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Tel: 93 222 71 30

Els temps canvien en la 
recerca de feina... 

ENS ADAPTEM? 

ocupacio@svc.cat

impuls.svc.cat

SETMANA PER A L'OCUPACIÓ

 
Benvinguts a la tercera edició de la setmana per a 
l’ocupació “Els temps canvien en la recerca de feina...ens 
adaptem? SVC Ocupa’t que tindrà lloc del 22 al 26 
d’octubre a l’Espai Impuls SVC. 
 
Des del servei de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet potenciem la 
difusió del coneixement i ajudem a generar noves 
oportunitats al municipi. 
 
Volem fomentar una setmana dirigida a totes aquelles 
persones que estan en recerca activa de feina amb 
activitats que es duran a terme per diferents 
professionals experts en la matèria. Estratègies per a la 
recerca de feina i taula rodona que no deixaran 
indiferent a ningú. Us convidem a participar-hi, 
convençuts que serà molt interessant i enriquidor.   
 
  
 
Les inscripcions són gratuïtes, però cal confirmar 
l’assistència a través del correu electrònic 
ocupacio@svc.cat o trucar al telèfon 93 222 71 30 
indicant dia i acció escollida. 
Totes les ponències se celebraran a l’Espai Impuls SVC 
(c/Montserrat, 50). 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

INSCRIPCIONS I CONTACTE



De 9:30 a 11:30h

COM TROBAR FEINA A LINKEDIN 

DILLUNS 22

 Què és Linkedin i per a què serveix, com tenir un bon perfil 
professional, a quins grups participar, com fer recerques de 
professionals del nostre interès i com gestionar les ofertes de 
feina i activar els interessos   
Ponent: Célia Hil. 
Formadora/ Facilitadora/Psicòloga/Ponent/Conferenciant 
Consultora de Marca Personal, Linkedin, i Ocupació-RRHH 2.0 

ADAPTAR-SE SÍ O SÍ 

De 17:30 a 18:30h

 Vivim en un món que cada vegada canvia més ràpid. Viure és 
una evolució constant. Com deia Darwin “no és el més fort ni el 
més intel·ligent el que sobreviu sinó el més capaç d’adaptar-se als 
canvis”. Com afrontes aquesta realitat? Quina és la teva actitud? 
El teu futur està a les teves mans... Vine! Hi tens molt a guanyar! 
Ponent: Roser Sellés.  
Coach, formadora i conferenciant 

DIMARTS 23

DIMECRES 24

De 9:30 a 11:00h

DIBUIXAR EL CAMÍ 

  El pensament visual consisteix en traslladar els pensaments o 
idees en imatges. És una forma d’organitzar els pensaments i fer‐ 
los visibles. El dibuix és una de les eines més potents per fer 
entendre el significat d’allò que volem explicar, és un llenguatge 
que facilita enormement l’aprenentatge. 
Ponent: Maria Batet.  
Entrenadora d’emprenedors. Mestra. Màster en Promoció 
Econòmica per la Universitat de Barcelona. 

De 18:00 a 19:30h

TAULA RODONA: EMPRENEDORS
 Gent com tu, gent que ha optat per emprendre i fer realitat el 
seu projecte professional. Vine a escoltar les diferents 
trajectòries i enriqueix-te per fer realitat el teu somni. 
Ponents: Laura Torra, Jordi Romero, Pere Calafell i Antonio 
Moya. Moderada per Carles Jódar  
 

De 9:30 a 11:30h

  Nous temps porten noves eines, la porta d’entrada al mercat 
laboral ha canviat, tens la clau? Una proposta per identificar, 
definir i posar en relleu la nostra millor versió professional. Un pla 
d’acció per enfocar amb garanties d’èxit la recerca de feina. 
Ponent: Carlos Bella.     
Máster en intel•ligència emocional/ docent universitari/ 
conferenciant/ consultor i formador en habilitats directives i 
intel•ligència emocional 

"PLA D'ACCIÓ CAP A LA FEINA".
NOUS TEMPS/NOVES EINES  

DIJOUS 25

De 11:45 a 12:45h

 APPS MÒBILS PER CERCAR FEINA

  Quantes hores passes amb el teu mòbil a la mà? Quan busques 
feina, el mòbil pot ser un excel·lent aliat, aprofita el teu temps i no 
et quedis enrere! Descobreix les aplicacions mòbils que et poden 
ajudar a trobar feina i treu suc al teu smarphone. 
Ponent: Ari Vigueras.    
Social Media Manager, Formadora i Orientadora 

De 10:00 a 11:30h

CERVELL, MOTIVACIÓ I EMOCIONS.
ENTENDRE EL TEU CERVELL PER
TIRAR ENDAVANT 

  Què em diries si et digués que les emocions són predictores del 
teu èxit a la vida? 
Què em diries si et digués que el teu cervell te “errors de 
programació” que de vegades t’impedeixen aconseguir el que 
vols? 
S’explicarà tot allò que has de tenir en compte sobre com 
funciona el teu cervell, i 5 línies d’acció pràctiques per entrenar el 
teu cervell en positiu 
Ponents: Andreu Gatuelles.    
Psicòleg, Coach certificat i formador especialista en Inteligencia 
Emocional  

DIVENDRES 26

De 10:00 a 12:00h

TAULA RODONA: EL SOM-HI
funciona?

  Vols saber si el Servei Local d’Ocupació del teu municipi 
funciona? En què consisteix? No et perdis les experiències dels 
usuaris/usuàries que l’utilitzen. 
Ponents: Usuaris/ usuàries del Servei d’Ocupació Municipal 
SOM-hi! 
Moderada per Carles Jódar  


