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 UGT proporciona més de 100 cursos per treballadors i aturats [+] 

El sindicat UGT ha obert el termini d’inscripció a 107 cursos de caràcter gratuït 

en diferents modalitats: online, mixta i presencial. 

Els cursos van destinats a treballadors en actiu, donats d’alta a la Seguretat 

Social, i a aturats inscrits com a demandants d’ocupació. 

Els cursos que s’ofereixen treballaran les següents matèries: 

 

Seguretat i salut laboral i medi ambient 

Tecnologies de la Informació i Comunicació 

Idiomes 

Igualtat 

Drets Laborals i negociació col·lectiva 

Habilitats Socials i Comunicació 

Protecció Social 

Recursos Humans i Administració 

Competències per a  la representació legal 

dels treballadors 

Orientació, Formació i cooperació 

 

Podeu trobar més informació al respecte al seu web: 

http://www.ugt.es/ejb/cursos/curso2013/preinscr/solicitud_2013.htm 

 

L’empresa iYogi crearà 3.000 llocs de treball a Espanya[+] 

Aquesta empresa s’ha implantat recentment al nostre país i preveu una creació de 3.000 

llocs de treball en els pròxims tres anys. De moment s’ha implantat a Madrid, amb la 

creació de 250 llocs de feina.  

D’origen indi, està dedicada a la teleassistència i ha escollit el nostre país per tal 

d’implantar-se a territori europeu. Dins la seva previsió inclou instal·lar-se a Barcelona i 

altres ciutats espanyoles. 

Per tant, estigues preparat, entra el seu web i ofereix la teva candidatura. Seguidament 

http://www.ugt.es/ejb/cursos/curso2013/preinscr/solicitud_2013.htm
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et facilitem el seu enllaç: 

http://empleo.iyogi.es/ 

La Generalitat obre la borsa de feina per professors docents! Aprofita 

els últims dies d’inscripció![+] 

La conselleria d’Ensenyament de la Generalitat ha convocat un concurs públic per 

formar part de la borsa de feina per personal interí docent. El període per presentar 

la sol·licitud finalitzarà el 3 de març. Afanya’t si estàs interessat! 

Aquesta borsa de feina serveix per, de manera temporal, optar a feines dins 

l’Ensenyament com a personal interí. 

Aquesta obertura serveix per a que els que ja estaven dins puguin actualitzar les 

seves qualificacions professionals i que els que s’acabin de llicenciar entrin sempre 

i quan compleixin els requisits exigits. Les persones que integrin aquesta borsa 

podran optar a la substitucions de docents malalts i acumular d’aquesta manera 

puntuació per futures oposicions. 

Hi ha 94 especialitats convocades: 

- 8 per cos de mestres 

- 32 per professors de l’E.S.O 

- 23 per tècnics de FP 

- 13 per professors d’escoles oficials d’idiomes 

- 9 per arts plàstiques i disseny 

Accedeix ràpidament al web de la Generalitat i fes la teva sol·licitud: 

http://bit.ly/1ciugvN 

 

Què s'entén per hores extres i treball nocturn?[+] 

T’expliquem:  

Hores extraordinàries 

 

Són hores extraordinàries les que es realitzen per damunt la durada màxima de la 

jornada ordinària legal o pactada. 

- El nombre màxim d'hores extraordinàries és de 80 l'any, o inferior en proporció a 

la jornada que es realitzi, si aquesta és inferior a la general de l'empresa. 

- La seva realització és voluntària, llevat que això  s'hagi pactat en conveni 

http://bit.ly/1ciugvN
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col·lectiu o en contracte de treball. 

- Estan  prohibides per a menors de 18 anys. 

- Es pot optar –mitjançant conveni, o si no n'hi ha, contracte individual- entre 

abonar-les econòmicament o compensar-les per temps de descans. En cap cas la 

quantia econòmica pot ser inferior al valor de l'hora ordinària. 

- A manca de pacte, es compensen amb descansos dins dels 4 mesos següents a 

la seva realització. 

 

Treball nocturn 

 

El treball nocturn és el realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí. 

- Es considera treballador/a nocturn/a el treballador o la treballadora que realitzi 

normalment en període nocturn una part no inferior a 3 hores de la seva jornada 

diària de treball, així com el treballador/a que pugui realitzar en període nocturn 1/3 

de la seva jornada anual. 

- L'empresari/ària que recorri regularment a la realització de treball nocturn, n'ha 

d'informar a l'autoritat laboral. 

- La jornada dels treballadors/ores nocturns no pot excedir de 8 hores diàries de 

mitjana, en un període de referència de 15 dies. Aquests treballadors/ores no 

poden realitzar hores extraordinàries. 

- Els/les menors de 18 anys no poden realitzar treballs nocturns. 

- El treball nocturn ha de tenir una retribució específica d'increment d'acord amb el 

que s'hagi establert en la negociació col·lectiva, llevat que el salari s'hagi establert 

atenent que el treball sigui nocturn o s'hagi acordat la compensació amb descans. 

