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Introducció

Si us preguntem a cadascun de vosaltres, “Quins elements ajuden a definir l’etapa
adulta?” o “Quins elements faciliten la integració social en les persones adultes?”,
entre tots podrem elaborar un llistat més o menys ampli, però de ben segur
que entre els diferents elements trobarem un denominador comú: el treball.
Efectivament, a l’adultesa, el treball es pot definir com un dels pilars fonamentals
que sustenten la inclusió social d’una persona a la societat.

Una relació laboral implica intercanviar un esforç, una feina, amb unes tasques i
funcions i responsabilitats a canvi d’un sou. Aquest sou és la porta d’entrada a
una independència econòmica, però aquesta feina i aquest sou (socialment té un
abast molt més ampli) que també portaran associats altres beneficis a les perso-
nes treballadores com: manteniment d’habilitats d’autonomia personal i social,
actualització de competències professionals, autoestima personal i professional,
ampliació de la xarxa social, i en definitiva la possibilitat de poder desenvolupar
un projecte de vida autodeterminat.

Tots aquests components fan que l’accés i el manteniment al mercat laboral sigui
cabdal, especialment per aquelles persones que es troben en territoris fronterers
entre allò que la lògica econòmica i social denomina inclusió i l’exclusió social.

Resulta essencial contemplar els processos d’inserció laboral, dins de la formació
del tècnic superior en integració social, ja que les competències que s’hi desenvo-
lupen són les que permetran, en últim terme, acompanyar a les persones ateses per
culminar la seva integració a la societat.

El mòdul “Inserció sociolaboral” es planteja des d’una òptica competencial,
d’acord amb el plantejament dels títols LOE, amb la intenció que l’alumne
adquireixi competències i recursos al llarg de la seva formació per poder actuar
professionalment en el camp de la inserció laboral, sigui quin sigui el dispositiu
en què es desenvolupi. El mòdul està plantejat en cinc unitats.

En la unitat “Context de la inserció laboral” ens aproximarem al concepte
d’inserció sociolaboral i veurem la relació que té el treball amb la inclusió social
de les persones adultes i quin és el paper del tècnic superior en integració social
en aquest camp. Veurem que l’atur és una preocupació que recull la Unió Europea
i l’articula a partir d’estratègies per poder-ne fer front. A partir d’aquí, els estats
membres recullen aquestes estratègies, les desenvolupen i les perfilen a diferents
nivells d’actuació: estatal, autonòmic i local. Per últim, veurem quin és el ventall
de recursos formatius i laborals que poden afavorir la inserció sociolaboral de les
persones ateses en els dispositius d’inserció laboral.

La unitat “Treball amb suport” està dedicada a desenvolupar en detall la metodo-
logia d’inserció en el mercat ordinari per persones amb discapacitat. Coneixereu
l’origen d’aquesta metodologia, així com la seva aplicabilitat.

La unitat “El procés d’inserció sociolaboral” ens centrarem a estudiar la dinàmi-
ca dels itineraris personals d’inserció, les fases que els componen, els documents
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necessaris per desenvolupar-los, la coordinació necessària amb altres entitats i
professionals...

En la unitat “Desenvolupament de competències professionals”, plantejarem
com desenvolupar competències tècnico-professionals, de base i transversals,
seleccionant i aplicant les tècniques més adequades al llarg de l’itinerari personal
d’inserció.

En la unitat “Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents
col·lectius”, estudiarem les característiques i necessitats dels principals col·lectius
de la inserció sociolaboral, tenint en compte que l’acció s’haurà de dur a terme
individualment, persona a persona, analitzant la situació de partida i context de
cada demanant.

El contingut d’aquest mòdul es planteja com una eina del tècnic superior en
integració social per treballar la inserció sociolaboral amb persones amb especials
dificultats per accedir i mantenir-se al mercat laboral.

Trobareu activitats, exercicis d’autoavaluació, bibliografia i pàgines web recoma-
nades de diferents entitats i serveis de promoció econòmica i recursos que us
ajudaran a assimilar els continguts d’aquestes unitats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Context de la inserció laboral

1. Caracteritza el context de la inserció laboral, analitzant el marc legal i els
recursos existents.

Treball amb suport

1. Planifica activitats d’inserció sociolaboral analitzant la metodologia de
treball amb suport.

2. Du a terme les activitats d’acompanyament en el treball amb suport, relaci-
onant les necessitats de les persones i les competències professionals en el
lloc de treball.

3. Fa el seguiment dels processos de treball amb suport justificant la selecció
de les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

Entrenament en habilitats sociolaborals

1. Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les
persones a qui va dirigida.

2. Aplica tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les
necessitats de les persones usuàries amb l’entorn laboral.

3. Fa el seguiment dels processos d’inserció sociolaboral justificant la selecció
de les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
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Continguts
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Unitat 1

Context de la inserció laboral

1. Context de la inserció sociolaboral: de l’exclusió a la inclusió social

2. Marc legal de les polítiques d’ocupació

3. Recursos formatius i modalitats d’inserció sociolaboral

Treball amb suport

Unitat 2

Treball amb suport

1. Caracterització del treball amb suport

2. Fases del treball amb suport

3. Dimensions transversals del treball amb suport

Entrenament en habilitats sociolaborals

Unitat 3

El procés d’inserció sociolaboral

1. Fonamentació del procés d’inserció sociolaboral

2. El procés d’inserció en l’acompanyament a les persones

3. Projectes de col·laboració amb l’entorn

4. Avaluació dels projectes d’inserció

Unitat 4

Desenvolupament de competències professionals

1. Programació d’accions per al desenvolupament de competències

2. Competències i estratègies vinculades a l’àrea d’orientació

3. Competències i estratègies vinculades a l’àrea de formació

4. Competències i estratègies vinculades a l’àrea d’inserció
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Unitat 5

Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col·lectius

1. La inserció sociolaboral amb diferents col·lectius

2. Col·lectius amb més vulnerabilitat sociolaboral
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Introducció

En aquesta unitat formativa “Context de la inserció sociolaboral”, del Mòdul
professional Inserció sociolaboral, s’analitza el marc legal i teòric que enquadra
els processos d’inserció sociolaboral, per pal·liar o acabar amb les situacions
d’exclusió social. En aquest sentit, es pretén conèixer els diferents nivells
administratius, les normatives relacionades amb la matèria i els recursos a l’abast
dels tècnics d’integració social. Així, es posen les bases necessàries per després
poder entrenar habilitats sociolaborals i conèixer el treball amb suport.

En el primer apartat, “Context de la inserció sociolaboral: de l’exclusió a
la inclusió social”, s’introdueixen els conceptes d’inclusió i exclusió social.
Així, veureu les dimensions, factors i teories explicatives de l’exclusió social, i
coneixereu els grups o col·lectius considerats més vulnerables. A més, estudiareu
el mercat de treball i els nous filons d’ocupació. Finalment, analitzareu els
processos d’inserció sociolaboral, el perfil dels tècnics d’integració social, i com
mirar d’establir col·laboracions amb les empreses.

Com a tècnics d’integració social heu de conèixer les bases teòriques que
emmarquen la vostra feina i mantenir-vos actualitzats pel que fa a l’estat del
mercat de treball i a on es troben les oportunitats per a les persones usuàries que
acompanyareu.

En el segon apartat, “Recursos formatius i modalitats d’inserció sociolaboral”,
analitzareu el marc legal de la inserció sociolaboral i les diferents polítiques
existents, tot partint dels objectius i directrius marcats a escala europea, així com
dels recursos disponibles en l’àmbit mundial. Després entrareu, de forma concreta,
en el context i programes i serveis estatals, autonòmics i locals.

Catalunya i l’Estat espanyol formen part de la Unió Europea, per tant, cal conèixer
la seva història, la normativa que produeix i els recursos que genera i que afecten
la vida diària de molts ciutadans, des dels que fan una mobilitat europea amb
“Erasmus +” fins als que segueixen una formació finançada pel Fons Social
Europeu Plus. En l’àmbit espanyol i català, el Servicio Español Público de Empleo
(SEPE) i el Servei d’Ocupació de Catalunya impacten també en la vida de les
persones, en tant que gestionen les prestacions per desocupació i les polítiques
actives d’ocupació per millorar l’ocupabilitat de la població.

Finalment, a l’apartat “Modalitats d’inserció sociolaboral”, veureu mesures
concretes que s’ofereixen per afavorir la inserció sociolaboral de les persones.
En primer lloc, estudiareu els recursos formatius existents, tant en el sistema
educatiu com en l’àmbit laboral, l’anomenada formació professional. Després
coneixereu diferents modalitats d’inserció sociolaboral i altres recursos oferts en
l’àmbit autonòmic i local per a persones amb dificultats per inserir-se en el mercat
laboral.
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En tant que tècnics d’integració social aquests recursos de l’FP i totes les
metodologies i modalitats per a la inserció sociolaboral us acompanyaran en el
vostre dia a dia, quan us poseu al servei d’altri per ajudar-los a sortir de les seves
situacions de vulnerabilitat social.

