Ocupació VS Coronavirus
Recull d’informació i enllaços explicats en el Directe d’Instagram el 26/3 18h
https://www.instagram.com/rfocupaciobl/
1. SOC
a. Si

t’has

de

fer

Demandant

d’Ocupació

(DONO)

entra

a:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripc
io-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html
b. Si has de renovar el DARDO perquè se’t caduca ja, aquest es renovarà
automàticament, no cal que facis cap gestió
c. en cas d’ERTO/ERTE: si mai has estat d’alta com a DONO, has de
sol·licitar-lo la teva inscripció per via telèfonica o a través de l’enllaç de
l’apartat “a”.
d. Garantia Juvenil: No es fan inscripcions a no ser que tinguis la CLAVE
2. OFERTES DE FEINA URGENTS
Important:
-

contrastar vericitat

-

fer autocrítica de si tenim el perfil i competències necessaries

-

ser conscient del risc de contagi

-

ofertes:

a. Treballar SEM

Bon día!!! Si conocéis a alguien que quiera trabajar cogiendo

llamadas para 061 que envíe currículum a evaporta@ferrovial.com. Se harían
contratos de mes a mes hasta hacerlos fijos o no.
b. Fund Pere Mata, CRIDA URGENT (mirar imatge més abaix)

c. Si coneixeu un/una TS de l’àmbit de la salut, col.legiada i a l’atur, que es posi en
contacte amb mi orientaciobt@tscat.cat
d. Residència de gent gran al Prat necessita cobrir urgentment places d'auxiliars de
geriatria per a la cobertura de baixes temporals.
Podeu accedir a l'oferta aquí:
https://t.co/Y5MiZOVVTt CV al correu slo@elprat.cat amb la ref.295177

e. A l’hospital de Viladecans necessitem INFERMERES....Si us plau ajudeu-nos

🙏!!!! Hospital de Viladecans precisa personal enfermería que no trabaje en ICS
para incorporación inmediata. Telèfon de contacte 93 631 95 30 Que preguntin per
mi, Silvia Palacios

f.

Barcelona Activa fa DIFUSIÓ d'aquesta oferta.

El CSC (Consorci de Salut i Social de Catalunya) obre una borsa de treball per cobrir
posicions de GEROCULTORS/ES per a Residències i Centres d'atenció a la gent gran.
S'obre aquesta convocatòria extraordinària degut a l'estat d'emergència en el que ens
trobem. Per aquest motiu s'accepten candidatures sense la Formació Acreditada, si teniu
vocació per aquest àmbit us donaran la formació necessària.
Podeu veure el detall de la oferta en: http://www.consorci.org/
Per inscriure't has d'enviar el teu CV al següent email: rhumans@consorci.org especificant
la teva disponibilitat horària i localització.
http://www.consorci.org/professionals/ofertes-de-treball/652/el-csc-atesa-la-situacio-derivada
-de-lepidemia-del-coronavirus-sars-cov-2-i-a-efectes-de-garantir-el-personal-per-a-la-cobert
ura-en-centres-residencials-i-centres-diurns-datencio-a-gent-gran-ofereix-una-borsa-de-treb
all-de-gerocultorses
Descripció de l'oferta: Donar suport a l'equip interdisciplinar en acollida, recepció i
dinamització de les persones usuàries, col·laborant en el pla de cures. Mantenir la higiene,
administrar aliments i realitzar canvis posturals
Tipus de relació professional: Contracte
Tipologia de contracte: Temporal
Durada de contracte: Variable segons les necessitats generades pel Covid-19
Núm. Hores setmanals: 35
Horari: Diferents horaris i jornades (parcials i completes)
Retribució brut anual: Segons conveni
Requisits
Categoria professional: Auxiliars
Temps d'experiència: Cap
Altres requeriments específics: Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a
persones dependents en institucions socials Es valoraran candidatures sense aquesta
formació, amb vocació per àmbit gent gran. Se'ls formarà.
Competències personals més desenvolupades: Orientació al Client

g. Afers socials. Generalitat. Oferta per a persones que tinguin experiència en feina
de

cures

i

que

vulguin

treballar

en

l’atenció

de persones vulnerables.

rrhh.covid.tsf@gencat.cat
https://twitter.com/aferssocialscat/status/1242479780429049857
h. Hospital Clínic de Barcelona busca personal tècnic/investigador per a projectes i
programes d'investigació en COVID19 I SARS-CoV-2
https://www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps/ofertes-de-treball

3. ERTE / ERTO
Tota la informació la podeu consultar a:
https://www.ccoo.cat/noticia/228735/p?id=228735
4. Formació Online:
a. Barcelona Activa:
i.

