OC17

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 Com valora la teva candidatura l’empresa 
de selecció: màrqueting personal

RF63

12:00 La màgia de la motivació  
i l’apoderament en acció (2 de 2)

EC159 

12:00 Trenca amb les barreres que t’impe-
deixen avançar en la recerca de feina!

CO37

12:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (3 de 3)

OC29

18:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 
la professió a la qual et vols dedicar (2 de 2)

OC18

9 de novembre
9:00 De l’objectiu professional al pla d’acció OC31

9:00 Formació ocupacional i formació contínua OC25

9:00 Productivitat emocional: transforma  
el que sents en resultats excel·lents

EC93 

9:00 Tens clar quin és el teu objectiu 
professional?

OC30

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

11:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 Com gestionar les emocions  
a l’entrevista de feina

RF80 

12:00 El currículum creatiu:  
marca la diferència

RF03

12:00 La màgia de la motivació  
i l’apoderament en acció (1 de 2)

EC159 

12:00 M’entreno per a l’èxit: 
aprenent a triomfar

JD20

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (2 de 3)

OC29

18:00 Coaching i PNL al servei dels teus objectius: 
activa el teu potencial personal! (3 de 3) 

CO20

18:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 
la professió a la qual et vols dedicar (1 de 2)

OC18

18:00 Ja saps a què dedicar-te?  
Defineix el teu projecte de futur

JO09

18:00 Networking:  
més que fer i mantenir contactes

EC174 

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (2 de 2)

RF56

8 de novembre
9:00 Guanya’t la gent:  

com preguntar per generar confiança
EC113 

9:00 Incrementa la teva autoestima  
i motivació en el procés de selecció

RF74

9:00 La màgia del llenguatge  
d’un/a líder coach (3 de 3)

CO24

9:00 Tinc Twitter,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF50

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

11:00 Taller pràctic: vine a fer que el LinkedIn 
et serveixi per buscar feina

JP23

12:00 El primer pas cap a l’autoconeixement: 
mira’t i sorprèn-te

OC26

12:00 La recepta del currículum creatiu JP02

12:00 Seminari d’iniciació.  
Tècniques d’orientació a la clientela

EC143 

12:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

15:00 Com et veus i com et veuen els altres? 
Coneix i millora el teu impacte

OC28

15:00 Comunicació verbal i no verbal  
a l’entrevista de feina

RF35

15:00 Oportunitats laborals en el sector 
serveis socials

MT16

17:00 Estàs preparat/da per treballar en el 
mercat laboral que està per venir? (NOU) 

MTC162

17:30 Els secrets per superar amb èxit una 
entrevista de feina

JP09

18:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (1 de 3)

OC29

18:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (3 de 3)

EC169 

18:00 Coaching i PNL al servei dels teus objectius: 
activa el teu potencial personal! (2 de 3) 

CO20

18:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (3 de 3)

EC98 

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (1 de 2)

RF56

7 de novembre
9:00 Els secrets de l’entrevista:  

una visió 360º
RF81 

9:00 Mindfulness i els jocs  
de “l’aquí i ara” (2 de 2)

EC102 

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

12:00 Connectant amb el meu valor afegit JO04

12:00 Crea la teva marca personal RF15

12:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

12:00 Millora els teus hàbits i la teva capacitat 
d’aprenentatge a través de la neurociència

EC167 

12:00 No esperis l’oferta de feina, vés a buscar-la! JP04

12:00 Per on circulen les ofertes de feina? RF67

15:00 Dissenya la teva pròpia estratègia d’auto-
candidatura per apropar-te a les empreses

RF21

15:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

18:00 1, 2, 3... acció! Dels microobjectius  
al lideratge professional (1 de 3) 

CO05

18:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (2 de 3)

EC169 

18:00 Coaching i PNL al servei dels teus objectius: 
activa el teu potencial personal! (1 de 3) 

CO20

18:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (2 de 3)

EC98 

18:00 Dóna’t d’alta als portals d’ocupació RF13

18:00 The job interview: types& useful tips (2 de 2) RF57

18:30 Màrqueting personal: aprèn a vendre’t 
en els processos de selecció

JP16

6 de novembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 La màgia del llenguatge  
d’un/a líder coach (2 de 3)

CO24

9:00 Mindfulness i els jocs  
de “l’aquí i ara” (1 de 2)

EC102 

9:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

10:00 Tens estudis superiors  
i no saps cap a on tirar?

