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INDICADORS DE MERCAT LABORAL EN TEMPS DE PANDEMIA  

 
 

Dades de l’acció formativa   

 
Durada: 2h 

Modalitat: Curs  

Canal: En línia 

 
 
Presentació   

 
La situació actual derivada de les conseqüències de la pandèmia, ha generat noves necessitats 

formatives davant les quals, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

mitjançant el Servei de Mercat de Treball, ha programat de manera extraordinària l’acció formativa 

“Indicadors de mercat laboral en temps de pandèmia,” en la modalitat en línia. 

 

La formació del personal tècnic esdevé un dels instruments del SMT que permet la capacitació 

dels recursos humans que desenvolupen tasques d’orientació, prospecció d’empreses i/o 

intermediació laboral. Aquesta actuació, que forma part de l’assistència tècnica de la Diputació de 

Barcelona als municipis, pretén contribuir a la formació del personal de les entitats locals, 

compartir metodologies de treball i generar xarxa entre territoris.  

 
Persones destinatàries 

 
Prioritàriament personal tècnic dels Serveis Locals d’Ocupació de la xarxa –Xaloc-. 

 

 
Objectius  

 

 Anàlisi de la situació del mercat laboral provocat per la crisi sanitària del COVID-19 

      

Continguts  

 

 Anàlisi del l’impacte de la crisi sanitària en el mercat laboral 

 Estudis de referència i metodologies d’estudi 

 Adaptació d’aquests estudis i metodologies a l’àmbit local 

 Previsions a curt i mig  termini de l’evolució de la crisi al mercat laboral  

 
Docent   

 
Raül Segarra Ester 
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Metodologia  

 
 
 
El confinament provocat per la crisi sanitària del COVID19 ha impactat amb força en el mercat 

laboral. En aquesta píndola formativa es farà una lectura dels indicadors habituals d’anàlisi del 

mercat laboral per tal de copsar la magnitud d’aquest impacte. També es proposaran alguns 

anàlisis alternatius als habituals, així com la possibilitat de realitzar-los  a nivell municipal i/o 

comarcal. 

 
 
Acreditació  

 
Acreditació de l’assistència  per als participants en l’acció formativa amb una presència del 100%, 

(a partir del full de registres d’accessos de connexió a l’acció formativa)  

 
 
Calendari  

 

Juliol 

Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

Horari: de 9:30 a 12:30 h 
 
 
Criteris de selecció 

 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 

prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim 

per ens local o municipi. 

 

 
Inscripció 

 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç 

Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 

Formació a cada ens públic. 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11873
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
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Servei de Mercat de Treball 
Travessera de les Corts, 131-159 
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 022 222 ext. 61122  
dominguezpm@diba.cat  
Tel. 934 022 222 ext. 61104 
xandrima@diba.cat 
 
www.diba.cat/web/economieslocals 
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