Per acabar d’assolir els objectius de la unitat, heu de fer els exercicis d’autoava-
luació i les activitats que es proposen. En cas de tenir algun dubte, podeu, com
sempre, preguntar al fòrum de l’assignatura, on us podran ajudar el professor o els
vostres companys.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza el context de la inserció laboral, analitzant el marc legal i els
recursos existents.

• Descriu el marc legal i les polítiques d’ocupació dirigides a col·lectius amb
dificultats d’inserció.

• Descriu les principals modalitats d’inserció sociolaboral.

• Identifica els recursos laborals i formatius per a la inserció laboral de les
persones usuàries.

• Analitza les principals fonts d’informació sobre els recursos formatius i
sociolaborals existents.

• Enumera tècniques per a l’elaboració d’arxius amb informació sobre els
recursos sociolaborals i formatius existents.

• Identifica tècniques per a l’estudi d’oportunitats que ofereixen els recursos
sociolaborals i formatius.

• Identifica els canals que permeten establir i mantenir relacions de
col·laboració sistemàtica amb empreses i institucions.

• Argumenta la importància del paper del tècnic d’integració social en el
projecte d’inserció sociolaboral.

• Roman informat sobre noves tendències i innovacions en el marc de la
inserció sociolaboral.
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1. Context de la inserció sociolaboral

Una de les funcions del tècnic en integració social és intervenir en contextos i amb
col·lectius amb dificultats d’integració i inserció sociolaboral. És per això que el
primer que ens interessa conèixer és què s’entén per inclusió i exclusió social,
així com pels processos d’inserció sociolaboral necessaris per passar d’un estat a
l’altre.

Per fer-ho, caldrà que ens fem diverses preguntes: quan apareix el concepte
d’exclusió social? Quines són les seves dimensions i els factors que la propicien?
Trobarem les respostes a les teories explicatives més esteses al voltant d’aquest
aspecte. Després, caldrà identificar quins són els grups o col·lectius considerats
més vulnerables, ja que seran els que rebran l’atenció dels tècnics d’integració
social.

El tècnic en integració social, per dur a terme les seves funcions, ha d’estar al
corrent de la situació del mercat de treball i conèixer on es troben els nous
filons d’ocupació, ja que formaran part de les opcions on poder inserir les persones
vulnerables o en exclusió social.

Per passar de l’exclusió a la inclusió, calen processos d’integració social, entesos
com a processos d’inserció sociolaboral. Aquesta feina sovint té lloc en els
anomenats dispositius d’inserció sociolaboral, on treballen els tècnics d’inte-
gració social, que poden tenir diferents rols (orientació, prospecció, formació
o intermediació) i fer diferents funcions i tasques comptant amb una sèrie de
competències.

Entre aquestes funcions, la d’establir col·laboracions amb les empreses esdevé
imprescindible, en tant que és on han de treballar finalment les persones que
s’atenen als dispositius.

1.1 Els processos d’inclusió i exclusió social

Les paraules inclusió i exclusió, són, per definició, antònims. Així, segons
el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, exclusió és “l’acció d’excloure” i
per excloure s’entén “treure (algú o alguna cosa) d’una banda, d’una cosa, com
no devent participar-hi més; no admetre l’entrada (d’algú), privar-ne l’admissió,
refusar-li la participació”.

Per tant, algú exclòs seria qui és apartat o deixat al marge, no deixant-lo prendre
part en alguna cosa o àmbit. I, a la inversa, inclusió és la integració d’algú, allà
on sigui. Així, quan ens referim a la integració en societat, parlem d’inclusió i,
per oposició, d’exclusió social.
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Robert Castel (1933 - 2013),
filòsof i sociòleg francès

interessat en les
transformacions del treball,

la intervenció social i les
polítiques socials.

1.1.1 L’exclusió social

El concepte exclusió social és relativament recent, ja que apareix als anys
vuitanta del segle XX a França, després de la crisi del petroli dels setanta. En
concret, degut a una pujada del preu de l’anomenat or negre per diverses causes,
es produeix un fort sotrac econòmic que genera elevades taxes de desocupació
i d’inflació dels preus. De fet, suposarà un punt d’inflexió, una aturada, en
el creixement de l’estat del benestar (que implica una intensa protecció dels
ciutadans) i una transformació del sistema polític, econòmic i social, que, entre
d’altres conseqüències, derivarà en el triomf de Margaret Thatcher al Regne Unit
i Ronald Reagan als Estats Units, amb una aposta per les polítiques de caire
neoliberal.

El sociòleg francès Robert Castel defineix l’exclusió social com la
impossibilitat de procurar-se un lloc estable en les formes dominants
d’organització del treball i en els modes coneguts de pertinença comunitària.

Així, el concepte d’exclusió social va més enllà de la noció de pobresa, que fa
referència a aquesta dimensió econòmica, i abasta també la fractura dels vincles
amb la societat, les xarxes familiars i socials.

De fet, tot i la definició que proposa, Castel aposta pel terme desafiliació més
que pel d’exclusió, perquè ell posa èmfasi en aquesta dissociació de les xarxes
familiars i socials que poden protegir davant les dificultats de la vida. A més, el
concepte de desafiliació permet parlar més de recorregut, segons diferents estadis
de vulnerabilitat, mentre que el d’exclusió transmet cert caràcter de quelcom
estàtic.

En tot cas, l’exclusió social, o bé la desafiliació, és un fenomen amb les següents
característiques:

• Estructural: és consubstancial a la societat i al sistema econòmic actuals.

• Multifactorial i multidimensional: no té una única causa i afecta diferents
àmbits de la vida de les persones.

• Relatiu: depèn de cada context i de la seva història.

• Abordable políticament: s’ha de poder combatre des de les institucions.

• Subjectiu: es viu d’una forma única i personal per cada individu.

• Dinàmic: es tracta d’un procés, no és estable.

Pel que fa al darrer tret, el de dinàmic, i tornant a Castel, aquest autor parla de
tres zones d’exclusió que es fonamenten en els àmbits laboral i de les relacions
socials (vegeu la taula 1.1).
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Joan Subirats Humet
(Barcelona, 1951),
catedràtic de ciència
política, especialista en
governança i gestió pública,
investigador en temes
d’exclusió social, problemes
d’innovació democràtica i
societat civil.

Taula 1.1. Zones d’exclusió segons R. Castel

Dimensions Zona de marginació Zona de vulnerabilitat Zona d’integració

Econòmica-laboral Exclusió laboral Feina precària Feina estable

Social-relacional Aïllament social Relacions inestables Relacions sòlides

Psicològica-individual Manca de sentit vital Condicions fràgils Sentit vital

Font: "La dimensión racional de la exclusión social y las políticas de protección social" (2006)

Així, la zona de vulnerabilitat és la que porta a la de marginalitat, on es produeix
l’exclusió social, i on les persones passen d’una condició precària a una de total-
ment marginal. A l’inrevés, si l’àrea de vulnerabilitat es redueix, la d’integració
s’amplia i, en aquest sentit, és quan podem veure l’exclusió també com quelcom
reversible.

És per aquest motiu que són imprescindibles les polítiques públiques, ja sigui
d’ajut als individus en situació de vulnerabilitat o marginalitat o a la ciutadania
en general per tal d’evitar que entrin en aquestes zones. Així, per exemple, els
recursos de formació professional permeten a les persones ocupades mantenir-se
actualitzades i a les que estan a l’atur reciclar-se i, eventualment, ocupar-se de nou.

Àmbits de l’exclusió social

Com diu Subirats, pel que fa al caràcter multifactorial de l’exclusió social, s’ha
de tenir present que:

“L’exclusió és un procés multidimensional, polièdric, que es genera des de diferents
paràmetres i es concreta en diferents àmbits o esferes de la vida interconnectats entre
si.”

J. Subirats (2005). Análisis de los factores de exclusión social.

Al següent quadre es recullen els vuit àmbits i els factors més significatius de
cadascun, que, segons Subirats, desencadenen processos d’exclusió. Vegem-los
detingudament (també en trobareu un resum a la taula 3.1):

1. Àmbit econòmic. És consubstancial a l’exclusió social. Fa referència a
factors com ara la pobresa, entesa com a carència o limitació de recursos,
i les dificultats financeres de la llar que inclouen el retard en el pagament
de subministraments bàsics, els desnonaments o la incapacitat per estalviar
diners. També en forma part la dependència de la protecció social, que
contempla aquells ajuts de caire assistencial i no contributiu, és a dir, que
no deriven directament de cotitzacions prèvies (subsidis per desocupació,
pensions no contributives, renda mínima d’inserció...).

2. Àmbit laboral. La manca o precarietat d’ocupació no té només efectes
econòmics sinó també d’articulació de relacions socials. En aquesta dimen-
sió s’inclouen els problemes d’accés al mercat de treball, amb situacions
de desocupació, subocupació (persones que treballen menys hores de les
que voldrien), desqualificació (persones que no poden reciclar-se i mantenir-
se actualitzades) i les incapacitats temporals o permanents, per malaltia o
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accident. Un altre factor és el de les condicions laborals, relacionat amb
extrems com la manca de drets laborals, la temporalitat, les feines sense
contracte o la manca de mesures de seguretat.

