
 

 

CLUB DE LA FEINA DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

Atenció directa i assessorament 

Davant la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, amb restriccions tant en l’àmbit laboral 

com social, el servei del Club de la feina i els programes ocupacionals impartits en el municipi de 

la Bisbal d’Empordà han impulsat un reajustament de les actuacions ocupacionals. 

Tenint en compte aquesta nova situació, continuem portant a terme actuacions 

d’orientació, assessorament laboral i formació en ocupació, de forma personalitzada i 

a qualsevol usuari mitjançant telèfon, videotelefonades i videoconferències.  

Les  hores es poden demanar mitjançant correu electrònic : 

professionals@baixemporda.cat  

L’horari d’atenció del Club de la feina és realitza els divendres de les 8 a les 15 hores, 

amb cita prèvia. El servei s’adaptarà en tot cas, a la urgència de l’usuari. 
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Mantenim activa la borsa de treball EMPORDÀ PROFESSIONALS. Podeu consultar les 

OFERTES DE FEINA  i apuntar-vos a la borsa de treball seguint el següent enllaç: 

www.baixemporda.cat/borsa 

 

Material formatiu i informatiu ocupació: 

Us posem a la vostra disposició el següent material formatiu i informatiu que anirem actualitzant 

periòdicament relacionat amb recerca de feina. 

 

1. Borses de Treball supermercats https://bit.ly/2Kj9sfx 

2. Indicacions i preguntes COVID-19 https://bit.ly/2yxo2x6 

3. Competències Personals https://bit.ly/34Qe71S 

4. Objectiu Laboral https://bit.ly/2VnREWS  

5. Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació del SOC https://bit.ly/2KlAYcq 

6. Inscripció a Empordà professionals   https://bit.ly/2VJ3Ccz  

7. Quines són les diferències entre certificat de discapacitat i incapacitat 

https://bit.ly/2yylK0L  

8. Mesures extraordinàries per Autònoms i Pimes https://bit.ly/3akh3F7  

9. Recursos formatius online per el confinament  https://bit.ly/2XKQkz0  

10. LIVE: Recomanacions per superar una entrevista de feina https://bit.ly/3bm5L4w 

11. Consell bàsics per superar una entrevista de feina per videoconferència  

https://bit.ly/2VI3A4L 

12. Recursos formatius online gratuïts: https://bit.ly/2KrcHkV  

13. T'has plantejat mai de què t'agradaria treballar? Quins son els teus interessos i 

motivacions? Amb aquest vídeo t'ajudem a reflexionar-hi https://bit.ly/3eIwWc3 
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Tràmits i consultes extraordinàries aprovades durant el Covid -19  

Preguntes i respostes tràmits SOC https://bit.ly/2Kihup3 

Dubtes prestacions, subsidis i ajuts per desocupació https://bit.ly/34TS4as  

Borses de treball Covid-19 https://bit.ly/3bqHYjV 

Preguntes freqüents i borsa de treball Campanya agrària 2020 https://bit.ly/2RTWOI4  

Formació on-line 

Píndoles formatives  

Realitzem en directa i amb col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà píndoles 

formatives i un cicle d’entrevistes a professionals, mitjançant Instagram LIVE I amb l’objectiu 

de donar a conèixer diferents ocupacions i poder traslladar quins són els requisits per accedir-

hi, tasques que desenvolupen, demanda de professionals en aquest sector i com s’adapten a la 

situació excepcional ocasionada pel Covid-19, s’han programat una sèrie d’entrevistes a través 

d’Instagram Live (@promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda).  Aquesta informació 

s’actualitzarà periòdicament.  

A més, les persones interessades ens podran fer arribar amb antelació o durant la sessió els seus 

dubtes i preguntes i es resoldran durant la sessió.  

 
Sector artístic 

Ballarina professional amb Rosalia, Operación Triunfo. 

Dia: 21 d’abril de 2020 

Hora: 15:00 hores 

On: Instagram Live @jovesbaixemporda 
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Ambit de la salut i Prevenció de Riscos 
Laborals 
Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals del Consell 

Comarcal del Baix Empordà  

Dia: 23 d’abril de 2020 

Hora: 12:00 hores 

Live @promocioeconomicaccbe 

 
 

Àmbit de la salut 
Directora tècnica de Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 

Dia: 28 d’abril de 2020 

Hora: 12 hores 

ON: Instagram  

@promocioeconomicaccbe 

 

 
Sector agrícola 
Orientadora Sociolaboral  

Dia: 29 d’abril de 2020 

Hora: 12 hores 

ON: Instagram Live @promocioeconomicaccbe  

 

 
 
 
Sector Alimentació 
Tècnica de RRHH Carrefour Market 

Dia: 5 de maig de 2020 

Hora: 12 hores 

ON: Instagram Live @promocioeconomicaccbe  

 



 

 

 

 

Aquesta informació s’actualitzarà periòdicament 
 


