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+ INFO
Centre de Promoció Econòmica  
de l’Ajuntament del Prat 
C. de les Moreres, 48    Les Moreres
Tel. 93 478 68 78 
A/e: slo@elprat.cat 
www.elprat.cat/economia 
Atenció al públic: de dilluns a divendres  
de 9.00 a 13.30 h 
Club de feina: de dilluns a dijous  
de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h  
Inscripcions via web: online.elprat.cat

elprateconomia

TALLERS
DE RECERCA 
DE FEINA
Apunta-t’hi i millora 
les teves oportunitats 
d’accés al mercat 
de treball  

#elprateconomia

#elpratocupació



El Servei Local d’Ocupació ofereix una programació anual on po-
dràs trobar tallers estables i monogràfics per al desenvolupament 
professional i la recerca de feina tant si et trobes en situació d’atur o 
en millora d’ocupació. L’objectiu és afavorir l’ocupabilitat de les per-
sones i les oportunitats d’accés al mercat de treball, facilitant eines 
innovadores i efectives, la capacitació en competències i informació 
actualitzada del mercat laboral.

El cost dels tallers es gratuït, i és necessari inscripció prèvia, i s’orga-
nitzen amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Ja estic preparada. Per on començo?  
13 i 14 de març   |   De 09.15 a 14.15 h

OBJECTIUS: 
-  Empoderar per iniciar el procés de retorn al mercat laboral.
-  Identificar competències i objectius laborals a través de l’autoconeixement.

PÚBLIC: Dones en situació de vulnerabilitat per diferents motius: dones amb 
molts anys d’inactivitat o situacions similars que hagin afectat el seu entorn  
i la seva autoestima.

Instagram, Linkedin i TikTok per a la recerca de feina   
3 i 4 de maig   |   De 09.30 a 12.30 h

OBJECTIUS:
-  Trucs per a fer servir les noves eines de recerca de feina.
-  Com fer que ens trobin en el mercat ocult del 85% de les ofertes de feina
-  Investigar el procés de selecció a cada xarxa des de la pell d’una reclutadora.

PÚBLIC: Persones interessades en noves eines de recerca de feina

Recerca de feina amb el mòbil: sincronitza els dispositius  
i no et quedis sense memòria  
7 i 8 de juny   |   De 09.30 a 12.30 h

OBJECTIUS: 
-  Optimitzar el temps i millorar els resultats en la recerca de feina  
gràcies a la sincronització de dispositius i les eines de google.
-  Gestionar l’espai d’emmagatzematge del dispositiu mòbil i conèixer  
les seves possibilitats.

PÚBLIC: Persones en situació d’atur o que volen millorar d’ocupació, sense 
coneixements o amb coneixements bàsics en competències digitals. 

Com trobar feina amb més de 45 anys. Talent sènior
19, 20 i 21 de setembre   |   De 09.30 a 13.30 h 

OBJECTIUS: 
-  Capgirar la visió negativista de la recerca de feina d’un sènior.
- Dissenyar una estratègia de recerca de feina proactiva i útil.
- La importància per a un sènior de la marca personal i marca digital. 

PÚBLIC: Persones en procés de recerca de feina majors de 45 anys 

Eines per relacionar-te amb l’Administració pública.  
Sigues un ciutadà o ciutadana digital 
28 i 30 de novembre   |   De 09.30 a 13.30 h 

OBJECTIUS: 
-  Adquirir coneixements generals sobre la certificació digital i el tipus. 
-  La signatura electrónica. 
-  Conèixer els serveis on-line de les diferents administracions públiques

PÚBLIC: Qualsevol persona interessada a aprendre a relacionar-se amb 
l’Administració pública per mitjans digitals.

Et pots inscriure als tallers adreçant-te al Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat (carrer de les Moreres, 48, 08820, el Prat de Llobregat, 
tel. 93 478 68 78 - Servei Local d’Ocupació) o bé pots preinscriure-t’hi en 
línia a: online.elprat.cat, www.elprat.cat/economia, slo@elprat.cat

Per accedir-hi cal d’estar donat d’alta al  
Servei Local d’Ocupació.  
Si encara no ho estàs, pots demanar cita d’alta 
presencialment o en línia a:  online.elprat.cat. 