3. Àmbit formatiu, en tant que proveïdor de competències de les persones per
facilitar la seva incorporació a la vida professional. Contempla problemes
d’accés al sistema educatiu, com ara la manca d’escolarització i de capital
formatiu, que inclou situacions d’analfabetisme absolut o funcional, de
fracàs escolar o d’abandonament del sistema educatiu.

4. Àmbit sociosanitari. Els problemes de salut poden suposar un obstacle
important a l’hora d’integrar-se socialment. En aquest cas, més que de
factors l’autor parla d’indicadors, ja que la mortalitat (infantil, per males
condicions de vida, per drogoaddiccions...) i la morbiditat (malalties
que provoquen exclusió i malalties que pateixen les persones excloses) es
refereixen a situacions que denoten elements subjacents d’exclusió social.

5. Àmbit de l’habitatge. Amb dos factors: el d’accés a l’habitatge (que
inclou també el sensellarisme) i el de les condicions de l’habitatge (mal
estat de l’habitatge o de les instal·lacions bàsiques, problemes estructurals
dels edificis, o sobreocupació, entre d’altres).

6. Àmbit relacional. Desconnexió de les diferents esferes de la societat, ja
siguin xarxes familiars (amb situacions de maltractament, monoparentalitat,
cura de persones dependents...) o xarxes socials en general.

7. Àmbit polític. Es refereix a situacions de negació o restricció de l’accés
a drets de la ciutadania (per exemple, en el cas de sensepapers o de
privació de drets per processos penals) i d’escassa participació, que no
és sempre indicador d’exclusió social (inclou la no afiliació a sindicats,
l’abstencionisme o la manca d’associacionisme).

8. Àmbit espacial. Té a veure amb l’hàbitat de les persones en tres espais. Es
tracta del físic (on hi ha factors d’exclusió com el deteriorament d’edificis,
habitatges i serveis, el deteriorament de l’espai públic i les deficiències
en la mobilitat), el sociocultural (que contempla l’estigmatització de ter-
ritoris, la inseguretat ciutadana, la manca de cohesió social i l’absència
d’equipaments i recursos públics) i l’econòmic, en el sentit de marginació
econòmica.

Taula 1.2. Àmbits d’exclusió social i els seus factors principals

Àmbits Factors

Econòmic Pobresa / Dificultats financeres de la llar / Dependència de protecció social

Laboral Accés al mercat de treball (desocupació, subocupació, desqualificació, incapacitats) /
Condicions laborals (precarietat)

Formatiu Accés al sistema educatiu / Capital formatiu (analfabetisme, fracàs i abandonament
escolar)

Sociosanitari Mortalitat / Morbiditat (malalties que provoquen exclusió)

Habitatge Accés / Condicions dels habitatges

Relacional Xarxes familiars / Xarxes socials
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Taula 1.2 (continuació)

Àmbits Factors

Polític Drets de ciutadania / Participació

Espacial Físic (espai públic, edificis, mobilitat) / Sociocultural (inseguretat, manca
d’equipaments) / Econòmic (marginació)

Font: Subirats, J. //et al.//, "Análisis de los factores de exclusión social" (2005)

Teories explicatives de l’exclusió social

“Les perspectives analítiques apunten a diferents nocions del que és exclusió social i quins
han de ser els processos d’inclusió social. Aquestes propostes no només defineixen de
forma diferenciada els processos d’exclusió social, sinó que aposten per respostes diferents
i, en conseqüència, tenen implicacions en les polítiques públiques i en el model social al
qual aspiren.”

N. Rosetti (2017). Exclusió social, polítiques d’inclusió i desigualtats de gènere. (p. 90 a

105).

Pel que fa a l’exclusió, com passa respecte a tot fenomen social, hi ha diferents
formes d’aproximar-s’hi. Natalia Rosetti recull els quatre paradigmes explicatius
de l’exclusió social (vegeu la taula 3.4).

Taula 1.3. Paradigmes explicatius de l’exclusió social

Paradigma Discurs Model social Model de política pública

De les activitats individuals Individualisme: esforç i motivació Model de mercat Polítiques workfare: prioritzar la
inserció laboral

De la desvinculació social Solidaritat i cohesió Integració social Polítiques actives d’inclusió

De les desigualtats Redistribució i igualtat Drets socials i ciutadania Polítiques redistributives de
benestar

De l’explotació i la dominació Transformació social Model social alternatiu.
Reconeixement de diferències

Polítiques emancipatòries i accions
d’empoderament i autonomia

Font: Rosetti, N. (2017). "Exclusió social, polítiques d’inclusió i desigualtats de gènere" (p. 90 a 105)

El model de les activitats individuals posa el focus en el propi esforç i la
motivació, establint que tot individu ha d’aprofitar les oportunitats que li brinda la
societat. Es tracta d’una visió defensada per autors propers a la dreta liberal que
afirmen que l’estat del benestar ha promogut l’aparició i existència d’una classe
social subsidiada i que no té cap intenció d’inserir-se laboralment i socialment.
Per això aposta per un sistema de mesures coercitives i incentius per aconseguir la
inserció laboral, que és, segons aquest model, l’única via per a la inclusió social.

El paradigma de la desvinculació social proposa polítiques actives d’inclusió,
preferentment en el mercat laboral, per tal d’evitar l’afebliment o trencament dels
llaços socials, fet que sovint porta a l’exclusió.

El model de les desigualtats explica l’exclusió social com a resultat de la
concentració i monopoli del poder en mans d’uns quants que deixen fora altres
sectors, que queden, així, marginats. Com a alternativa promou la defensa dels
drets de ciutadania i les polítiques redistributives pròpies de l’estat del benestar.
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Finalment, el darrer paradigma considera que les causes de les desigualtats i
exclusió social són l’explotació i dominació, base del sistema capitalista, i que
per eliminar-les caldria una transformació radical de la societat. Es tractaria de
combinar una radicalització democràtica, ocupant el poder per establir polítiques
d’emancipació, apoderament i autonomia.

Col·lectius vulnerables o en exclusió

En parlar d’exclusió social o vulnerabilitat, a efectes de classificació i, sobretot,
per tal d’enfocar les diferents polítiques d’inserció sociolaboral, s’agrupen les
persones en el que es coneix com a col·lectius.

Així, partint dels col·lectius prioritaris d’intervenció, inclosos al Pla de desen-
volupament de polítiques d’ocupació de Catalunya 2017-2018, es poden enumerar
els següents grups:

• Joves menors de trenta anys NOEF (no treballen, no estudien, no es formen)
en situació d’atur o inactivitat de llarga durada.

• Joves NOEF amb especial vulnerabilitat educativa (joves que no han assolit
l’ESO i joves que no han assolit una formació secundària postobligatòria
professionalitzadora).

• Joves tutelats i extutelats.

• Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense cobertura econòmica.

• Persones majors de quaranta-cinc anys.

• Persones perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI).

• Persones amb discapacitat.

• Persones immigrants o pertanyents a minories ètniques (per exemple pobla-
ció gitana).

• Persones sota mesures judicials i exrecluses.

• Dones, especialment víctimes de violència masclista, amb baixa qualifica-
ció professional o en situació d’atur de llarga durada.

• Persones amb drogodependència o exdrogodependents.

El tècnic en integració social haurà de mantenir-se informat sobre quins són els
col·lectius prioritaris en cada moment, més enllà dels anys 2017 i 2018, tenint
en compte que poden variar en el temps. En tot cas, com que l’etiqueta de
“col·lectiu” pot tenir sovint una connotació negativa, es pot optar pel concepte de
grup d’incidència. Segons M. Colomer, apostar pels grups d’incidència, permet:

• Superar l’estandardització que suposa parlar de col·lectiu i que iguala la
situació de tots els seus components.
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• Identificar factors i indicadors comuns que condicionen la seva inserció
sociolaboral.

• Identificar els punts forts que cal potenciar i les dificultats que cal vèncer,
que pot compartir el grup.

• Extreure noves necessitats a què donar resposta des dels processos d’inser-
ció.

S’ha de tenir present que la majoria de les polítiques públiques dirigides a la
inclusió social, segmenten per col·lectius, i que seran els dispositius o entitats
que se n’ocupin els qui hauran d’optar, en el seu cas, per treballar amb grups
d’incidència.

Grup d’incidència

F. Rubio, I. Palacín, M. Colomer expliquen el terme grup d’incidència a Claus tutorials. Guia
per a l’acompanyament i el suport tutorial (2008). A banda, a la pàgina 24 del següent
document, Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves (2010), podeu trobar més
informació sobre aquest concepte: goo.gl/PZyCai.

1.1.2 La inserció sociolaboral com a procés d’inclusió social

Aconseguir que les persones en situació d’exclusió social, o en risc de caure-hi,
transitin cap a la inclusió, passa per oferir-los processos d’inserció sociolaboral,
per tal que obtinguin una ocupació i puguin, així, integrar-se, no només laboral-
ment, sinó també socialment.

La definició de la paraula inserció és, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC): acció d’inserir. I el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana
de l’IEC diu que inserir és: incorporar(-se) (algú) al mercat laboral, a una
organització, a un grup, a un moviment artístic ajudant-lo a adaptar-se (adaptant-
se) al seu funcionament.

