
                                                                                             
 

 

CALENDARI FORMACIÓ 2022 

SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com construir una pla d'acció 
publicoprivat amb impacte: anàlisi 
cas pràctic                                                       
1 i 8 de febrer 

 

Com crear una mentalitat de 
creixement.                                    
Jornada 4 de febrer 

 

Indicadors del mercat laboral en 
temps de pandèmia.                     
Sessió formativa 7 de febrer 

 

Crea una comunitat 
d'aprenentatge i un entorn d'ap. 
per millorar l'ocupabilitat. Cas 
pràctic SLO                                     
15, 22,25 de febrer i 1 i 4 març 

 

Nous processos de selecció; 
Recursos i estratègies per 
orientar en la recerca de feina                   
17 i  24 febrer , 3 i 10 març 

 

La gestió emocional i la 
pràctica de Mindfulness pels 
equips tècnics de la Xarxa 
OTL                                            
4, 25 de febrer, 25 de març, 29 
d'abril, 27 de maig, 17 de juny, 28 
d'octubre i 25 de novembre. 

 

Prospecció d'empreses enfocada 
a cadenes de valor de negoci i a 
la identificació de nous perfils 
professionals                                  
8 i 15, de març 

 

Les utilitats del certificat digital en 
la recerca de feina (1a ed.)                       
15,17,22, 24 i 29 de març 

 

Gestió Emocional en l’atenció i 
l’acompanyament en situacions 
d’estrès i complexes 
emocionalment                              
15, 22 i 29 de març      

                       

Noves competències digitals pel 
futur del mercat de treball. Model 
Digi Comp (nivell 1)                     
29 de març i 5 d’abril 

 

Eines de comunicació virtual i 
gestió de la informació per treballar 
amb els demandants d’ocupació                                     
1, 4, 8, 22 d’abril 

L'ocupabilitat per competències                          
5, 7, 19, 21, 26, 28 d’abril, 3,5, 10, 
12,17, 19 ,24 ,26, 31 de maig 

La gestió emocional i pràctica del 
Mindfulness per als equips 
tècnics de la Xarxa XALOC                                  
6, 20, 27 d’abril, 4, 18 de maig      1, 15 i 
29 juny 

Eines de creació i gestió 
audiovisual per innovar en la forma 
de treballar amb els demandants 
d’ocupació                                    25, 

29 d’abril i 2 de maig 

Com podem treballar l’entrevista 
per competències als SLO 1a ed.                                         
20, 27 d’abril  4 i 11 de maig 

Prospecció d'empreses: 
identificació d'estratègies models 
negoci, reptes futur de les 
empreses des del punt de vista 
cadenes de valor de negoci.                                     
26 d’abril i 3 de maig 
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Dinàmiques grupals per treballar 
accions d'orientació i recerca de 
feina   1,8,15,22 i 29 juny 

Dissenyar un pla de reskilling per 
una ocupació: mapa d'habilitats i 
accions de desenvolupament                                   
3,10,14,17 i 28 de juny,                                     
1,5,8 i 12 de juliol 

Les utilitats del certificat digital en la 
recerca de feina (2a ed.)                                 
7, 9, 14, 16 i 21 de juny 

La reforma laboral 2022: anàlisi dels 
canvis en el panorama de la 
contractació laboral pel personal 
tècnic dels SLO 17 juny 

Com comunicar-se de forma efectiva 
amb els usuaris dels SLO                                         
20, 27 de juny,                                              
4 i 11 de  juliol 

La reforma laboral 2022: anàlisi dels 
canvis en el panorama de la 
contractació 
laboral pel personal tècnic OTL 
27 juny 
 

 

Coaching integral per a l'atenció i 
orientació dels demandants 
d'ocupació                                         
28, 30 juny,                                         
5, 7 ,12, 14,19 i 21 de juliol 

Eines de treball col·laboratiu al 
núvol pel personal tècnic de la 
xarxa SLO                                 
9,13,16 i 20 maig 

Noves competències digitals pel 
futur del mercat de treball. 
Tècniques d'Identificació (nivell 2)                           
10 i 17 maig 

La presentació de la candidatura 
per competències: CV i Bio              
18, 25 maig, 1 i 8 juny 

La importància d'un diagnòstic 
4.0 per identificar els reptes de 
transformació tecnològica 4.0 
empreses.                                     
24, 31 maig i 7 juny 

 

Durant el mes de Juliol no s’inicia 
cap curs nou. (es mostren sessions 

de cursos ja iniciats)                                             
--------------------------------------------- 

Dissenyar un pla de reskilling 
per una ocupació: mapa 
d'habilitats i accions de 
desenvolupament                                   
3,10,14,17 i 28 de juny,                                    
1,5,8 i 12 de juliol 

Com comunicar-se de forma 
efectiva amb els usuaris dels 
SLO                                          
20, 27 de juny,                                    
4 i 11 de juliol 

Coaching integral per a 
l'atenció i orientació dels 
demandants d'ocupació                               
28, 30 de juny,                                               
5, 7, 12, 14 ,19 i 21 de juliol 

 

 



                                                                                             
 
 

                      

             

 

 

 

 

 

La reforma laboral 2022: anàlisi 
dels canvis en el panorama de la 
contractació laboral pel personal 
tècnic dels SLO 19 setembre 

Crea el pla de difusió d'ofertes de 
treball, cursos i activitats del SLO                                 
19, 26 setembre, 3 i 10 d’octubre 

Estratègies locals per al 
desenvolupament de la indústria 
4.0 i nous perfils competencials 20 

, 23, 27, 30 de setembre, 4, 7, 18, 21, 
25, 28 d’octubre, 8 i 11 de novembre 

 
Coaching pràctic, intel·ligència 
emocional, PNL i neurociència.              

29 de setembre, 4,  6, 11, 13, 18, 20, 
25, 27 d’octubre, 8, 10 i 24 de 
novembre 

 

Coaching integral aplicat als SLO 
(2n nivell). Compartir, aprendre, 
practicar i aplicar                                
4 (P), 11, 13 (VF), 18 (P),                     
25, 27 d’octubre (VF) i                                 
3 novembre (P) 

Contractació laboral adreçada al 
personal tècnic dels SLO                                         
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 d’octubre 

La presentació de la candidatura 
per competències: CV i Bio (2a ed.)                                                  
6,13, 20 i 27 d’octubre 

L’acompanyament del jovent per 
part dels 
equips tècnics de les OTLs en la 
millora de la seva ocupabilitat 
6 d’octubre 

Eines de productivitat per ser 
més eficient en el dia a dia del 
SLO   17, 24 d’octubre, 7 i 14  de 

novembre 

L’atenció de les persones amb 
un diagnòstic de l’espectre 
autista pels equips tècnics de la 
Xarxa OTL. 20 octubre 

 

 

Diagnosi del mercat de treball: eines 
i recursos pels dispositius locals 
d’intermediació laboral        4  8, 15, i 

22 novembre 

Nous processos de selecció; 
Recursos i 
estratègies per orientar en la 
recerca de feina 

7, 14, 21 i 28 de novembre 

Eines d'autoconeixement i 
autolideratge aplicades al projecte 
professional dels demandants 
d'ocupació                                       8 

(P),15(P), 22 i 29 de novembre 

Com podem treballar l’entrevista per 
competències als SLO (2a ed.)                                    
9, 16, 22 i 30 de novembre 

Cap on volem que vagi la 
transformació digital als SLO?                                     
15 i 22 de novembre 

Mites i certeses de l'impacte de la 
robòtica en el mercat de treball                                   
Jornada 29 de novembre 

 

 