JO08

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (1 de 2)

RF92

12:00 Seminari d’especialització.  
Self-motivation: motiva’t per a l’acció

EC57 

15:00 Coneix el perfil professional de  
project manager

MTT21

15:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

16:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

18:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (1 de 3)

EC169 

18:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (1 de 3)

EC98 

18:00 The job interview: types& useful tips (1 de 2) RF57



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

22 de desembre
9:00 CDC Aprèn a aprendre: descobreix i vés més 

enllà del teu estil d’aprenentatge (2 de 2)
EC166 

9:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (3 de 3)

OC29

9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (2 de 2) 

EC211 

9:00 CDC El teu mapa organitzatiu (2 de 2) EC144 

9:00 Dissenya la teva pròpia estratègia d’auto-
candidatura per apropar-te a les empreses

RF21

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (4 de 4)

CO23

9:30 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

10:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

11:00 L’entrevista grupal: prepara’t i practica-la JP30

12:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (3 de 3)

EC169 

12:00 Posiciona’t com a expert/a  
en el teu àmbit utilitzant LinkedIn

MT81 

15:00 Com fer front amb èxit situacions  
on la comunicació és difícil

EC19 

15:00 Oportunitats laborals al sector de la 
biotecnologia

MT15

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (3 de 3)

EC97

18:00 Mindfulness i els jocs  
de “l’aquí i ara” (2 de 2)

EC102 

21 de desembre
9:00 CDC Aprèn a aprendre: descobreix i vés més 

enllà del teu estil d’aprenentatge (1 de 2)
EC166 

9:00 Autoconeixement: caminant  
cap al teu objectiu professional (2 de 3)

OC29

9:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (1 de 2) 

EC211 

9:00 CDC El teu mapa organitzatiu (1 de 2) EC144 

9:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

12:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (2 de 3)

EC169 

12:00 Com gestionar les emocions  
a l’entrevista de feina

RF80 

12:00 Coneix els codis  
de la comunicació digital (2 de 2)

EC188 

12:00 Negociar, vèncer o convèncer?  
Un primer contacte

EC191 

12:00 Qui és “l’altre/a”? Claus per millorar  
les relacions professionals 

EC134

15:00 Comunica’t de manera eficaç  
a través de la carta de presentació

RF05

15:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (3 de 3) 

CO02

15:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (2 de 2)

EC189 

18:00 Els tipus psicològics:  
coneix-te i millora (3 de 3) (NOU)

CO49

18:00 Mindfulness i els jocs  
de “l’aquí i ara” (1 de 2)

EC102 

18:00 Necessites “enchufe”? 
No, jo sóc networker!

JP24

18:00 Oportunitats laborals en el sector 
sociosanitari

MT18

18:00 Reinventa la teva aventura laboral (2 de 2) OC32 

18:00 Seminari d’especialització. 
Storytelling: el conte, eina de comunicació

EC24 

18:00 Taller pràctic: vine amb nosaltres  
a fer el teu currículum i la carta

JP03

20 de desembre
9:00 Autoconeixement: caminant  

cap al teu objectiu professional (1 de 3)
OC29

9:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

9:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (2 de 2)

EC182 

9:00 El joc de la diversitat:  
navegant per diferents entorns 

EC156

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (3 de 4)

CO23

11:00 Ofertes de feina: descobreix 
tots els canals per trobar-les

JP08

12:00 CDC Autoconfiança: confia  
en el teu talent i sigues feliç (1 de 3)

EC169 

12:00 Coneix els codis  
de la comunicació digital (1 de 2)

EC188 

12:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

12:00 Seminari d’especialització.  
Self-motivation: motiva’t per a l’acció

EC57 

12:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

15:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (1 de 2)

EC189 

15:00 Oportunitats laborals en el sector 
serveis socials

MT16

18:00 Dóna’t d’alta als portals d’ocupació RF13

18:00 Els tipus psicològics:  
coneix-te i millora (2 de 3) (NOU)

CO49

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (2 de 3)

EC97

18:00 M’entreno per a l’èxit:  
aprenent a triomfar

JD20

18:00 Reinventa la teva aventura laboral (1 de 2) OC32 

19 de desembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Comunicació verbal i no verbal  
a l’entrevista de feina

RF35

9:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (1 de 2)

EC182 

9:00 Principals webs on allotjar el CV RF10

9:00 Seminari d’especialització. L’art d’es-
coltar: management persuasiu (2 de 2) 

EC45

9:00 Seminari d’especialització. Networking: 
el teu minut de glòria (2 de 2)

EC75 

12:00 Aprendre a aprendre en el món digital 
(2 de 2)

EC184 

12:00 Demanar i donar instruccions cuidant 
les relacions (2 de 2)

EC152 

12:00 D’oca a oca i actuo perquè em toca EC213

12:00 Mira’t en positiu OC27

12:00 Seminari d’especialització.  
Comunicació no verbal: practitioner CNV

EC22 

15:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (2 de 3) 

CO02

15:00 El poder d’una bona estratègia  
en comunicació (2 de 2) 

EC210 

15:00 Oportunitats laborals al sector de 
telecomunicacions i TIC

MT08

15:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (2 de 2)

OC17

17:30 Enviar currículums a les empreses, 
però com?