En tot cas, anant més enllà de la definició literal del diccionari, s’ha d’entendre la
incorporació al mercat laboral com un pas per aconseguir també la integració
social. Com explica Xavier Orteu (“Educació social i inserció sociolaboral”,
Quaderns Socials del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya,
número 11, p. 5 a 17) tot citant Dominique Méda, el treball té una funció social;
en concret, el treball:

• No és només el mitjà per obtenir ingressos, sinó l’ocupació principal durant
el temps socialitzat.

• Implica aprenentatge d’aspectes de caràcter tècnic, però també de convivèn-
cia, de les obligacions pròpies de la vida en comú.

• És una font de construcció d’identitats.

• Regula i és el camp dels intercanvis socials.
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A l’apartat “Recursos
formatius i modalitats

d’inserció sociolaboral”
d’aquesta unitat formativa,
trobareu un punt dedicat a

aquests dispositius
d’inserció sociolaboral.

• Atorga sentiment d’utilitat social a les persones.

• És un àmbit de trobada i cooperació diferent dels àmbits no públics com la
família o la parella.

Per tant, qui perd la feina, a més d’ingressos econòmics, perd un espai en el món
social. Així doncs, els processos d’inserció han de permetre a les persones no
només trobar una feina, sinó que aquesta esdevingui un vincle amb la societat.

Aquests processos sovint els duen a terme els dispositius d’inserció sociolaboral.
Es tracta de les entitats que sorgeixen, després de la crisi econòmica dels anys
70 del segle XX, per mirar de pal·liar les conseqüències entre les persones que
han quedat excloses del treball i socialment. Per tant, podem definir la inserció
sociolaboral com...

“(...) un procés d’acompanyament que una entitat o professional fa a una persona que
està en situació de desocupació o, fins i tot, d’exclusió laboral i social, amb l’objectiu que
aquesta pugui tornar a incorporar-se al mercat laboral no de forma puntual, sinó de manera
estable.”

M. Gómez (2009). “La intervenció educativa en el procés d’inserció laboral”, dins del

número 41 de la Revista d’Educació Social (p. 28).

Quins han de ser els principals trets d’aquests processos d’inserció sociolaboral?

• La persona ha de ser la protagonista i responsable final de les decisions a
prendre. El procés que es segueix ha de tenir sentit per a ella i respondre a
les seves necessitats i desitjos.

• El tècnic acompanya i proveeix d’eines, però no pot decidir per compte de
la persona, ni tampoc alliçonar-la ni “receptar-li” accions concretes motu
proprio.

• Així, el procés ha de ser un itinerari individualitzat per a cada persona, no
quelcom estàndard que el dispositiu d’inserció aplica per igual a tothom.

“L’itinerari d’inserció, doncs, és el producte resultant de personalitzar l’oferta general d’un
circuit a l’objectiu i les necessitats d’inserció de cada participant del dispositiu, així doncs,
l’itinerari ha d’haver-se formulat en clau de projecte professional.”

F. Rubio, I. Palacín, M. Colomer (2008). Claus tutorials. Guia per a l’acompanyament i el

suport tutorial (p. 76).

• Com tot procés ha de comptar amb objectius i fites temporalitzats, que s’han
d’anar acordant entre la persona i el seu tècnic.

• El projecte professional ha d’anar de la mà del projecte personal.

“Les necessitats d’inserció no es poden plantejar només en funció de l’ocupació, sinó en
termes de trajectòria sobre el conjunt del cicle de vida i de transicions entre diferents estats
(atur, formació i diverses formes de treball remunerat). Les decisions i intervencions entorn
de l’ocupabilitat de les persones no es poden plantejar purament en termes instrumentals,
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sense comptar amb els seus valors i el seu benestar i necessitats personals i familiars. El
projecte professional s’ha d’inscriure en un projecte personal.”

F. Rubio, I. Palacín, M. Colomer (2008). Claus tutorials. Guia per a l’acompanyament i el

suport tutorial (p. 22).

1.2 El mercat de treball: espai d’intervenció de la inserció
sociolaboral

Per mercat de treball s’entén aquell on conflueixen les empreses que ofereixen
llocs de treball a cobrir (ofertes de feina) i les persones que cerquen feina
(demandants d’ocupació). Així doncs, el mercat laboral és on interactuen oferta
i demanda de treball.

Des d’una altra perspectiva, el mercat de treball es pot entendre com l’espai
on han d’intervenir els dispositius i processos d’inserció sociolaboral, per tal
d’acompanyar i dotar d’eines aquelles persones que, tot i que estan disposades
a treballar i a oferir els seus serveis de treball a canvi d’una remuneració, no són
contractades per les empreses per circumstàncies diverses.

Fonts d’informació sobre el mercat de treball

Dos dels recursos més interessants per mantenir-se actualitzat en relació amb la conjuntura
del mercat de treball són l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de
Catalunya (goo.gl/kzm745) i l’Institut Nacional d’Estadística (goo.gl/uu9F9w). L’INE publica
trimestralment l’Enquesta de Població Activa (EPA), que facilita moltes dades sobre l’estat
del mercat de treball.

1.2.1 Característiques del mercat laboral i implicacions per a la
inserció sociolaboral de les persones

Abans de conèixer quins són els trets fonamentals del mercat laboral actual,
és necessari tenir clars alguns conceptes per poder comprendre la nombrosa
informació i estadístiques existents al respecte (vegeu la taula 1.4):

Taula 1.4. Conceptes clau sobre el mercat de treball

Concepte Definició

Població activa Persones de setze anys o més que subministren mà d’obra per a la producció de
béns i serveis econòmics o que estan disponibles per fer gestions per a incorporar-se
a aquesta producció. Inclou la població aturada i l’ocupada.

Població aturada Persones de setze anys o més sense feina, disponibles per treballar i que busquen
feina activament.

Població ocupada Població de setze anys o més que treballa, per compte d’altri o per compte propi, a
canvi d’una retribució en metàl·lic o en espècie. També són ocupats els que, tot i tenir
una feina, n’han estat temporalment absents per malaltia, vacances, permís...

Població
subocupada (per
insuficiència d’hores)

Persones ocupades que volen treballar més hores i tenen disponibilitat per fer-ho.
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Taula 1.4 (continuació)

Concepte Definició

Població inactiva Persones de setze anys o més no classificades com a ocupades o aturades, com ara
persones que s’ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o prejubilats, i incapacitats
per treballar.

Taxa d’activitat Proporció de persones actives de setze a seixanta-quatre anys sobre la població
potencialment activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de setze a
seixanta-quatre anys).

Taxa d’atur Proporció de persones aturades sobre la població activa.

Taxa d’ocupació Proporció de persones ocupades de setze a seixanta-quatre anys sobre la població
potencialment activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de setze a
seixanta-quatre anys).

Taxa de parcialitat. Proporció de persones ocupades que treballen a temps parcial sobre la població
ocupada.

Taxa de temporalitat Proporció de persones assalariades que treballen amb un contracte de treball
temporal sobre el total d’assalariats.

Tot tècnic d’integració social ha de mantenir-se actualitzat respecte a la situació
del mercat de treball, però, a més, ha de conèixer els corrents de fons, que van més
enllà de la conjuntura econòmica. Aquestes tendències estructurals del mercat
laboral actual, que s’han generat en les darreres dècades són:

1. Consolidació del neoliberalisme: conjunt d’idees polítiques i econòmi-
ques que propugnen la mínima intervenció de l’Estat en l’economia. De
fet, considera que és el lliure comerç, sense traves estatals, el que garanteix
el creixement econòmic i la creació d’ocupació. Aquest aspecte es pot
comprovar en les normatives dels països occidentals, que sovint tenen un
llenguatge i uns objectius i regulacions basades en la competitivitat i les
necessitats de les empreses, més que no de la ciutadania. Les polítiques
neoliberals es plasmen en fets com la lliure circulació de capitals, béns i
serveis, amb reducció o eliminació d’aranzels o taxes que gravin aquests
intercanvis; la reducció de la protecció dels treballadors en el mercat laboral;
la privatització d’empreses estatals o la reducció dels impostos.

2. Fenomen de la globalització: derivat del punt anterior, es pot definir,
segons el Consell d’Europa, com la integració econòmica, cada cop més
gran, de tots els països del món com a conseqüència de la liberalització i
el consegüent augment en el volum i la varietat de comerç internacional de
béns i serveis, la reducció dels costos de transport, la creixent intensitat de
la penetració internacional de capital, l’immens creixement de la força de
treball mundial i l’accelerada difusió mundial de la tecnologia, en particular
les comunicacions.

3. Paper rellevant de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC): les TIC, que evolucionen contínuament, sobretot des de l’aparició
d’internet, faciliten que les dades flueixin de forma immediata entre llocs,
persones i empreses que poden estar situats a milers de quilòmetres.

