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PORTALS ESPECIALITZATS / BORSES DE TREBALL 

 

7 i tria 
www.7itria.cat 

Empresa amb l’objectiu d’intervenir educativament en el temps de lleure dels infants 

i joves. 

 

ACELLEC 
www.acellec.cat 

Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i Cultura disposa d’un servei 

que s’adreça a tots els treballadors del sector del lleure educatiu i la cultura de 

proximitat. 

 

ACRA - Associació Catalana de 
Recursos Assistencials 

www.acra.cat 

ACRA és una organització sense ànim de lucre que agrupa la majoria d’empreses i 

entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya. 

A la Borsa de Treball trobem un seguit d’ofertes publicades pels socis de l’Associació 

i l’opció d’enviar el CV personal mitjançant “inscripció a la borsa de treball”. 

 

Animajobs 
www.animajobs.es 

Portal on els establiments turístics que volen contractar personal animador publica 

les ofertes.  

 

Arrels fundació 
www.arrelsfundacio.org 

Fundació que treballa acompanyant a persones sense llar en el seu camí cap a 

l’autonomia, oferint orientació i serveis d’allotjament, alimentació i atenció social i 

sanitària.  

 

Cáritas Barcelona 
caritas.barcelona/es  

Confederació oficial d’entitats d’acció caritativa i social de l’Església catòlica. 

Promouen el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment de 

les persones més pobres i excloses. 

 

Casal dels Infants 
www.casaldelsinfants.org 

Entitat que treballa en l’atenció d’infants i joves en situació de risc d’exclusió social.  

 

 

http://www.7itria.cat/
http://www.acellec.cat/
http://www.acra.cat/
http://www.animajobs.es/
http://www.arrelsfundacio.org/
caritas.barcelona/es/
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CEAR 
www.cear.es  

Comissió espanyola d’ajuda al refugiat és una ONG fundada al 1979. Els seus 

principals objectius es centren en defensar els drets de les persones refugiades, 

apàtrides o immigrants que necessiten protecció internacional o es troben en risc 

d’exclusió social. 

 

Colejobs 
www.colejobs.es 

Web amb ofertes de treball per a professors i Mestres en escoles privades, col·legis 

privats, escoles i escoles bressol.  

 

Coordinadora ONGD España 
coordinadoraongd.org/empleo   

La Coordinadora és la xarxa estatal d’organitzacions i plataformes socials que 

treballen en l’àmbit del desenvolupament, la solidaritat internacional, l’acció 

humanitària, l’educació per a la ciutadania global i la defensa dels dret humans.  

 

Creu Roja 
www2.cruzroja.es/web/creu-roja 

Organització humanitària de caràcter voluntari que dona respostes integrals a les 

persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari. 

 

Cuadernalia 
www.cuadernalia.es  

Portal educatiu on trobem informació docent, oposicions, ofertes de treball en 

centres educatius concertats i privats, borses de treball 

 

Doble via 
www.doblevia.coop 

Entitat que ofereix serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció 

social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així 

com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests 

àmbits d’actuació, en totes les etapes de la vida, des de la infantesa fins la vellesa. 

Disposa d’ofertes de feina i l’opció d’enviar el CV.  

 

Educajob 
www.educajob.com 

Web amb ofertes de treball per a professors. 

 

FASI – Fundació Acció Social Infància 
www.fasi.cat 

Organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà 

de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de 

Catalunya. Disposa d’apartat de Borsa de Treball i l’opció d’enviar el CV personal. 

http://www.cear.es/
http://www.colejobs.es/
coordinadoraongd.org/empleo/
https://www2.cruzroja.es/web/creu-roja
http://www.cuadernalia.es/
http://www.doblevia.coop/
http://www.educajob.com/
http://www.fasi.cat/


 

 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Desenvolupament Local i Comerç.       3 / 5 

Unitat d’Orientació i Ocupació.  EDUCACIÓ, ÀMBIT SOCIAL I LLEURE 
 

 

PORTALS ESPECIALITZATS / BORSES DE TREBALL 

 

Formació i Treball 
www.formacioitreball.org  

Entitat constituïda per Càritas amb l’objectiu de formar i inserir laboralment persones 

en risc d’exclusió social, i gestionar l’entrega de roba, mobles i altres equipaments de 

la llar a famílies vulnerables  

 

Fundació Adsis 
www.fundacionadsis.org/es 

Entitat no lucrativa que, des de fa més de 50 anys, treballa per oferir oportunitats a 

persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

Fundació Apip Acam 
www.fundacioapipacam.org 

Fundació que treballa per donar suport a les persones i famílies en situacions de 

necessitat, de manca de mitjans econòmics i/o dependència física o intel·lectual. 