JP05

18:00 Com et veus i com et veuen els altres? 
Coneix i millora el teu impacte

OC28

18:00 Els tipus psicològics:  
coneix-te i millora (1 de 3) (NOU)

CO49

18:00 La recepta del currículum creatiu JP02

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (2 de 2)

RF56

18 de desembre
9:00 Com fer un portafoli professional? RF09

9:00 Com valora la teva candidatura l’empresa 
de selecció: màrqueting personal

RF63

9:00 Formació ocupacional i formació contínua OC25

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (2 de 4)

CO23

9:00 Seminari d’especialització. L’art d’es-
coltar: management persuasiu (1 de 2) 

EC45

9:00 Seminari d’especialització.  
Networking: el teu minut de glòria (1 de 2)

EC75 

9:00 Tothom pot liderar:  
descobreix per què i com

EC181 

10:00 Ja saps a què dedicar-te?  
Defineix el teu projecte de futur

JO09

12:00 Aprendre a aprendre en el món digital 
(1 de 2)

EC184 

12:00 Demanar i donar instruccions cuidant 
les relacions (1 de 2)

EC152 

12:00 La importància del feedback  
com a eina de treball

EC105

12:00 Seminari d’especialització. Millora les 
teves habilitats de comunicació en públic

EC21 

12:00 Talent Coaching: descobreix el motor 
del teu futur professional (3 de 3) 

CO44

15:00 El poder d’una bona estratègia  
en comunicació (1 de 2) 

EC210 

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

18:00 Competencies & skills: our added value OC23

18:00 Connectant amb el meu valor afegit JO04

18:00 De la gestió de contactes a l’objectiu: 
assoleix l’èxit d’un projecte mitjançant 
el networking

EC135 

18:00 Fer xarxa de contactes: què és i... què no és RF14 

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (1 de 3)

EC97

18:00 The CV & Cover Letter:  
how to stand out (1 de 2)

RF56

18:00 Dóna’t d’alta als portals d’ocupació RF13

18:00 Tens clar quin és el teu objectiu 
professional?

OC30

15 de desembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Mindfulness com a eina per  
aconseguir l’èxit professional (1 de 4)

CO23

9:00 Preguntes incòmodes  
en una entrevista de feina

RF87

9:00 Seminari d’especialització. Comunica 
les teves idees de manera eficaç

EC16 

9:00 Team building. Les claus de l’èxit  
per treballar en equip

EC39 

11:00 Tens estudis superiors  
i no saps cap a on tirar?

JO08

12:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 
la professió a la qual et vols dedicar (2 de 2)

OC18

12:00 Oportunitats laborals al sector de 
la logística

MT13

12:00 Seminari d’especialització.  
Aprèn a redactar textos persuasius

EC20 

12:00 Seminari d’especialització.  
Effective networking: the art of the 
elevator pitch (2 de 2)

EC154 

12:00 Seminari d’especialització.  
L’art de la negociació

EC26 

12:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (2 de 2) 

EC209 

12:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

15:00 Autoconfiança: el primer pas en el nos-
tre camí cap al creixement professional

EC2 

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 Optimitza el teu currículum en funció de 
com pensa la persona seleccionadora

RF11

15:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (2 de 2) 

EC10

18:00 Crea el teu pla d’acció:  
fes créixer la teva creativitat

EC177 

18:00 No esperis l’oferta de feina, vés a buscar-la! JP04

14 de desembre
9:00 Activa els teus contactes potenciant 

les xarxes socials i el networking
RF68

9:00 Coaching positiu: treballar des de dins  
per aconseguir els teus reptes fora (3 de 3)

CO16

9:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (3 de 3)

EC98 

9:00 Coneix el perfil professional de  
data engineer

MTT22

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

9:00 Seminari d’especialització.  
Parlar en públic amb impacte

EC15 

9:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

12:00 Aprèn a redactar la teva bio a LinkedIn 
i altres xarxes professionals

RF70

12:00 Com fer front a noves situacions 
des de diferents perspectives

EC5 

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

12:00 Marca personal:  
aprèn a construir-la per trobar feina

JP26

12:00 Productivitat emocional: transforma  
el que sents en resultats excel·lents

EC93 

12:00 Seminari d’especialització.  
Effective networking: the art of the 
elevator pitch (1 de 2)