4. Deslocalització i externalització de la producció: les grans empreses
transnacionals, que en gran mesura estableixen el funcionament del sistema
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econòmic actual, aprofitant-se de la reducció de barreres al comerç interna-
cional, porten la producció dels béns que després venen al món occidental
a països menys desenvolupats, on paguen salaris molt baixos a la població
autòctona, violant fins i tot els seus drets laborals i, a vegades, humans, quan
fan servir menors per al desenvolupament de les seves activitats.

5. Creixement del sector serveis: aquest fet es produeix, fonamentalment, al
punt anterior i té lloc als països occidentals.

6. La modernitat líquida: aquest concepte, creat pel filòsof polonès Zygmunt
Bauman, es refereix al fet que, pels aspectes anteriors, la societat actual es
basa en l’individualisme i no té fonaments sòlids i estables. Per ell, tot és
canviant i té data de caducitat, en comparació amb el que passava en el
passat, on les estructures eren més fixes. Entre les conseqüències d’aquesta
liquidesa, ell menciona la por al compromís, que també es pot veure en
l’àmbit laboral, on han desaparegut les feines per tota la vida i es promou
i cerca el canvi constant. El treball ha perdut el seu paper central a la vida
social, que ara ocupa el consum. Vivim en la societat de la incertesa.

7. Incorporació massiva de la dona al món laboral: des que a finals
dels anys setanta del segle XX arriba la democràcia a Espanya les dones
s’incorporen intensivament al mercat de treball. Aquest és un fenomen mul-
tifactorial, degut a aspectes com l’esmentat creixement del sector serveis,
el massiu seguiment d’estudis universitaris per part de les dones, que són
majoria en moltes carreres, o l’emmirallament en societats més avançades
de la resta d’Europa, entre d’altres.

8. Reformes legislatives: es tracta de modificacions normatives de mercat
laboral que tenen lloc arreu i que, des de la visió liberal de l’economia,
pretenen afavorir el teixit productiu, per fer-lo més competitiu, tot reduint
els drets dels treballadors. Les reformes que s’aproven a Espanya ja al segle
XXI abarateixen l’acomiadament (la quantitat que les empreses han de pagar
als seus treballadors en cas de prescindir-ne) i posen els convenis col·lectius
d’empresa per davant dels sectorials (donant més força als empresaris
respecte dels treballadors), cosa que implica una caiguda general dels salaris
(l’anomenada devaluació salarial). En aquest sentit, esdevé més senzill
acomiadar un treballador que duu molts anys a l’empresa, pagant-li una
indemnització més baixa, justificant-la per la pitjor situació econòmica
de l’empresa, i contractar-ne un de nou per un sou inferior; o bé creant
l’anomenada doble escala salarial, quan conviuen treballadors veterans
amb retribucions elevades i d’altres, sovint joves, amb remuneracions molt
inferiors.

9. La precarització: amb fets com la mencionada desaparició de l’estabilitat
laboral i de les feines de per vida; la temporalitat de molts contractes, que
suposa la combinació, en cas de força persones, de períodes d’ocupació
amb etapes d’atur; la cronificació de taxes d’atur, especialment en alguns
col·lectius, com el de joves o persones més grans de quaranta-cinc o
cinquanta anys. Així, es pot parlar de treballadors pobres, que són aquells
que, malgrat, estar ocupats, no obtenen ingressos suficients per cobrir les
seves necessitats bàsiques.
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Flexiseguretat

Concepte que apareix a
Dinamarca als anys vuitanta del

segle passat i que busca
combinar la flexibilitat en el
treball. Implica més facilitat
perquè les empreses puguin

contractar i acomiadar
treballadors, amb més seguretat
per a les persones desocupades i
més protecció social, però amb

l’obligació que es formin i
cerquin feina activament. És un

sistema que es pretén estendre
arreu d’Europa.

10. La fragmentació o dualització: en el mercat conviuen treballadors amb
feines estables, a temps complet, bons sous i amb possibilitats de promoció,
amb altres persones amb treballs precaris i que alternen amb èpoques
de desocupació. En tot cas, amb tots els canvis mencionats, la zona de
vulnerabilitat, de risc de caure en la precarietat, també arriba a afectar
persones que s’ubicarien en el segment dels “estables”.

11. Noves realitats en el mercat de treball: expansió del teletreball, gràcies
a les noves tecnologies, i de les persones autònomes que treballen per
projectes per diferents clients, i en xarxa amb altres freelance.

12. Robotització: moltes feines, per ara les menys qualificades, estan essent
substituïdes per màquines (per exemple supermercats on no hi ha caixers,
sinó màquines on cada persona passa la seva compra i paga amb targeta,
o locals de menjar ràpid, on la comanda es fa en una pantalla i només es
passa a recollir al mostrador). En tot cas, aquest fenomen tot just acaba
d’iniciar-se i cada cop més s’estendrà a feines considerades més qualificades
(a dia d’avui moltes radiografies de països occidentals són interpretades per
metges a l’Índia, via internet, però en un futur podrien ser màquines les que
ho fessin).

1.2.2 Canvis i adaptacions: nous jaciments d’ocupació

Les tendències socials i econòmiques de les darreres dècades, amb fenòmens
com la globalització, l’envelliment de la població, la incorporació massiva de la
dona al mercat de treball o l’expansió i evolució contínua de les noves tecnologies,
tenen un impacte directe no sols en les ocupacions ja existents, sinó que generen
noves necessitats que s’han de cobrir creant noves ocupacions.

Els anomenats nous jaciments (o filons) d’ocupació són les noves activitats labo-
rals que sorgeixen com a conseqüència d’aquestes transformacions i que han de ser
cobertes. Aquestes activitats tenen una elevada capacitat de creació d’ocupació i,
per tant, els serveis d’ocupació, els dispositius d’inserció sociolaboral i els tècnics
que hi treballen hi han de prestar especial atenció i posar les mesures necessàries
i que tinguin a l’abast perquè les persones en recerca de feina puguin ocupar
aquestes noves posicions.

Trobem aquest filons en quatre grans àmbits:

• Serveis de la vida diària: serveis a domicili, atenció a la infància, ajuda
a les persones amb dificultats (joves, persones immigrades...), serveis de
mediació i assessorament en la resolució de conflictes i noves tecnologies
de la innovació i la comunicació.

• Serveis per a la millora de la qualitat de vida: millora de l’habitatge,
seguretat ciutadana, prevenció de riscos laborals, transports col·lectius,
revalorització d’espais urbans i comerç de proximitat.
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• Serveis culturals i del lleure: turisme, sector audiovisual, patrimoni
cultural i desenvolupament de la cultura local i esports.

• Serveis de medi ambient: gestió i tractament de residus, gestió de l’aigua,
gestió de l’energia i energies alternatives, protecció i manteniment de
zones naturals, reglamentació i control de la pol·lució i les instal·lacions
corresponents i agricultura ecològica.

1.3 El paper del tècnic d’integració social en els processos d’inserció
sociolaboral

Per tal de conèixer el rol del tècnic d’integració social, respecte als processos d’in-
serció sociolaboral on intervé, haurem de parar atenció al seu mapa d’ocupació.

Un mapa d’ocupació és el document que fa referència a un àmbit o una
activitat productiva concreta on es detallen els principals llocs de treball
relacionats, les funcions i tasques que s’hi desenvoluparan i les competències
amb què han de comptar els professionals que els ocupin.

Així, quan parlem de mapa d’ocupació ens referim a un perfil professional genèric,
mentre que quan ens centrem en un lloc de feina, i més concretament en una
determinada empresa, en diem perfil específic.

1.3.1 Elements d’un mapa d’ocupació

A la figura 1.1 podeu veure un model de mapa d’ocupació; vegem detingudament
cada un dels conceptes inclosos:

• Ocupació: àmbit o activitat productiva que es descriu.

• Família professional: agrupació de diferents qualificacions/ocupacions
que tenen competències professionals afins o, dit d’una altra manera, àrea
d’activitat productiva amb coneixements i habilitats relacionades.

• Possibles llocs de treball: dins d’aquesta ocupació genèrica quins llocs de
treball concrets es poden desenvolupar.

• Descripció de l’ocupació: resum general de les funcions a desenvolupar en
l’ocupació que es descriu, per tal de fer-se’n una idea global.

• Funcions: informen de les línies generals de la feina, són com els grans
titulars relacionats amb els objectius que cal assolir. Com a norma, són
un màxim de cinc o sis per ocupació. S’acostumen a definir en infinitiu i
responen a la pregunta què.
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• Tasques: són la descripció detallada de les funcions; habitualment s’expres-
sen en gerundi i responen al com.

• Competències; prendrem com a base la següent definició:

Figura 1.1. Model de mapa d’ocupació

“La competència professional és un conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats,
habilitats, destreses i comportaments laborals que es posen en joc en l’execució d’una
determinada activitat laboral.”

F. Rubio, I. Palacín, M. Colomer (2008). Claus tutorials. Guia per a l’acompanyament i el

suport tutorial (p. 55).