 

L’empresa Ideal Call proporcionarà 120 llocs de treball a un nou centre 

implantat a Barcelona[+] 

L’empresa Ideal Call és una empresa de Call Center i xarxes socials i ha obert un 

nou centre de treball a la ciutat comtal. Aquest nou centre donarà els seus serveis 

a diferents empreses a tota Espanya. 

Ideal Call pertany al mateix grup que STD Multiopción, on podeu presentar la 

vostra candidatura espontània.  

http://www.stdmultiopcion.es/es/contacto/ 

Estàs desorientat? No saps què demanen les empreses o quins 

idiomes necessites per millorar la teva probabilitat d’obtenir una 

feina?[+] 

Evento Entérate és un espai on podràs informar-te sobre els teus dubtes respecte 

recerca de feina, beques, voluntariat, oposicions, reclutament, etc. 

Consulta el seu web per assabentar-te de més informació, i si entra dins els teus 

http://www.stdmultiopcion.es/es/contacto/
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interessos fes la inscripció per l’Evento Entérate a Barcelona. L’entrada és 

gratuïta. 

Tot seguit et facilitem el seu enllaç: http://www.eventoenterate.com/ 

 

Barcelona Treball Joves continua oferint activitats per a que milloris la 

teva recerca de feina. Consulta el programa i activa’t![+] 

Barcelona Activa i la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona treballen 

conjuntament per tal d’aconseguir recursos i informació pels joves de la ciutat que 

volen millorar els seus coneixements vers el procés de recerca de feina en el dia 

d’avui. 

Avui dia la recerca de feina ha agafat protagonisme per realitzar-la a través de les 

eines 2.0. Com molts ja sabeu, hi ha una gran quantitat de portals d’ocupació on 

es publiquen ofertes. 

Tot i així, hem volgut anar més enllà. Durant aquest any s’han programat dues 

activitats aplicades a les TIC, que són: 

Com gestionar el perfil professional a les xarxes socials? 

Dimarts, dia 18/03/2014 a les 17:00 hores a l’ESPAI JOVE LES BASSES. 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-

feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%

20feina&data=18/03/2014 

 

Treu el màxim profit al teu mòbil per buscar feina  

Dimecres, dia 05/03/2014 a les 17:00 hores a l’ ESPAI JOVE LES BASSES. 

Per tal de fer la inscripció entra el següent enllaç: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-

feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%

20feina&data=05/03/2014 

Quins avantatges rep la empresa si em fa un contracte de formació i 

aprenentatge?[+]  

 

Aquest tipus de contractació es pot fer amb treballadors d’entre 16 i 25 anys 

(menors de 30 anys fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15%), els 

quals no tinguin reconeguda cap tipus de qualificació professional requerida per 

fer un contracte de pràctiques. 

La durada mínima del contracte serà d’un any i la màxima de tres anys, tot 

i que en el conveni col·lectiu de l’empresa es poden establir diferents durades, 

sempre respectant una durada mínima de sis mesos i una màxima de tres anys. 

http://www.eventoenterate.com/
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=18/03/2014
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=18/03/2014
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=18/03/2014
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=05/03/2014
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=05/03/2014
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea/preparat-per-buscar-feina.do?codiIdioma=1&idArea=1106&titolArea=Prepara%B4t%20per%20buscar%20feina&data=05/03/2014
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Es poden fer dues pròrrogues del contracte sempre respectant el màxim 

anteriorment esmentat. 

El contracte mai podrà ser a temps parcial. El temps de treball efectiu 

compatible amb la formació serà: 

- No superior al 75% de la jornada el primer any 

- No superior al 85% durant el segon any i tercer any de la jornada 

màxima prevista al conveni o, en defecte, la màxima legal marcada per 

l’estatut del treballadors. 

Quins avantatges té l’empresa? 

Reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social si el 

contracte si el contracte es realitza per empreses amb una plantilla inferior a 

250 treballadors o del 75% de reducció quan l’empresa disposa de 250 o més 

treballadors. 

Reducció del 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant 

la vigència del contracte, incloent pròrrogues. 

Les empreses que, un cop finalitzat el contracte per la formació, transformin el 

contracte en indefinit tindran dret a una reducció de la quota empresarial de 

Seguretat Social de 1.500 euros/any durant 3 anys. En cas de ser dones 

les contractades, la quota serà de 1.800 euros/any durant 3 anys. 

 

Si voleu cercar més informació al respecte, podeu fer la consulta a través 

d’aquest enllaç: 

http://bit.ly/1eJJwWj 

 

 

  

Com fem una bona carta de presentació? Et donem consell [+] 

Aquí trobaràs idees i instruccions que et seran útils a l’hora d’escriure una carta de 
presentació, així com alguns exemples en funció que sigui una carta de resposta a una 
oferta concreta o una carta d’autocandidatura. 

Si és important redactar un bon currículum, no ho és menys acompanyar-lo d’una bona 
carta de presentació que de forma esquemàtica situï el seleccionador en relació amb el 
lloc de treball al qual optem. És convenient destacar els aspectes més rellevants de la 
vostra experiència o formació per al càrrec que us interessa. 

