WEBS FEINA EDUCACIÓ i LLEURE :
Mestres, educadors i monitors
Portals d’ocupació especialitzats / Borses de Treball
7 i tria - www.7itria.cat
Empresa educativa especialitzada en la gestió de
serveis per a l'ensenyament, l'alimentació, el lleure i
la cultura.

Coordinadora de ONGD España –
www.coordinadoraongd.org
Conjunt d’organitzacions i associacions que
treballen per amb l’objectiu de promoure la justicia
social i la garantia dels drets humans arreu del món.

Acra - www.acra.cat/ca
Associació Catalana de Recursos Assistencials.
Agrupació d’empreses i entitats del sector de
l’assistència a la gent gran a Catalunya.

Cuadernalia - www.cuadernalia.net
Borses de treball per a docents convocades per les
diferents Comunitats Autònomes per a centres
educatius concertats i privats.

Animajobs - www.animajobs.es
Portal d’ocupació estatal especialitzat en l’ocupació
d’animadors (socioculturals, d’esbarjo, de ball...)

Educajob – www.educajob.com
Borsa de treball per a docents.

Asociación mundial de educadores infantiles –
Waece - www.waece.org
Associació que treballa fomentant la renovació
pedagògica en l’educació infantil. Disposa de Borsa
de Treball.

EDUSO – www.eduso.net
Portal especialitzat en l’Educació Social on
ofereixen recursos per als professionals. Hi ha una
plana destinada a a les convocatòries de feina.

Avalot – www.avalot-proves.net
Associació sindical juvenil creada per lluitar a favor
de la dignitat laboral, emancipació social i
dinamisme sociocultural i solidari.

Encís - www.encis.coop
Cooperativa integral de consumidors i usuaris, i de
treball associat, que tenen per objectiu generar
espais vitals amb els elements necessaris per a
afavorir el desenvolupament de les persones.

Clownplanet – www.clownplanet.com
Portal web que tracta la temàtica clown. Apareixen
ofertes de feina.

Colegios – www.colegios.es
Borsa de Treball de contractació de professors per a
escoles d’arreu del territori estatal.

Colejobs – www.colejobs.es
Cercador de professors per a escoles privades,
concertades i escoles bressol.

Fundació Apip Acam – www.fundacioapipacam.org
La Fundació respon a la voluntat cívica de
compromís amb la gent, de donar suport a les
persones i famílies en situacions de necessitat, tant
de tipus econòmica, dependència, entre d’altres.
Disposen de Borsa de Treball pròpia.
Fundació Catalana de l’Esplai –
www.fundesplai.org
Entitat que treballa per l’educació del infants i joves,
enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector,
millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la
inclusió social. Disposa de Borsa de Treball pròpia.
Fundacio Escola Cristiana de Catalunya –
www.escolacristiana.org
Borsa de treball per cobrir vacants de diferents
ocupacions, que es produeixen a les escoles.
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Fundació Pere Tarrés - www.peretarres.org
Entitat que treballa la promoció de la persona des
de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció
social fonamentades en els valors de l’humanisme
cristià. La Fundació disposa de tres borses de
treball diferenciades. Una per a persones que són o
han estat alumnes, l’altra per a treblladors de la
facultat i una tercera oberta a tota la població.

Suara Cooperativa - www.suara.coop
Cooperativa que treballa en el sector d’atenció a les
persones. Disposa de Borsa de Treball.

Hacesfalta.org – www.hacesfalta.org
Portal que gestiona ofertes de feina i de voluntariat
de diferents ONGs.

Superprof – www.superprof.es
Punt de trobada per a formadors que donen classes
particulars.

Inforesidencias – www.inforesidencias.com
Borsa de treball on es pengen vacants de treball
dels diferents centres residencials.

Torre Jussana - www.tjussana.cat
Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona.
A la seva plana web recullen les ofertes laborals que
són convocades per diferents associacions de la
ciutat.

Jesuites EDUCSI – www.educacionjesuitas.org
Portal en el que gestionen ofertes de treball que hi
ha per a treballar en els seus centres, a més, de
disposar d’un banc de currículums.

Tus clases particulares –
www.tusclasesparticulares.com
Portal en el que s’ofereixen classes particulars.

La granja – www.lagranja.cat
Granja escola ubicada al Montseny. A la plana web
es poden introduir les dades personals per a la
borsa de treball de les diferents ocupacions que
ofereixen.

Tuti - www.tuti.es
Entitat que dóna resposta a projectes educatius,
culturals i socials. Disposen d’una plana web amb
les ofertes de feina de l’entitat, actives.

Maestros 25 – www.maestros25.com
Punt de trobada de professionals de la formació i
educació. Hi trobem informació de borses de treball
que estan obertes.

Universitat Oberta de Catalunya - www.uoc.edu
Plana web amb les ofertes de vacants disponibles.

Rosa dels vents – www.rosadelsvents.es
Disposen d’una Borsa de Treball.

Xarxa Gedi – www.gedi.org
Entitat d’iniciativa social. A la seva web apareixen
les ofertes de feina actives.

Autocandidatura

CEPROM Fundació Paco Puerto

www.fundaciopacopuerto.cat
Cal pujar el CV a la plataforma
www.il3.ub.edu

Institut de Formació Contínua IL3

C/ Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona
Tel. 93 403 96 96

recepcio.il3@ub.edu
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Moviment Esplai del Vallès - MEV

www.mev.cat
C/ Major, 70
08208 Sabadell
Telf: 93 723 27 11
Fax: 93 723 24 51
Mail: moviment@mev.cat

Senfo

Cal enviar l’autocandidatura a partir de l’apartat
“contacte” de la web: www.senfo.com

UAB Idiomes Barcelona

UIC – Universitat Internacional de Catalunya

www.uab.cat
C/ Sant Antoni M.Claret,171
08041 Barcelona
Tel 93 433 50 60
info.idiomes@uab.cat
www.uic.es
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 042 000
info@uic.es

Col·legis profesionals / Networking

Associació de Mestres Rosa Sensat

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

www.rosasensat.org
Avinguda de les Drassanes, 3
08001 Barcelona, Spain
Telf. 934 817 373
Fax. 933 017 550
Mail: associacio@rosasensat.org
www.ceesc.cat
Aragó, 141-143, 4a planta
08015 Barcelona
Tel.: 934 521 008
Fax: 935 183 054
ceesc@ceesc.cat
www.pedagogs.cat
Av. Mistral, 20 bis, entl 2.
08015 Barcelona
Tel.93 217 77 99
Fax 93 292 95 08

Fundació Jaume Bofill

www.fbofill.cat

Internet en el aula

http://internetaula.ning.com/
Xarxa Social per a una educació del segle XXI.

Red de buenas prácticas 2.0

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/

RIPO – Red Interuniversitaria de Profesorado
de la Orientación

https://es-es.facebook.com/redripo/

Scolar TIC

www.scolartic.com

Tiching

www.tiching.com
(Actualitzat 06/ 2019)
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