De classificacions de competències n’hi ha moltes, però aquí optem per la inspira-
da en el model ISFOL (Instituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale
dei Lavoratori, ubicat a Roma, Itàlia) i adaptat aquí a Claus tutorials per a
l’acompanyament i el suport tutorial:

• Competències tècniques: coneixements teòrics i aplicats (tècniques, estra-
tègies, metodologies) específics necessaris per a dur a terme una determina-
da activitat laboral.
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• Competències bàsiques: coneixements que en cada context social i cultural
són requisits imprescindibles per accedir al mercat de treball i per poder
interactuar amb els altres i amb l’entorn.

• Competències transversals: conjunt de capacitats, habilitats, destreses
i comportaments d’ampli abast que interactuen per donar resposta a si-
tuacions laborals de diversa complexitat, més enllà de l’àmbit tècnic i
instrumental.

Dins de les competències es poden afegir diferents nivells d’acompliment requerits
per cada una, en l’ocupació que es descriu, per poder avaluar el desenvolupament
del treballador.

1.3.2 Mapa d’ocupació del tècnic d’integració social en l’àmbit de la
inserció sociolaboral

“(...) Podem classificar els professionals de la inserció laboral fent quatre rols diferents:
l’orientador/a, el tècnic/a de formació, l’intermediador/a i el prospector/a. En funció de
l’entitat (missió, volum de personal) pot ser que un sol professional faci quatre rols, o que
s’especialitzi en algun(s) d’ells”.

M. Gómez (2009). “La intervenció educativa en el procés d’inserció laboral”, dins del

número 41 de la Revista d’Educació Social (p. 28).

El mapa d’ocupació del tècnic d’integració social (àmbit inserció laboral) seria el
següent; incloses les funcions corresponents als quatre rols esmentats per Mercè
Gómez:

• Ocupació: integració social – àmbit inserció sociolaboral.

• Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat.

• Possibles llocs de treball:

– Tècnic de programes de prevenció i inserció social

– Tècnic d’inserció ocupacional

– Mediador ocupacional i/o laboral

– Dinamitzador ocupacional i/o laboral

– Preparador laboral

– Tècnic en treball amb suport

– Tècnic d’acompanyament laboral

• Descripció de l’ocupació: la persona que treballa com a integrador social
- àmbit inserció sociolaboral és aquella que orienta i guia persones en la
recerca d’ocupació mitjançant informació personalitzada per tal d’afavorir
el desenvolupament de recursos i eines per a la recerca de feina i augmentar
les seves possibilitats d’inserció. A més, realitza tasques relacionades amb
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Conveni col·lectiu estatal
d’acció i intervenció social

2015-2017

Estableix els diferents grups
professionals dins el sector de

l’accio i la intervenció social. La
seva posada en marxa correspon

a la resolució de 22 de juny de
2015, de la Direcció General

d’Ocupació, per la qual es
registra i publica aquest conveni.

la formació de les persones usuàries, media amb les empreses per gestionar
ofertes de feina i/o realitza tasques de prospecció per establir relacions de
col·laboració estables amb les empreses.

• Altra informació: el conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social
2015-2017 inclou el tècnic d’integració social en el Grup 2, que detalla com
aquells llocs que exigeixen la comprensió i el domini de fonaments teòrics
i pràctics. Les decisions que es prenen i el seu nivell d’autonomia estan
relacionades amb l’aplicació de sistemes, pautes, procediments i mètodes
de treball prèviament definits.

Funcions i tasques

Les funcions i tasques que cal dur a terme es concretaran en cada entitat on
treballi l’integrador social, en el perfil específic, depenent de quin o quins rols
hi desenvolupi. Així, podria ser alguna o algunes de les següents:

1. Orientar persones en recerca d’ocupació:

• Donant a conèixer i oferint a les persones usuàries informació, així com els
recursos i serveis existents a l’entitat on treballa i a d’altres, tot fent esment
dels beneficis que els aportarà participar de les activitats que s’hi organitzen
per tal de facilitar la seva inserció sociolaboral.

• Realitzant el diagnòstic ocupacional de les persones usuàries i identificant i
aclarint la demanda ocupacional.

• Col·laborant en la definició del seu objectiu professional, a partir d’interes-
sos i motivacions, i en el disseny del seu projecte o itinerari professional,
tot tenint en compte les seves necessitats, possibilitats i els requeriments
del mercat de treball.

• Acompanyant les persones usuàries en la implementació del seu projecte
professional, tot avaluant-ne el desenvolupament i l’ajust a l’itinerari pactat.

• Assessorant-les sobre les estratègies, recursos i canals més eficaços per
aconseguir la inserció sociolaboral, a partir del seu objectiu professional
i en funció de les ofertes empresarials.

• Impartint sessions grupals d’orientació amb diferents objectius relacionats
amb la inserció sociolaboral.

• Informant sobre l’autoocupació i derivant-les, si escau, a les persones
expertes en la matèria.

2. Realitzar tasques relacionades amb la formació de les persones que
cerquen feina:

• Assessorant-les sobre l’oferta formativa existent al territori o de forma
virtual, ja sigui formació reglada o no.
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• Ajudant en el disseny de formacions internes en el dispositiu d’inserció,
tenint en compte les necessitats de les persones usuàries i del teixit productiu
del territori on s’ubica el servei.

• Col·laborant en la selecció de formadors i alumnat.

• Fent seguiment dels cursos, així com duent-ne a terme la logística (aules,
material, llistes d’assistència...) i coordinant els professionals externs.

• Donant suport en l’avaluació de les accions formatives realitzades.

• Realitzant sessions formatives en grup sobre aspectes relacionats amb
l’ocupació i la recerca de feina (per exemple, tipus de CV i com elaborar-
los).

3. Oferir estratègies d’intermediació d’acord amb les necessitats reals de les
empreses:

• Gestionant la borsa de treball de l’entitat, tot rebent les ofertes de feina, ja
sigui directament de les empreses o bé de la persona que porta les relacions
amb les empreses dins el servei.

• Assessorant les empreses sobre les condicions de les ofertes i retocant-les
si escau.

• Difonent les ofertes pels canals establerts a l’entitat, o cercant-ne de nous.

• Cassant les ofertes disponibles amb la demanda d’ocupació i competències
de les persones usuàries del servei, cercant el màxim ajustament.

• Contactant les persones que s’interessen per l’oferta o poden tenir el perfil
adequat, o bé parlant-ne amb el tècnic orientador si és el cas.

• Fent el seguiment de les ofertes amb les persones candidates i les empreses.

• Acompanyant, si escau, les empreses i les persones durant el seu procés de
transició a la inserció.

• Tancant les ofertes un cop cobertes i avaluant la satisfacció de les diferents
parts involucrades.

4. Realitzar tasques de prospecció i coneixement de l’activitat empresarial de
la zona, així com establir relacions estables amb les empreses del territori:

• Cercant i contactant amb empreses del territori, tot fent-ne una anàlisi
prèvia.

• Visitant les empreses per conèixer les seves necessitats.

• Oferint serveis del dispositiu ajustats a les necessitats detectades. Posant
de relleu, si escau, que molts d’aquests serveis tenen preu zero per a les
empreses, tot i tenir un cost i un valor.
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Un mapa d’ocupació retrata
allò òptim, en aquest cas,

totes les competències que
idealment hauria de tenir un

treballador excel·lent.

• Negociant i tancant acords de col·laboració amb les empreses.

• Establint mecanismes de coordinació i manteniment de la col·laboració.

• Mantenint un contacte continuat amb les empreses, per tractar de fidelitzar-
les.

• Detectant necessitats formatives de les empreses per poder-les transmetre
internament a l’entitat on treballa i poder, si escau, donar-hi resposta, en
benefici d’empreses i persones usuàries.

• Sensibilitzant les empreses respecte de la realitat i competències de les
persones vulnerables per afavorir la seva inserció sociolaboral.

5. Dur a terme actuacions administratives i d’altre tipus associades als
diferents processos desenvolupats:

• Fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment
les diferents aplicacions informàtiques de gestió facilitades pels clients
finançadors (p. ex. Servei d’Ocupació de Catalunya).

• Gestionant la documentació física generada.

• Recollint les dades necessàries per poder construir indicadors de les activi-
tats realitzades.

• Avaluant, juntament amb les persones responsables, els resultats obtinguts i
proposar, si escau, mecanismes de millora que garanteixin l’eficiència dels
procediments.

• Col·laborant en l’elaboració de memòries i informes tècnics.

• Coordinant-se amb altres tècnics del servei, així com amb els seus respon-
sables.

Competències: tècniques, bàsiques i transversals

Les competències, tècniques, bàsiques i transversals, que idealment hauria de
tenir un tècnic d’integració social en l’àmbit de la inserció sociolaboral són les
següents:

1. Competències tècniques:

• Coneixement de les principals fonts d’informació sobre el mercat de treball
(taxa d’atur, sectors, ocupacions, teixit empresarial...).

• Coneixement dels recursos relacionats amb la població en atur que s’atén a
l’entitat.

• Coneixement de polítiques actives d’ocupació i prestacions per desocupa-
ció.
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• Coneixement de legislació laboral i d’específica relacionada amb població
vulnerable i polítiques d’igualtat.

• Coneixement de metodologies d’orientació laboral.

• Coneixement de metodologies d’intermediació amb les empreses.

