
INTRODUCCIÓ

Discriminació horitzontal i vertical

Precarietat laboral

Salari mitjà inferior al dels homes (fent la mateixa feina)

Segons l'Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat de Catalunya "La presència de les dones en

el treball remunerat segueix sent mirall de les desigualtats estructurals en la nostra societat". Les

principals característiques que dificulten la inserció i creixement professional de les dones dins del món

laboral són:

Recursos  per  a
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OCUPABILITAT

Nivell d'estudis

Estat civil

Nombre de fills

Disponibilitat

Experiència prèvia

Edat

Procedència

Alguns dels factors que

condicionen la seva inserció i

promoció laboral són:

NECESSITATS
DEL COL·LECTIU

D’orientació 

Inserció laboral

De tipus personal

Econòmiques

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/treball/
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RECURSOS LABORALS I
D'ORIENTACIÓ

Programa Dones Competents. 

S'adreça a dones desocupades residents al

municipi de Santa Perpètua de M. preferentment

residents al barri de Can Folguera i/o que es

troben en risc d’exclusió social. 

Programa Treball i Formació - Línia dona

Programa dirigit a dones en situació d'atur

inscrites com a demandants d'ocupació no

ocupades (DONO), víctimes de violència de

gènere. Aquest programa té per a objectiu 

 millorar la seva ocupabilitat facilitant l'adquisició

i desenvolupament de competències

professionals mitjançant l'experiència laboral, en

un entorn productiu real, i fent formació

transversal.

Coaching laboral per a dones

Des de Barcelona Treball ofereixen una píndola

de coaching grupal on acompanyen a les

participants en el seu procés de recerca de feina. 

Lidera

Antiga Escola de Dones Emprenedores de

Barcelona Activa. Ofereixen programes i

activitats per a acompanyar a les dones que

volen créixer professionalment. 

RECURSOS PER A DONES
EMPRENEDORES

Fundació Surt

Entitat sense ànim de lucre que treballa per a fer

efectius els drets econòmics, socials i culturals de

les dones i d'aquesta manera erradicar les

discriminacions per raó de sexe, amb l'objectiu

d'aconseguir una societat amb equitat de gènere

efectiva.

Des de la Fundació s'informa, forma, assessora i

acompanya a dones que desitgin emprendre. 

Ared

Entitat que acompanya a persones amb alt risc

de vulnerabilitat, majoritàriament dones. Entre

els serveis que ofereixen trobem el d'inserció

laboral que porta a terme  diferents programes

d'orientació i d'intermediació laboral.

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres

(PAEM)

Programa nacional en xarxa de promoció i

recolzament a l'activitat empresarial de les

dones. 

Dones en llocs directius

Empreses creades per emprenedores

Womenalia

Major xarxa mundial de Networking de dones

professionals i emprenedores. Aquesta xarxa

impulsa la presència de:

Fundació Internacional de la Dona Emprenedora

(FIDEM)

Fundació que dóna suport i finança a dones

emprenedores, que malgrat la seva iniciativa i

esforç, es troben limitades a l'hora de dur a

terme els seus objectius.

RECURSOS FORMATIUS

Institut Català de les Dones

Organisme de la Generalitat de Catalunya, que

dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques

per a l'equitat de gènere. 

Escola de la Dona

Escola per a persones adultes on imparteixen

formació per tal d'obtenir els coneixements

necessaris per l'exercici d'una professió. 

https://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/trobar-feina/apartats/donescompetents_imprimirajuntament-2020-2021-2.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball_i_Formacio_Convocatoria_2020-00001
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-laboral-per-a-dones.do?codiIdioma=1&idIco=8&idArea=1547&titolArea=Coaching%20laboral%20per%20a%20dones
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/lidera-dones-emprenedores
https://www.surt.org/es/actuamos/empoderamiento-economico/#1491496159066-9b96fcdc-27b6
https://www.fundacioared.org/es/que-hacemos/ared-insercion/
https://empresarias.camara.es/conocenos/
https://www.womenalia.com/
https://www.fidem.info/ca/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/formacio/
https://www.diba.cat/es/web/escoladona
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ALTRES RECURSOS

Instituto de las Mujeres 

Organisme autònom adscrit al Ministeri

d'Igualtat, que té com a funcions Impulsar i

desenvolupar l'aplicació transversal del principi

d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i

homes..

Escuela Virtual de Igualdad

Espai digital de formació que pertany al Ministeri

d'Igualtat, dirigit a fomentar la igualtat

d'oportunitats entre dones i homes a través

d'accions formatives gratuïtes enmarcades en

diferents àmbits. 

Federación Mujeres Progresistas

ONG sense ànim de lucre que promouen el canvi

de les estructures socials, econòmiques i

culturals per tal d'assolir l'igualtat i equitat de

gènere entre homes i dones.

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Les dones de Catalunya disposen de diversos

serveis d'informació i atenció, que funcionen

coordinadament arreu del territori. Els Punt de

l'Institut Català de les Dones i els Serveis

d’informació i atenció a les dones (SIAD), de

titularitat municipal o comarcal, informen sobre

qualsevol matèria, com ara salut, treball,

habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si

s'escau deriven cap a les entitats i organismes

que en són responsables.

Espai d'Igualtat del Ministeri d'Educació i

Formació Professional

Eina de consulta i sensibilització de la comunitat

educativa pel que fa a la Igualtat d'oportunitats.

Igualtat de Gènere del Ministeri de Treball i

Economia Social

En aquesta web trobaràs informació relacionada

amb legislació en igualtat, elaboració i

implantació de plans d'igualtat a l'empresa,

estudis,... 

Guia d'entitats de dones de Catalunya

En aquesta web trobaràs informació d’entitats

que treballen específicament en programes a

favor de la igualtat i de la promoció de la dona,

així com de diverses associacions de dones del

territori català. 

Feminarian

Escola de formació social i feminista virtual.

Ofereixen formacions des d'una perspectiva de

gènere i interseccional. 

Fundación Mujeres

La Fundació disposa d'un campus virtual on

ofereixen formacions en igualtat d'oportunitats

entre dones i homes. A més d'altres dirigides a

enfortir les competències de dones desocupades,

emprenedores i empresaries que busquen

millorar la seva situació laboral.

(Actualitzat 01/2022)

https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://formacion.fmujeresprogresistas.org/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/mapa_siad/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio-a-les-dones/-punt-icdobert/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/igualdad/presentacion.html
https://www.mites.gob.es/es/igualdad/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/entitats/page/index.html
https://feminarian.es/
https://formacion.fundacionmujeres.es/