EC154 

12:00 Sikkhona: un viatge a l’excel·lència grupal EC104

15:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (2 de 2) EC179 

15:00 Desenvolupa el teu pla d’acció  
mitjançant l’auto-coaching (1 de 3) 

CO02

15:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (3 de 3)

CO13

15:00 Per on circulen les ofertes de feina? RF67

15:00 Power talk: communicating with clarity, 
relevance and impact (1 de 2) 

EC10

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (3 de 3)

CO18

18:00 Contenció a partir de la comprensió EC212 

18:00 El currículum i la carta:  
prepara la teva millor presentació

JP01

18:00 El networking  
en la recerca activa de feina

RF18

18:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

18:00 Seminari d’especialització.  
Com superar la por a parlar en públic?

EC11 

18:00 Taller pràctic: vine a fer que el teu 
currículum destaqui (NOU)

JP27

13 de desembre
9:00 Coaching positiu: treballar des de dins  

per aconseguir els teus reptes fora (2 de 3)
CO16

9:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (2 de 3)

EC98 

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (1 de 2)

RF92

9:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (2 de 2)

EC90 

9:00 Seminari d’especialització.  
L’art d’argumentar per convèncer: 
management persuasiu (2 de 2)

EC43 

9:00 Tinc Twitter,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF50

9:00 Videocurrículum: fes-te veure (NOU) RF93

11:00 Com gestionar el perfil professional  
a les xarxes socials?

JP14

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

12:00 Lideratge digital d’equips de treball (2 de 2) EC187 

12:00 Prepara’t per a l’entrevista de feina JP17

12:00 SEO aplicat a LinkedIn MT84 

12:00 Talent Coaching: descobreix el motor 
del teu futur professional (2 de 3) 

CO44

15:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (1 de 2) EC179 

15:00 Kit de gestió emocional 
en temps de canvi (2 de 2)

EC100 

15:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (2 de 3)

CO13

15:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

15:00 Treballar a Europa MT02

17:00 He aconseguit feina amb el networking! 
(NOU)

MTC163

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (2 de 3)

CO18

18:00 El treball en equip  
en un context digital (2 de 2)

EC186 

18:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (3 de 3)

EC85

18:00 M’entreno per a l’èxit:  
com encaixo la derrota?

JD19

18:00 Sigues un/a crack al telèfon!  
Aconsegueix i fidelitza la clientela (2 de 2)

EC129 

12 de desembre
9:00 Coaching positiu: treballar des de dins  

per aconseguir els teus reptes fora (1 de 3)
CO16

9:00 Com gestionar els reptes professionals: 
el teu lideratge personal (1 de 3)

EC98 

9:00 De l’objectiu professional al pla d’acció OC31

9:00 El primer pas cap a l’autoconeixement: 
mira’t i sorprèn-te

OC26

9:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (1 de 2)

EC90 

9:00 Seminari d’especialització.  
L’art d’argumentar per convèncer: 
management persuasiu (1 de 2)

EC43 

9:00 Tens clar quin és el teu objectiu 
professional?

OC30

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

12:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 Com treure partit als meus  
assoliments durant l’entrevista? 
Exposició del meu DAFO

RF79 

12:00 Crea la teva marca personal RF15

12:00 Escolta’t a tu mateix/a i identifica quina és 
la professió a la qual et vols dedicar (1 de 2)

OC18

12:00 Lideratge digital d’equips de treball (1 de 2) EC187 

12:00 Màrqueting personal: aprèn a vendre’t 
en els processos de selecció

JP16

12:00 Oportunitats laborals en el sector 
disseny

MT17

12:00 Seminari d’especialització. Eficàcia en 
el teu dia a dia: més amb menys

EC52 

15:00 Com comunicar-se amb eficàcia EC178 

15:00 Kit de gestió emocional 
en temps de canvi (1 de 2)

EC100 

15:00 Els 5 passos  cap a l’èxit:  
eines de coaching per al canvi (1 de 3)

CO13

15:00 Posa’t al dia de les nòmines  
i contractes de treball

MTT25

15:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (1 de 2)

OC17

16:00 Infojobs i Feina Activa:  
aprèn nous trucs per trobar feina

JP06

16:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

18:00 Com millorar els meus resultats  
a través del coaching (1 de 3)

CO18

18:00 El treball en equip  
en un context digital (1 de 2)

EC186 

18:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (2 de 3)

EC85

18:00 Networking actiu: genera oportunitats 
de networking en situacions quotidianes

RF64

18:00 Sigues un/a crack al telèfon!  
Aconsegueix i fidelitza la clientela (1 de 2)

EC129 

18:00 The job interview: types& useful tips (2 de 2) RF57

18:00 Voluntariat i altres opcions  
per adquirir experiència professional

JM06

11 de desembre
9:00 Destaca els teus assoliments  

en el CV i l’entrevista
RF61

9:00 Incrementa la teva autoestima  
i motivació en el procés de selecció

RF74

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

11:00 Noves APPlicacions mòbils  
per buscar feina 

JP15

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 Superar amb èxit el procés de selecció: 
per on començo?