• Coneixement de metodologies de prospecció i establiment de relacions de
col·laboració amb empreses.

• Coneixement de metodologies de definició d’ofertes laborals, de llocs de
treball i de perfils professionals.

• Coneixement del sistema educatiu i de la formació professional i els seus
subsistemes.

• Coneixement dels sistemes d’acreditació de competències professionals.

• Coneixement de tècniques d’entrevistes d’orientació.

• Coneixement de tècniques de dinàmiques de grup per a l’orientació laboral.

• Coneixement de tècniques de recerca de feina i de selecció de personal que
practiquen les empreses.

• Coneixement dels sistemes de gestió associats als programes ocupacionals
habituals.

• Coneixement d’elaboració de projectes d’integració social, aplicant-hi la
normativa legal vigent i incorporant-hi la perspectiva de gènere.

• Coneixement d’activitats de suport psicosocial.

• Coneixement d’activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal
i social.

• Coneixement d’activitats d’acompanyament a persones amb discapacitat.

2. Competències bàsiques:

• Domini de les llengües catalana i castellana: nivell C1 en comprensió, parla
i escriptura.

• Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

3. Competències transversals:

• Orientació a l’usuari: disposició a treballar en benefici de les altres perso-
nes, anteposant els interessos d’aquestes als propis i mostrant vocació de
contribuir a millorar la seva vida.

• Comunicació: capacitat d’interaccionar (expressar i entendre) mitjançant
el llenguatge verbal, el no verbal i l’escrit, amb gestió de la diversitat
de llengües requerides, l’ús de diferents suports, el domini de les normes
sociolingüístiques i l’adequació a les diferents funcions i al context laboral.
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• Negociació: habilitat per promoure el consens. És l’intent per fer coincidir
criteris diferents, en una situació determinada, amb l’objectiu d’arribar al
pacte i buscar el millor benefici.

• Adaptabilitat: capacitat de cercar i aplicar respostes àgils i eficaces davant
de situacions, entorns, persones, responsabilitats i tasques canviants, inte-
grant el canvi de manera positiva i constructiva.

• Organització: tenir una visió clara de les funcions i tasques del lloc de feina
i executar-les amb eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme
de manera autònoma preveient possibles obstacles.

• Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i executar les funcions del
lloc de feina des de la implicació i el compromís, tenint en compte els
requeriments i les indicacions rebudes i els criteris propis d’actuació.

• Treball en equip: intenció de col·laborar i cooperar amb els altres, formar
part d’un grup, treballar junts, com a oposat a fer-ho individualment o
competitivament. Perquè aquesta competència sigui efectiva, la intenció
ha de ser genuïna.

• Relació interpersonal: capacitat i habilitats per a relacionar-se amb els
companys de feina i altres professionals de l’entorn laboral de manera
satisfactòria, mantenint una actitud assertiva i constructiva.

• Autonomia - iniciativa: capacitat d’anticipar i afrontar les situacions labo-
rals amb una visió a curt, mitjà i llarg termini, sense supervisió permanent
i prenent decisions, creant oportunitats, generant propostes o projectes i
abordant els problemes potencials amb confiança, responsabilitat, seguretat,
creativitat i sentit crític.

• Tolerància a la frustració i l’estrès: capacitat per identificar, avaluar i resol-
dre situacions de pressió, conflictives i/o problemàtiques, cercant aquelles
estratègies que assegurin el benestar de totes les persones implicades, així
com les solucions més òptimes. Habilitat per identificar, comprendre i
controlar les emocions, buscant estratègies adequades pel seu control i
superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les
acompanya.

• Disposició a l’aprenentatge: valorar l’aprenentatge com un element per
al desenvolupament i millora professional, reconeixent els interessos i les
necessitats de millora. Mantenir una actitud positiva cap a l’aprenentatge
per a optimitzar les competències professionals i desenvolupar amb èxit
l’activitat laboral. Mantenir actualitzats els coneixements científics, tècnics
i tecnològics relatius al propi entorn professional, gestionant la pròpia
formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

• Pensament analític: capacitat d’entendre una situació, desagregant-la en
petites parts o identificant les seves implicacions pas a pas. Inclou organitzar
les parts d’un problema o situació de forma sistemàtica, realitzar compara-
cions entre diferents elements o aspectes i establir prioritats d’una forma
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Cursos en línia

El contingut d’aquest punt està
extret de dos cursos de la
plataforma del programa
Incorpora de l’Obra Social “la
Caixa”, d’accés lliure, elaborats
per Marta Colomer i Pep Lozano
(autor d’aquest material). Són
els de La relació amb l’empresa
I: prospectar per conèixer les
oportunitats i La relació amb
l’empresa II: del primer contacte
a la fidelització
(goo.gl/NCDAt4)

racional. També inclou entendre les seqüències temporals i les relacions
causa-efecte dels fets.

• Innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes
de manera rellevant i divergent. És l’habilitat d’establir relacions de
coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.

Competències transversals

De definicions de competències transversals n’hi ha tantes com organitzacions que
les defineixen. En aquest material optem, fonamentalment, per les incloses en el
Diccionari de competències clau de Barcelona Treball (goo.gl/VfYJCV) i el Diccionari de
competències transversals clau per l’ocupabilitat de joves – Entitats catalanes d’acció social
(goo.gl/qfd31F). No hi incloem nivells d’acompliment.

1.4 Establiment de canals de comunicació i col·laboració amb
empreses

Tradicionalment, i de forma força habitual, els professionals de la inserció
sociolaboral, com ara els tècnics d’integració social, posen el focus en les persones
que acompanyen, deixant de banda o oblidant-se de les empreses. Aquesta és una
situació paradoxal, perquè l’objectiu final d’un dispositiu d’inserció és que els seus
usuaris s’incorporin al mercat laboral, és a dir, a les empreses.

Sovint el que passa és que la relació amb les empreses es limita a una sèrie de
transaccions aïllades que cerquen cobrir necessitats puntuals del dispositiu i de
les persones que atén. Així, no es pensa a llarg termini, sinó que el que es fa es
recórrer a les empreses en cas d’urgència i centrant-se en el curt termini. Aquesta
situació pot tenir el seu origen en inèrcies del passat, sorgides a partir de pors,
prejudicis o desconfiances respecte de les empreses.

En canvi, els dispositius d’inserció i les persones que els integren, inclosos els
tècnics d’integració social, han de treballar per establir una relació estable i de
qualitat amb les empreses, on ambdues parts es vegin com a aliades.

S’ha de tenir present que, entre empreses i dispositius, no es produeix una compra-
venda, sinó un bescanvi de serveis. En aquest intercanvi, sense contraprestació
econòmica, els dispositius ofereixen una cartera de serveis a preu zero i obtenen de
les empreses possibilitats per cobrir les necessitats de les seves persones usuàries.
Es tracta que hi guanyin les empreses i les persones usuàries en recerca d’ocupació,
ja sigui en forma de llocs de treball, de pràctiques o tastets d’oficis dins les
empreses, per posar alguns exemples. Aquests són els avantatges de construir
una relació d’aliança estable amb les empreses.

És important deixar clar que, tot i no tenir cost monetari per a l’empresa, els serveis
oferts sí que tenen un valor. I aquest extrem s’ha de posar sobre la taula quan es
parla amb les empreses: la cartera de serveis que s’ofereix té un valor, ja que estarà
dissenyada en funció de les necessitats concretes de l’empresa, i de les oportunitats
que ofereixen els usuaris i usuàries del dispositiu.
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Les fases imprescindibles per establir una relació a llarg termini amb les empreses
són:

1. Prospecció

2. Difusió i contacte

3. Negociació i tancament d’acords

4. Fidelització

1.4.1 La fase de prospecció d’empreses

En gairebé tots els àmbits professionals, per a obtenir resultats positius a curt,
mitjà i llarg termini s’ha de dur a terme un treball previ. En el cas dels dispositius
d’inserció, es tracta de conèixer de què es disposa i què es pot oferir als seus clients,
que són dos, persones usuàries i empreses. Aquesta és una feina imprescindible,
que no es pot obviar.

Molt sovint, els professionals de la inserció sociolaboral prescindeixen d’aquesta
fase de prospecció, perquè acostumen a ser gent d’acció, que s’estimen més
despenjar el telèfon o presentar-se directament a l’empresa. Una situació que
també es dona a la realitat és que, habitualment, a la funció de relació amb les
empreses se la coneix com a prospecció, i a la persona responsable, prospector
d’empreses, agafant la part pel tot.

Prospectar s’entén com la tasca d’aprofundir en el coneixement del mercat laboral
i productiu del territori on s’ubica el dispositiu, per tal de detectar necessitats a
cobrir i oportunitats per a les persones que s’hi atenen. Al final, cada dispositiu
s’hauria de convertir en una mena d’observatori de treball a petita escala, un
coneixedor del territori de la seva zona d’influència.

Dins d’aquesta fase de prospecció, d’estudi de l’entorn, s’inclouen les següents
passes:

1. Analitzar el mercat de treball i el teixit empresarial del territori: es
tracta de conèixer en detall aspectes com, entre d’altres, sectors predomi-
nants, ja sigui per nombre d’empreses, d’empleats o per major creixement;
mida de les empreses existents per nombre de treballadors o facturació; taxa
d’atur general i per sectors; ocupacions més demanades per les empreses...