 

Fundació Comtal 
comtal.org/es 

Organització no lucrativa que treballa, des de l’any 1994, perquè els nens, adolescents 

i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin una oportunitat 

de futur. 

 

Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya 

borsa.escolacristiana.org 

Borsa de treball que té com a objectiu facilitar als titulars i directors de les escoles 

adherides una recerca de candidats per cobrir les diferents vacants que es 

produeixen. 

 

Fundació Pere Tarrés 
www.peretarres.org 

Fundació no lucrativa dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el 

voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb 

el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, 

la recerca i la gestió 

 

GEDI 
www.gedi.org 

Cooperativa d’iniciativa social, disposa d’ofertes de feina relacionades amb l’àmbit 

social publicades, a més de donar l’opció a enviar el CV personal. 

 

Haces falta 
www.hacesfalta.org 

Web de Fundació Hazlo posible amb la qual es pretén facilitar, promoure i fomentar 

el voluntariat i el treball en les organitzacions del tercer sector. 

 

http://www.formacioitreball.org/
http://www.fundacionadsis.org/es
http://www.fundacioapipacam.org/
https://comtal.org/es/
http://borsa.escolacristiana.org/
http://www.peretarres.org/
http://www.gedi.org/
http://www.hacesfalta.org/
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Inforesidencias 
www.inforesidencias.com 

Borsa de treball on es pengen vacants de diferents centres residencials. 

 

INTRESS 
www.intress.org 

Associació d’àmbit estatal creada amb la voluntat d’ajudar a promoure Serveis Socials 

i del Benestar, duts a terme amb una metodologia i tècniques innovadores. 

 

PROGESS 
treball.progess.com 

Entitat que dóna servei als àmbits del Lleure, Educació, Acció Social i Cultura. 

 

Rosa dels Vents 
www.rosadelsvents.es 

Empresa de colònies escolars i colònies d'estiu, cursos d'idiomes a l'estranger i 

turisme actiu familiar.  

 

Suara Cooperativa 
borsadetreball.suara.coop 

Entitat que dóna resposta a les necessitats de les persones en tot el seu cicle vital. 

 

Superprof 
www.superprof.es 

Portal de classes particulars a Espanya  

 

Torre Jussana 
www.tjussana.cat  

Torre Jussana és un equipament municipal gestionat pel Consell d'Associacions de 

Barcelona (CAB) que ofereix serveis a les Entitats de la ciutat. A la web trobem una 

borsa de treball amb les ofertes de feina vigents de les entitats que participen en 

l’equipament. 

 

Tus clases particulares 
www.tusclasesparticulares.com 

Portal de classes particulars i professors particulars. 

 

Ziga Zaga 
www.ziga-zaga.com/es  

Entitat d’iniciativa educativa i social que porta diferents projectes d’atenció a les 

persones. 

http://www.inforesidencias.com/
http://www.intress.org/
treball.progess.com
http://www.rosadelsvents.es/
https://borsadetreball.suara.coop/
http://www.superprof.es/
http://www.tjussana.cat/
http://www.tusclasesparticulares.com/
http://www.ziga-zaga.com/es
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COL·LEGIS PROFESSIONALS 

 

CEESC 
www.ceesc.cat 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. A la web trobem una 

plana on apareixen ofertes de treball. 

 

EDUSO 
www.eduso.net 

Eduso és un servei del Consell General de Col·legis d'Educadores i Educadors 

Socials que pretén ser un lloc de trobada, suport, dinamització, reflexió, de les 

persones i entitats vinculades a l'Educació Social. 

 

COPEC 
www.pedagogs.cat 

Web de Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC). En aquesta web 

trobem diferents recursos, entre ells una borsa de treball. 

 

TSCAT 
www.tscat.cat 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Ofereixen diferents tipus de serveis 

com formació, consultoria professional i jurídica, borsa de treball, entre d’altres. 

 

COPC 
www.copc.cat 

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és un espai professional, sense ànim 

de lucre, que actua com a frontissa entre l'espai acadèmic (ciència) i l'espai públic 

(societat). disposa de serveis com formació, consultoria, borsa de treball, etc. 

 

(Actualitzat 07/2022) 
 

http://www.ceesc.cat/
http://www.pedagogs.cat/
http://www.tscat.cat/
http://www.copc.cat/