RF66

12:00 Talent Coaching: descobreix el motor 
del teu futur professional (1 de 3) 

CO44

12:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (1 de 2) 

EC209 

15:00 Com valora la teva candidatura  
l’empresa de selecció: màrqueting personal

RF63

15:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

18:00 En quins sectors hi ha feina  
a Barcelona?

JM01

18:00 La millora de les relacions interpersonals 
mitjançant l’Eneagrama (1 de 3)

EC85

18:00 Millora el teu currículum i destaca JP19

18:00 Què és el màrqueting personal online? RF83 

18:00 The job interview: types& useful tips (1 de 2) RF57

17 de novembre
9:00 Amplia coneixements  

des del valor de la diferència
EC168 

9:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

9:00 Seminari d’especialització.  
Comunicació no verbal: practitioner CNV

EC22 

9:00 Transforma i ven la teva experiència  
i formació com un producte  
comercialitzable (2 de 2)

OC17

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 Les claus per treballar a Europa JM03

12:00 Seminari d’especialització. Comunica 
les teves idees de manera eficaç

EC16 

12:00 Supera les pors que et limiten 
en la recerca de feina

CO40

15:00 Optimitza el teu currículum en funció de 
com pensa la persona seleccionadora

RF11

18:00 Curs avançat de desenvolupament 
competencial. Tàctiques de negociació 
(3 de 3)

EC28 

18:00 M’entreno per a l’èxit: 
en què sóc un/a crack?

JD15

16 de novembre
9:00 CDC Crea què...?  

Explora el teu potencial creatiu (2 de 2)
EC176 

9:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (2 de 2)

EC79 

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

9:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

12:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (2 de 2)

EC90 

12:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

12:00 Treballa al Nadal RF55

15:00 Coaching cognitiu: sigues entrenador/a 
dels teus pensaments i emocions (3 de 3) 

CO25

15:00 Oportunitats laborals al sector del 
màrqueting i del màrqueting digital

MT14

15:00 Oportunitats laborals en el sector 
disseny

MT17

17:00 Com monetitzar el talent: sóc capaç de 
posar un preu d’acord amb el meu valor? 

MTC152

18:00 Com fer un portafoli professional? RF09

18:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (2 de 2) 

EC209 

18:30 Com preparar una entrevista de feina? JP10

15 de novembre
9:00 Comunica’t de manera eficaç  

a través de la carta de presentació
RF05

9:00 CDC Crea què...?  
Explora el teu potencial creatiu (1 de 2)

EC176 

9:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (1 de 2)

EC79 

9:00 Fer xarxa de contactes: què és i... què no és RF14 

11:00 Enviar currículums a les empreses, 
però com?

JP05

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Seminari d’especialització. Gestió de les 
nostres respostes emocionals (1 de 2)

EC90 

15:00 Coaching cognitiu: sigues entrenador/a 
dels teus pensaments i emocions (2 de 3) 

CO25

15:00 Com fer front a noves situacions 
des de diferents perspectives

EC5 

15:00 Principals webs on allotjar el CV RF10

16:00 Coneix el perfil professional de  
tècnic/a en comerç exterior

MTT24

17:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

18:00 Curs avançat de desenvolupament 
competencial. Tàctiques de negociació 
(2 de 3)

EC28 

18:00 L’entrevista grupal: prepara’t i practica-la JP30

18:00 Reinventa la teva aventura laboral (2 de 2) OC32 

14 de novembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Com treure partit als meus  
assoliments durant l’entrevista? 
Exposició del meu DAFO

RF79 

9:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (2 de 2) EC179 

9:00 La porta d’entrada a la creativitat EC175 

12:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (2 de 2)

EC182 

12:00 En quins sectors hi ha feina  
a Barcelona?

JM01

12:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

15:00 Activa els teus contactes potenciant 
les xarxes socials i el networking

RF68

15:00 Coaching cognitiu: sigues entrenador/a 
dels teus pensaments i emocions (1 de 3) 

CO25

15:00 Com valora la teva candidatura l’empresa 
de selecció: màrqueting personal

RF63

15:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

18:00 1, 2, 3... acció! Dels microobjectius  
al lideratge professional (2 de 3) 

CO05

18:00 Com gestionar el perfil professional  
a les xarxes socials?