Per redactar una carta en resposta a un anunci: 

 Llegiu atentament l'anunci o l’oferta de feina. 
 Analitzeu les necessitats de l'empresa. Quin tipus de professional estan buscant? 

http://bit.ly/1eJJwWj
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 Feu una carta a mida: seleccioneu els aspectes del currículum que convé 
destacar per suscitar l'interès en funció de les necessitats de l'empresa que 
realitza l'oferta. 

Per redactar una carta que serà enviada per iniciativa pròpia (autocandidatura): 

S’utilitza quan s'envia per iniciativa pròpia el currículum a una empresa perquè el tinguin 
en compte en el moment en què sorgeixi una vacant o es creï un nou lloc de treball. 

 Procureu aconseguir el màxim d'informació sobre l'empresa i les seves 
necessitats. 

 Trobeu un motiu per demostrar el vostre interès per col·laborar amb ells. 
 Seleccioneu els aspectes del currículum que us interessa oferir a l'empresa 

perquè sabeu que els valoraran positivament 

 

Oferta de cursos de formació ocupacional [+] 

A través dels cursos de formació ocupacional proporcionats pel SOC podem millorar el 

nostre perfil professional en funció del nostre objectiu laboral. 

Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòric - 
pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat 
d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències 
professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en 
situació d'atur. 

També hi ha la possibilitat de realitzar formació a distància mitjançant el programa e-
formació, que consta de més de 80 especialitats, d'entre 25 i 50 hores de durada. 

La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de les persones 
treballadores per tal d'adaptar els seus perfils a les necessitats empresarials. Va dirigida 
principalment a treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l'accés de 

treballadors/ores en situació d'atur. 

Per saber quina és l’oferta formativa que hi ha, pots consultar el cercador 

(mitjançant l’opció de cerca avançada) i així trobar les fitxes amb la matèria de 

cada curs, el total d’hores, etc. En cas de dubte us aconsellem que truqueu al 

SOC o al centre específic on s’impartirà la formació. 

Us facilitem enllaç directe per a que comenceu a fer la vostra recerca: 

http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosAvancat.do 

 

http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosAvancat.do
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S’engega un nou projecte per recolzar als joves en relació a 

l’emprenedoria [+] 

És una prioritat de la Direcció General de Joventut fomentar l’emprenedoria 

entre la població jove. Per aquest motiu està en marxa un programa per impulsar, 

fomentar i donar suport a tots els i les joves que volen ser emprenedors i crear la 

seva pròpia empresa i lloc de treball. 

Aquest servei per a emprenedors es fonamenta en el desenvolupament de 

dinàmiques d’informació, orientació, assessorament i acompanyament 

personalitzades als joves. 

Aquestes estan organitzades en tres grans fases: 

Primera fase: informació i orientació amb l'objectiu de conèixer i avaluar, a priori, 

el perfil del/la  jove i el seu projecte d'autoempresa. 

Segona fase: assessorament adreçat a donar suport als/les joves en l'elaboració 

del Pla d'empresa del seu projecte. 

Tercera fase: acompanyament durant tot el procés en la recerca de recursos, 

constitució de l'empresa i inici de l'activitat. 

Al següent enllaç trobareu les oficines on es proporcionarà aquest servei: 

http://www.oficinajove.cat/index.php/ca/oficina/llistat 

Què és l’ACTIC?On em puc adreçar? [+] 

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en 

tecnologies de la informació i la comunicació”. 

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la 

combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la 

informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir 

objectius determinats amb eficàcia i eficiència. 

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves 

competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara 

que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix 

que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot 

Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del 

certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la 

sol·licitud.  

Si vols preparar-te per l’examen consulta el següent cercador de centres per tal 

d’informar-te sobre el seu funcionament: https://actic.gencat.cat/actic/AppJava/centre.do 

http://www.oficinajove.cat/index.php/ca/oficina/llistat
https://actic.gencat.cat/actic/AppJava/centre.do


BUTLLETÍ LABORAL 
Butlletí mensual Núm. 50 Març 2014 

 

  

 

HORARIS ASSESSORIA LABORAL 2014 

 

Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral 

amb cita prèvia els:  

 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

MATÍ 

10-14h CIAJ 

Centre d’Informació i 

Assessorament per a 

Joves 

 

10.30-13.30h 

PIJ Sarrià – 

Sant Gervasi 

10.30-13.30h 

PIJ Sant Martí 

TARDA 

16-20h CIAJ-  

Centre d’Informació i 

Assessorament per a 

Joves 

 

17-20h 

PIJ Ciutat Vella 

17-20h 

PIJ Sants – 

Montjuïc 

 

17-20h 

PIJ Gràcia 

17-20 h 

PIJ Garcilaso 

17-20h 

PIJ Horta-

Guinardó 

 

17-20h 

PIJ Les Corts 

 

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a www.bcn.cat/infojove 

 

http://www.bcn.cat/infojove