Cursos relacionats amb la recerca de feina i elaboració del CV
(Barcelona Activa)
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programe
s/pagina50490/actividades-online.do

ii.

Cursos online gratuïts relacionats amb l’emprenedoria (Barcelona
Activa)
https://empreses/web/es/formacio-online?utm_source=Acrelia&utm_m
edium=mail-cat&utm_campaign=NLEmpreses

iii.

Formació

tecnològica

Cibernàrium

de

Barcelona

Activa

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/
b. Femxa: Cursos subvencionats per a persones desocupades i treballadores
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/cur
sos-desempleados-estatal
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal
c. Foment i Formació: Cursos subvencionats de diferents temàtiques Foment i
Formació. (actualment només en vigència els de modalitat online).
https://www.fomentformacio.com/ca/formacio/cursos-subvencionats/

d. Autoocupació:

Cursos

de

formació

subvencionada

per

a

joves.

http://www.autoocupacio.org/provincia/barcelona/
e. Fundesplai: formació online subvencionada (treballadors en actiu i aturats)
https://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/intervencio-social
f.

Incorpora de La Caixa. Cursos de formació per a professionals de
l’àmbit de la inserció: https://www.incorpora.org/ca/formacio-curso

g. SOC. Cercador de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.d
o
Cursos de pagament
h. Domestika https://www.domestika.org/es
i.

Escola

EFA.

Ofereix

formació

online

però

de

pagament.

https://escolaefa.cat/oferta-formativa/online/
j.

Pere Tarrés. Formació online de pagament, algunes opcions subvencionades
per treballadors en actiu o en l’àmbit de les cures.
https://www.peretarres.org/es/formacion/busca-tu-curso

Altres formacions:
k. ACTIC: nivell bàsic és gratuït, però les proves de nivell estan anul·lades pel
moment. https://actic.gencat.cat/ca/inici
l.

Cursos de català: Parla.cat
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

5. Orientació online
a. pràctica d’entrevistes de feina
b. aprendre a fer servir el canva per fer cv https://www.canva.com/
c. Contactar amb nosaltres per establir dia i hora de l’orientació
Marta: 649 50 83 51 mnavarro@elbaixllobregat.cat
Anna: 659 92 46 36 amgomez@elbaixllobregat.cat
d. Serveis d’orientació acadèmica onine (Exemple Castelldefels): Orientador
virtual que hem fet al SLTET per poder oferir orientació i informació

acadèmica als joves. Cal baixar-se l’app Tellfy i afegir-se al grup del SLTET.
És totalment anònima, de manera que cap altre usuari pot veure el telèfon de
la resta d’usuaris ni poden fer xats entre ells. És la app que utilitzem pel PTT.
Us deixo el manual d’instal.lació:
https://drive.google.com/open?id=1XUZcKsGIKytMNzdeiU2zy8-wpOAjQ6Qm

Aquí estàn tots els enllaços dels que hem fet referència en el directe. El teniu penjat al
nostre perfil d’instagram. https://www.instagram.com/rfocupaciobl/
No us el perdeu, donat que hem parlat de més temes com: quins sectors tindran més
demanda, o com serà el quotidià després del confinament.
Si teniu més dubtes o preguntes, si us plau, feu-nos-les arribar!

Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic, trucades o Whatsapp al
nostre número de telèfon:
Zona Muntanya:
Anna M Gómez. amgomez@elbaixllobregat.cat Tlf. 659 924 636
Zona Delta:
Marta Navarro mnavarro@elbaixllobregat.cat Tlf. 649 508 351