JP14

18:00 Donar respostes creatives:  
explorem nous camins (1 de 2) 

EC209 

18:00 Reinventa la teva aventura laboral (1 de 2) OC32 

13 de novembre
9:00 Autoconfiança: el primer pas en el nos-

tre camí cap al creixement professional
EC2 

9:00 CDC Comunicació, la clau del teu èxit (1 de 2) EC179 

9:30 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

12:00 CDC Eines i habilitats pràctiques  
de lideratge (1 de 2)

EC182 

12:00 El networking  
en la recerca activa de feina

RF18

12:00 Infojobs i Feina Activa:  
aprèn nous trucs per trobar feina

JP06

12:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

12:00 Voluntariat i altres opcions  
per adquirir experiència professional

JM06

15:00 Oportunitats laborals al sector de 
la logística

MT13

18:00 Curs avançat de desenvolupament 
competencial. Tàctiques de negociació 
(1 de 3)

EC28 

24 de novembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Seminari d’especialització.  
Negociació en contexts difícils (2 de 2)

EC27 

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

12:00 L’error i el fracàs com a valor  
diferencial d’un currículum (NOU)

MTC150

12:00 Millora el teu lideratge.  
Coneix-te i fes un pla

EC183 

15:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (3 de 3)

EC97

18:00 Prepara’t per a l’entrevista de feina JP17

23 de novembre
9:00 Comunicació verbal i no verbal  

a l’entrevista de feina
RF35

9:00 Seminari d’especialització.  
Negociació en contexts difícils (1 de 2)

EC27 

11:00 Marca personal:  
aprèn a construir-la per trobar feina

JP26

12:00 Descobrint les ocupacions  
que m’interessen

JO03

12:00 Oportunitats laborals al sector de 
l’e-commerce (NOU)

MT19

12:00 Simplifica la teva vida:  
el que no suma resta

EC114 

15:00 Els estils comunicatius: millora  
les relacions a la feina (3 de 3) 

CO48

15:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

17:30 El currículum i la carta:  
prepara la teva millor presentació

JP01

18:00 Com comunicar-se amb eficàcia EC178 

18:00 Competencies & skills: our added value OC23

18:00 Oportunitats laborals en el sector del 
turisme i hostaleria

MT11

22 de novembre
9:00 Busques feina? Posa en valor les teves 

competències com a candidat/a
RF20

9:00 Com fer front amb èxit situacions  
on la comunicació és difícil

EC19 

9:00 Kit de qualitat a la feina EC157 

9:00 Preguntes incòmodes  
en una entrevista de feina

RF87

12:00 Crea el teu pla d’acció:  
fes créixer la teva creativitat

EC177 

12:00 Mira’t en positiu OC27

12:00 Tothom pot liderar:  
descobreix per què i com

EC181 

12:00 Coaching per al canvi d’hàbits  
i assolir l’excel·lència (2 de 2)

CO12

15:00 Els estils comunicatius: millora 
les relacions a la feina (2 de 3)

CO48

15:00 Treballar a Europa MT02

15:00 Dissenya la teva pròpia estratègia 
d’autocandidatura per apropar-te a 
les empreses

RF21

16:00 Millora el teu currículum i destaca JP19

16:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

16:00 Vols créixer en equip? 
Aquest és el teu repte!

EC94 

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (2 de 3)

EC97

18:00 M’entreno per a l’èxit:  
quins rols jugo a la vida?

JD16

21 de novembre
9:00 Comunica’t de manera eficaç  

a través de la carta de presentació
RF05

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

9:00 Seminari d’especialització.  
Escriptura empresarial (2 de 2)

EC161 

12:00 Autocontrol: estratègies  
per aplicar-lo en el nostre dia a dia

EC6 

12:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

12:00 Oportunitats laborals al sector del 
comerç minorista

MT12

12:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

15:00 Els estils comunicatius: millora  
les relacions a la feina (1 de 3) 

CO48

15:00 Què és el màrqueting personal online? RF83 

15:00 Treballa al Nadal RF55

16:00 Planificar i organitzar és un impossible 
per a tu? Aquest és el teu repte!

EC146 

18:00 1, 2, 3... acció! Dels microobjectius  
al lideratge professional (3 de 3) 

CO05

18:00 Destaca els teus assoliments  
en el CV i l’entrevista

RF61

18:00 Estigues al dia de les condicions  
i els contractes laborals actuals

JM04

18:00 Necessites “enchufe”? 
No, jo sóc networker!

