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textOferta textDemanda
Coneixements musicals (com conèixer nous grups) y/o literatura Idiomes. Expressió en anglès
Informàtica (word,excel bàsic) Yoga, massatges (cervicals)
Assessorament en temàtiques de Salut Converses en anglès (mínims coneixements)
Suport en l'organització i funcionament d'equips de treball, institucions, etc. Converses en anglès
Traducció anglès-català o castellà Converses en francès
Classes de suport en castellà,català. Altres classes de suport Conversa en anglès i/o classes de gramàtica
Coneixements d'AutoCAD Reparació d'un terra de parquet de fusta
Coneixements de maquetació (cartells, octavetes, díptics) Reparació de bicicletes
Dibuix Tècnic Testimonis de vida de dones grans de Sant Andreu
Correcció lingüística de textos en català i castellà Algoritmes de programació
Estudis d'història de Catalunya, d'història de les dones i
d'història local de St.Andreu Anglés
Recursos i experiència en l'educació en el lleure Coneixements de costura
Chapuzas varias Coneixements de Cuina
Disseny gràfic (Multimèdia, html, css) i web Masatges* [no sé si ho he transcrit bé]
Disseny industrial (AutoCAD, 3DMax) - Modelat d'objectes Ofertes de treball
Cursos básicos de informática Administración
Diseño básico de cartelería e imágenes Autodefensa
Uso de las redes sociales Contabilidad
Cuina Temes informàtics
Temes de desenvolupament infantil Aprendre a comprar coses de l'hogar
Coses curioses i ocult Optimitzar temps
Esport - Capoeira Pintar la casa
Informàtic - Especialitat formacions Sortides a la natura
Música / Toco la bateria Tasques de l'hogar i "apanyos"
Ajudar a la cuina (pinche, anar a comprar, neteja...) Manteniment bàsic del portàtil (instal·lació i antivirus)
Cangur Treballs en un possible hort comunitari
El què calgui amb paciència Pintar parets i sostres
Fer companyia a gent gran Reparacions de bicicleta

Instal·lacions bàsiques de telefonia i adsl (nivell baix)
Treballs de manetes a casa (canviar una aixeta i altres
coses que puguin sortir)

Tractaments de fisioteràpia 
(consultar el problema de salut o perquè es vol fer el tractament abans) Casa. I quan en trobi necessitaré electricitat, albanyileria....
Ajuda al domicili (en les seves tasques) Carpinteria d'alumini
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Classes de repàs per primària i secundària Lampista
Gairabé el què calgui Reparació Aire Acondicionat
Jardineria Curs de cuina vegetariana
Manteniment físic Ofertes de treball

Manualitats vàries / Cura d'infants
Ajuda amb llengua catalana
(especialment per superar nivell C)

Serveis relacionats amb l'educació Autodefensa per a dones
Cotxe (Berlingo amb xofer) Aprendre a cosir (patrons)
Habitació Aprendre a muntar una bici sencera (per peces, etc.)
Massatges Arreglo d'electrodomèstics / Que em puguin ensenyar
Activitats de lleure per nens (títol de monitor) Demanda de pis/lloguer. Accepto Compartir Pis
Dibuix, il·lustració, pintura, pintura mural
Disseny digital i maquetació No ho sé
Passejar gossos
Pintor de "brocha gorda"
Ciències socials (treball de camp, entrevistes, valoració de dades).
Coneixements de dibuix i pintura
Estudis de gènere i transexualitat
Treballs petits de rehabilitació d'inmobles: ús de guix, ciment...
(per fer o arreglar petites parets). Tractament d'esquerdes.
Bricolatge, etc. [Manetes]
Horta

Acompanyament a persones grans
Ajuda amb alguns documents legals i orientació
Arreglos de bicicleta (bàsics)
Classes amateurs de teatre, social i de l'oprimit
Classes de castellà i alfabetització a persones migrades
Coneixements bàsics d'informàtica i Internet
Cura de nadons/nens petits
Cuina
Electricitat
Fontaneria
Jardineria
Assessorament Veinal
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