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El servei ofereix acompanyament en la recerca activa d’un lloc de treball, tallers per 
millorar les capacitats i assessorament sobre com podem millorar la recerca de feina

El Club de feina, al teu costat

Un espai de referència per a les 
persones que busquen feina o vo-
len millorar la que tenen. Parlem 

del Club de Feina, el servei d’orientació 
laboral que ofereix el Departament de 
Promoció Econòmica per donar eines, 
recursos i pautes per millorar la recerca. 
A més de les càpsules formatives –tallers 
de curta durada sobre aspectes molt 
concrets, com les noves eines infor-
màtiques per trobar una feina, coaching, 
etc– una de les missions principals 
del Club de Feina és l’assessorament, 
l’acompanyament i la preparació que ha 
de seguir la persona perquè la seva re-
cerca de feina sigui més eficaç. 
Aquest procés implica treballar la con-
fiança en un mateix i potenciar les ca-
pacitats en un moment que moltes per-
sones veuen crític: estic a l’atur i he de 
trobar una feina. Si esteu en aquesta 
situació, no dubteu a visitar el Club de 
Feina. La Montse i l’Antonio ho van fer 
i ara ens expliquen com ha estat la seva 
experiència.

Ubicat a les dependències de Promoció Econòmica

Montse Costa, secretària de direcció. Després 
de 30 anys treballant en una empresa d’indústria 
química com a secretària de direcció, entre d’altres 
càrrecs, es va quedar sense feina. “Després de 
l’impacte inicial veus que no pots parar-te 
ni perdre un moment a moure’t i formar-te”, 
comenta. Després de diferents experiències labo-
rals, des de principi d’abril torna a treballar en un 
despatx d’advocats. Costa està convençuda que 
espais com el Club de Feina ajuden en un moment 
tan crític “és molt important que la persona se 
senti acompanyada i que algú t’ajudi a poten-
ciar actituds positives, recuperar l’autoestima, 
la seguretat”.

Antonio Mariscal, cambrer. Va treballar 35 anys 
en el sector de la construcció però la crisi el va deixar 
sense feina i sense opcions de trobar-ne una en un 
sector tan castigat, així que va canviar de sector i 
va optar per l’hostaleria. “M’agrada el tracte amb 
la gent, un xef em va donar l’oportunitat de fer 
de cambrer de sala, i em vaig sentir molt bé”. Va 
reorientar la seva carrera i ara treballa en un bar de 
Sant Joan Despí. Mai perd l’oportunitat de formar-se 
“he fet cursos de tot tipus” , i d’aconsellar a totes 
les persones que estan en la seva mateixa situació 
que “no s’enfonsin, que es formin i que visitin el 
Club de Feina perquè t’ajuden molt a veure les 
coses d’una manera positiva”.

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30 
Tel. 93 373 16 11 

Què es pot cursar?
Batxillerat humanístic/social i científic/tecnològic
Cicles formatius de grau mitjà:
· Activitats comercials
· Cures auxiliars d’infermeria
· Emergències sanitàries

Cicles formatius grau superior:
· Comerç internacional
· Gestió de vendes i espais comercials
· Projectes d’edificació

Inscripcions i matrícula de Batxillerat i Cicles Formatius
Institut Jaume Salvador i Pedrol
 Sant Martí de l’Erm, 4 
Tel. 93 373 06 12 
Què es pot cursar?
Batxillerat humanístic/social i científic/tecnològic

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n (Tel. 93 373 17 16)
Què es pot cursar?
Batxillerat humanístc/social i científic/tecnològic

ICARTH 
Orfeó Català, 6 - 10  (Tel. 93 373 57 11)
Què es pot cursar?
Grau mitjà assistència al producte gràfic interactiu
(aquest centre privat ja ha començat a realitzar les inscripcions)

Calendari
Batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà
Preinscripció 
del 18 al 25 de maig

Cicles formatius de grau 
superior
Preinscripció 
del 26 de maig a l’1 de juny

Un club que ajuda a trobar ocupació