JP24

18:00 Noves APPlicacions mòbils  
per buscar feina 

JP15

18:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

20 de novembre
9:00 Allunya els pensaments negatius i 

construeix noves maneres de pensar
CO42

9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (1 de 2)

RF92

9:00 Seminari d’especialització.  
Escriptura empresarial (1 de 2)

EC161 

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

12:00 Oportunitats laborals en el sector 
sociosanitari

MT18

12:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (1 de 2)

EC14 

12:00 Coaching per al canvi d’hàbits  
i assolir l’excel·lència (1 de 2)

CO12

15:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

15:00 Coneix el perfil professional de  
tècnic/a d’e-commerce

MTT20

16:00 Vols fer una oferta que no et puguin 
refusar? Aquest és el teu repte!

EC145 

18:00 Introducció a la PNL i les seves aplica-
cions en l’entorn organitzacional (1 de 3)

EC97

18:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

1 de desembre
9:00 Busques feina? Posa en valor les teves 

competències com a candidat/a
RF20

9:00 Els secrets de l’entrevista:  
una visió 360º

RF81 

9:00 Fes-te preguntes per gestionar  
el teu canvi professional (1 de 3)

EC99 

9:00 Teatre per improvisar durant  
el procés de recerca de feina

RF89

12:00 Com adaptar-se al canvi  
en la societat digital (2 de 2)

EC185 

12:00 Oportunitats laborals al sector del 
màrqueting i del màrqueting digital

MT14

12:00 Seminari d’especialització.  
Ets resilient?

EC68

30 de novembre
9:00 CDC Orientació a l’assoliment (2 de 2) EC65 

9:00 Practica els psicotècnics  
i les proves de selecció

RF88

9:00 Seminari d’especialització.  
Imatge personal 360º. Estratègies per 
a una comunicació efectiva (2 de 2)

EC12

9:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

9:30 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

12:00 Com adaptar-se al canvi  
en la societat digital (1 de 2)

EC185 

12:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (2 de 2)

EC189 

12:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

12:00 Treballa al Nadal RF55

18:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (2 de 2) 

EC211 

29 de novembre
9:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

9:00 Coneix el teu perfil negociador  
i fes-te un full de ruta

EC193 

9:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

9:00 Gestió del temps en la recerca de feina RF78 

9:00 Seminari d’especialització.  
Imatge personal 360º. Estratègies per 
a una comunicació efectiva (1 de 2)

EC12

12:00 CDC Fer networking: un món més enllà  
de les xarxes virtuals (1 de 2)

EC189 

12:00 Mostra les teves competències a partir 
de l’entrevista d’incidents crítics (2 de 2)

RF29

12:00 Oportunitats laborals en el sector 
smart cities

MT10

15:00 The art of negotiating. Getting to 
YES! (2 de 2)

EC29 

16:00 Taller pràctic: vine a fer que el teu 
currículum destaqui (NOU)

JP27

16:00 Vols orientar-te bé a l’assoliment? 
Aquest és el teu camí! (3 de 3)

EC207

18:00 Comprendre perquè et comprenguin 
(2 de 2) 

EC133 

18:00 Coneix i practica 6 eines avançades 
per exercir com a líder (1 de 2) 

EC211 

18:00 Els valors personals com a font  
d’energia professional (3 de 3) 

CO45

18:00 M’entreno per a l’èxit:  
com em comunico amb la vida?

JD17

18:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

28 de novembre
9:00 Analitza la teva estratègia  

de networking i planifica’t
EC190 

9:00 Com gestionar les emocions  
a l’entrevista de feina

RF80 

9:00 Coneix el perfil professional de  
consultor/a

MTT26

9:00 Seminari d’especialització. Com gestio-
nar les pors i les inseguretats (2 de 2)

EC58 

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (2 de 2)

RF01

12:00 Augmenta en control i qualitat la gestió 
del teu projecte (2 de 2)

EC155 

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Seminari d’especialització.  
Incrementa la teva autoconfiança

EC55 

12:00 Mostra les teves competències a partir 
de l’entrevista d’incidents crítics (1 de 2)

RF29

16:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

16:00 Vols orientar-te bé a l’assoliment? 
Aquest és el teu camí! (2 de 3)

EC207

18:00 Comprendre perquè et comprenguin 
(1 de 2)

EC133 

18:00 Els valors personals com a font  
d’energia professional (2 de 3) 

CO45

18:00 Seminari d’especialització. 
Viatge amb brúixola pel laberint personal

EC86 

18:00 Taller pràctic: vine amb nosaltres  
a fer el teu currículum i la carta

JP03

27 de novembre
9:00 CDC Orientació a l’assoliment (1 de 2) EC65 

9:00 Seminari d’especialització. Com gestio-
nar les pors i les inseguretats (1 de 2)

EC58 

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

10:00 Ofertes de feina: descobreix 
tots els canals per trobar-les

JP08

12:00 Augmenta en control i qualitat la gestió 
del teu projecte (1 de 2)

