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Febrer

 

L'Escola CEP s'ofereix des del Servei d'Orientació i
Acompanyament Sociolaboral de la Fundació Barberà
Promoció. Ofereix un conjunt d'activitats per a la millora
de l'ocupabilitat des de quatre principis bàsics:  
-Orientar sociolaboralment per a la millora del perfil
professional
-Realitzar les activitats potenciant la pràctica de les arts i
els oficis
-Promoure el contacte amb la natura, els hàbits
saludables i consum responsable
-Potenciar la xarxa entre les persones per créixer fent
comunitat



 

T'oferim un espai d'aprenentatge col·lectiu i de
participació, on el creixement personal i el sentiment de
pertinença a la comunitat són objectius fonamentals.
S'acompanya a la persona en el procés d'inserció
sociolaboral, des d'una perspectiva integral, amb
l'objectiu de potenciar la millora de l'ocupabilitat i
activació en la cerca de feina

Març 

Horta i Jardineria - DM i DJ 9:30h a 12h
Arts i Oficis - Restauració de fusta - DLL i DV 9:30h a 12h

Tallers d'activació per a la millora de l'ocupabilitat  en:

 

i ai a  
mésmés  
tot eltot el
trimestre:trimestre:

  



         

       93 719 28 37 ext. 712

       662309029

       orientacio@barberapromocio.cat

       www.barberapromocio.cat

       Cr.Torre d'En Gorgs,40 Barberà del Vallès

@fundaciobarberapromocio_bdv

Estàs buscant feina? 
                 

Cada setmana pel matí pots participar a l'ESPAI DE RECERCA (Feinateca)
Dilluns: accés lliure a la sala

Dimarts i dijous:  personal especialitzat t'acompanyarà en la cerca 
Demana cita i vine a fer recerca ! 

 

               Apunta't al taller de Tècniques de Recerca de Feina on t'iniciaràs en
les tècniques i canals de cerca de feina.

 

I participa en tots els tallers que t'ofereix l'Escola CEP 
 que t'ajudaran a:

 descobrir els teus interessos i les teves competències, analitzar l'oferta del
mercat laboral, definir el teu objectiu professional,  com fer el CV i preparar-te per

les entrevistes de feina.
 