EC155 

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 Prepara’t per a una entrevista de feina 
virtual a Skype/Hangouts

RF38

12:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (2 de 2)

EC14 

15:00 The art of negotiating. Getting to 
YES! (1 de 2)

EC29 

16:00 Vols orientar-te bé a l’assoliment? 
Aquest és el teu camí! (1 de 3)

EC207

18:00 Autolideratge exprés! EC107 

18:00 Els valors personals com a font  
d’energia professional (1 de 3) 

CO45

18:00 Posa’m a prova! Sóc bo/bona comunicant EC180 

8 de desembre7 de desembre
9:00 Tinc LinkedIn,  

com l’utilitzo en la recerca de feina?
RF49

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Vols trobar feina?  
Prepara la teva estratègia!

JO01

4 de desembre
9:00 Buscant el superheroi/superheroïna 

que portes dins (1 de 2) 
CO47

9:00 Fes-te preguntes per gestionar  
el teu canvi professional (2 de 3)

EC99 

9:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

10:00 Com preparar una entrevista de feina? JP10

12:00 El currículum creatiu:  
marca la diferència

RF03

12:00 Estigues al dia de les condicions  
i els contractes laborals actuals

JM04

12:00 Guanya’t la gent:  
com preguntar per generar confiança

EC113 

12:00 Networking:  
més que fer i mantenir contactes

EC174 

15:00 La carta de motivació: comunica’t 
eficientment durant el procés de 
recerca de feina

RF73

17:00 Els secrets per superar amb èxit una 
entrevista de feina

JP09

18:00 Descobrint les ocupacions  
que m’interessen

JO03

18:00 M’entreno per a l’èxit:  
com faig equip per la vida?

JD18

18:00 Seminari d’especialització.  
Incrementa la teva autoconfiança

EC55 

5 de desembre
9:00 Buscant el superheroi/superheroïna 

que portes dins (2 de 2) 
CO47

9:00 Fes-te preguntes per gestionar  
el teu canvi professional (3 de 3)

EC99 

9:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 Les claus per treballar a Europa JM03

12:00 Simplifica la teva vida:  
el que no suma resta

EC114 

12:00 Vine a fer el test d’interessos  
professionals de Barcelona Activa

OC01

15:00 Dissenya la teva pròpia estratègia d’auto-
candidatura per apropar-te a les empreses

RF21

15:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

18:00 Busques feina? Sigues candidat/a 
de les nostres ofertes de feina

JM02

18:00 Taller pràctic: vine a fer que el LinkedIn 
et serveixi per buscar feina

JP23

6 de desembre
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29 de desembre
9:00 Vine a fer el teu currículum  

a Barcelona Activa (2 de 2)
RF01

9:00 Vine a veure diferents models de CV  
i escull el que més et convingui

RF07

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (2 de 2)

RF27

12:00 Xarxa de contactes: practica LinkedIn RF44

15:00 Autocontrol: estratègies  
per aplicar-lo en el nostre dia a dia

EC6 

18:00 CDC Crea què...?  
Explora el teu potencial creatiu (2 de 2)

EC176 

28 de desembre
9:00 El teu CV s’adapta al que estàs buscant? RF06

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (2 de 2)

RF92

9:00 Saps com fer un CV per competències? RF04

9:00 Vine a fer el teu currículum  
a Barcelona Activa (1 de 2)

RF01

12:00 Busques feina? Deixa que et trobem RF19

12:00 L’ABC de la negociació (2 de 2) EC192 

12:00 L’entrevista: coneix els secrets  
i participa en un role playing (1 de 2)

RF27

15:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (2 de 2)

EC79 

18:00 CDC Crea què...?  
Explora el teu potencial creatiu (1 de 2)

EC176 

18:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (2 de 2)

EC14 

27 de desembre
9:00 Comunica’t de manera eficaç  

a través de la carta de presentació
RF05

9:00 Com explicar el teu CV  
amb l’elevator pitch (1 de 2)

RF92

9:00 Tinc LinkedIn,  
com l’utilitzo en la recerca de feina?

RF49

12:00 Busques feina? Posa en valor les teves 
competències com a candidat/a

RF20

12:00 Els secrets de l’entrevista:  
una visió 360º

RF81 

12:00 L’ABC de la negociació (1 de 2) EC192 

15:00 CDC Autocontrol  
i gestió de conflictes (1 de 2)

EC79 

18:00 La porta d’entrada a la creativitat EC175 

18:00 Seminari d’especialització. 
Assertivitat: base i tècniques (1 de 2)

EC14 

26 de desembre25 de desembre