2. Establir un cens d’empreses d’interès: a partir de l’anàlisi prèvia, es posa
el focus en aquells sectors o empreses que, per diferents motius, poden ser
d’interès pel dispositiu i les persones ateses. Així, s’estableixen una sèrie
de criteris per passar de tot el teixit productiu al cens concret d’empreses
amb qui es podria arribar a establir relació i, per exemple, s’estudien sectors
que creixen o creen ocupació, o que compten amb llocs de treball que són
l’objectiu professional dels usuaris...
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Comptar amb prescriptors
és una eina de difusió
infal·lible.

3. Fixar requisits que haurien de complir les empreses d’aquest cens per a
ser considerades com a empreses diana: alguns exemples serien comptar
amb política de responsabilitat corporativa, oferir sous i contractes dignes,
apostar per la formació dels treballadors o per la conciliació familiar-
professional.

4. Estudiar les empreses del cens i, tenint en compte els esmentats requisits,
escollir les empreses diana, que seran aquelles amb les quals es contactarà
per establir relacions de col·laboració.

1.4.2 Les fases de difusió i contacte amb les empreses

La fase de difusió és la que es centra en donar a conèixer el dispositiu d’inserció,
i per a la qual s’ha de tenir molt clara quina és la percepció que es vol que les
empreses en tinguin, així com la cartera de serveis que es vol oferir. En aquest
sentit, les formes i canals per fer difusió són moltes:

• Fulletons, díptics, tríptics, estudis, memòries...

• Organització, participació o assistència a jornades, seminaris o conferènci-
es.

• Notes de premsa, ràdio, premsa escrita.

• Xarxes socials - Internet: LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube..., que
s’han de moure i actualitzar sovint.

• Pàgina web o blogs, que cal posicionar en els cercadors.

• Tramesa de correus electrònics, newsletters.

• Fer networking en general.

Entre les accions de difusió n’hi ha de temporals, que cerquen produir un
alt impacte en poc temps, com ara organitzar una jornada o participar en una
entrevista radiofònica, i de permanents, que busquen un impacte més sostingut.
Aquestes darreres poden anar des de moure i actualitzar sovint els comptes del
dispositiu a les xarxes socials, fins a comptar amb publicitat a webs sectorials on
interessi estar posicionat. En tot cas, la difusió permanent la fa tothom qui hi
treballa, ja que el que es fa diàriament de cara a fora en transmet la marca, encara
que no es faci intencionadament.

És important tenir present que el que funciona millor és el boca-orella, per
part d’entitats o persones amb qui ja s’ha treballat i que han quedat molt
satisfetes amb els serveis rebuts.

La difusió permet, a més de presentar el servei, entrar en contacte amb empreses,
amb les quals potser no s’havia comptat fer-ho. Pel que fa al contacte amb les
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La preparació de la trobada
de negociació és

imprescindible, no es pot
improvisar.

empreses, després d’haver-les estudiat i obtingut el màxim d’informació possible
prèviament, s’ha de tenir present:

• És quelcom complicat, perquè en les empreses hi ha molts filtres a traspassar
i no sempre s’aconsegueix.

• La seva finalitat és aconseguir tenir una trobada cara a cara.

• En el poc temps que es té, si s’aconsegueix parlar amb la persona idònia,
hom s’hi juga molt, perquè ha d’aconseguir causar-hi impacte i que vulgui
saber més o, si més no, doni una oportunitat de presentar els serveis del
dispositiu.

Abans del contacte pròpiament dit, s’ha de decidir quin és el millor canal per dur-
lo a terme –fonamentalment telèfon i/o correu electrònic–, i pensar i cercar un
possible interlocutor a l’empresa. Es tracta de plantejar-se qui pot ser la persona
clau amb qui mirar de contactar en cada empresa; és a dir, la posició (gerent,
cap de recursos humans, director/a de formació, cap de zona...) i després buscar
el nom de qui l’ocupa, ja que facilita la comunicació. Algunes de les formes de
cercar, actualment, el nom d’una persona, són, entre d’altres:

• web de l’empresa o cercadors d’internet,

• xarxes socials,

• directoris d’empreses,

• fent una trucada directament a l’empresa, mirant d’esbrinar-ho,

• via algun contacte o

• assistint a algun esdeveniment on sabem que ha d’assistir l’empresa.

En el cas de la trucada telefònica és molt interessant comptar amb un guió
preparat, per no haver d’improvisar, tenint en compte tot el que s’hagi investigat de
l’empresa. Si s’opta pel correu electrònic, pot ser recomanable tenir preparada
una plantilla amb una informació bàsica comuna, que s’haurà de personalitzar per
a cada empresa a la qual es remeti un correu.

1.4.3 La fase de negociació i tancament d’acords

Quan arriba el moment de la negociació, no es pot deixar perdre aquesta oportu-
nitat, donat que ha costat molt aconseguir aquesta trobada. El tipus de negociació
a plantejar en la relació “dispositiu d’inserció - empresa” és el conegut com win-
win (‘guanyar-guanyar’), on es busca que ambdues parts en surtin beneficiades,
fent concessions i generant un clima de confiança mútua.

En aquesta entrevista no s’hi va a donar-se a conèixer, perquè això ja s’ha fet en el
contacte previ. L’objectiu principal és tancar una col·laboració amb l’empresa,
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per petita que sigui, sense oblidar que allò que es persegueix és establir una relació
estable en el temps.

La preparació de la negociació inclou:

• Plantejar-se quin tipus de motivació pot tenir l’empresa per col·laborar amb
el dispositiu, que pot ser econòmica (si prioritza els costos), social (si té
política de responsabilitat social corporativa), de qualitat dels serveis o
d’eficiència en temps (rapidesa en la prestació dels serveis).

• Revisar la informació prèvia obtinguda de l’empresa.

• Fer-se una idea de com pot ser l’interlocutor, si s’hi ha parlat prèviament o
intercanviat correus electrònics, i de quin tipus de negociador pot tractar-se.

• Elaborar un argumentari de vendes: és el conjunt d’idees estructurades que
cal tenir present i utilitzar quan escaigui durant la trobada, en funció de
les necessitats de les empreses i de les persones usuàries del dispositiu. El
prepara el propi tècnic i l’actualitza en el temps. L’argumentari inclou els
serveis que pot prestar el dispositiu, els avantatges respecte de possibles
competidors i els beneficis que en traurà l’empresa d’escollir-los.

• Preveure quines objeccions poden aparèixer i com gestionar-les.

La trobada de negociació amb l’empresa és quan es posa en joc tota la feina
prèvia feta. En aquesta reunió és quan es confirma (o no) tot allò que s’ha investigat
i les hipòtesis fetes, també es constata si la persona amb qui es negocia és com
s’havia previst i on tot pot fluir si es compta amb una bona preparació anterior.

El guió tipus d’una entrevista de negociació té els següents passos:

• Presentació: moment per trencar el gel, presentar-se i obtenir més dades
sobre l’altra persona. També es fixen o repassen els objectius de la trobada
i la seva durada.

• Intercanvi d’informació: es van aportant solucions a les necessitats de-
tectades, ja sigui abans o durant la conversa, tot demanant feed-back a
l’interlocutor de l’empresa.

• Moment del bescanvi: es concreten possibles col·laboracions, tot fent
concessions si escauen i gestionant les reticències que puguin anar sorgint.

• Tancament: presa d’acords i properes passes.

• Agraïment i comiat.

Sempre, després de la trobada de negociació, hi hagi hagut acord o no, és molt
recomanable enviar un correu electrònic agraint la reunió, amb els acords presos
si és el cas o deixant la porta oberta per futures col·laboracions, si la cosa no ha
acabat de fructificar.
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El cost de retenir un client
és entre sis i deu vegades

menor que el cost de
captar-ne un de nou; però

aquest darrer cost de
captació és clarament
inferior al que suposa

recuperar un client perdut.

1.4.4 La fase de fidelització

Després de tota la feina realitzada des del dispositiu per aconseguir un acord de
col·laboració amb l’empresa, hom no pot oblidar-se d’ella fins al proper cop que
se la necessiti o ella contacti per demanar un servei. Cal fidelitzar l’empresa,
mantenint viva la relació, perquè no es perdi. Per fer-ho, és requisit sine qua non
haver aconseguit la satisfacció de l’empresa client en tot el procés de venda, ja
sigui en la qualitat de la persona que presta el servei, en els resultats obtinguts,
en el temps que s’ha trigat, en la gestió d’incidències i/o en la qualitat del servei
“postvenda”.

L’objectiu de la fidelització és:

• Que l’empresa segueixi comptant amb el dispositiu.

• Que incrementi els serveis encarregats.

• Que no marxi a la competència.

• Que faci de prescriptor entre terceres entitats.

• Conèixer i aprendre del dia a dia de les empreses.

• Ampliar la cartera de serveis, adaptant-se a les necessitats del teixit produc-
tiu.

• Rendibilitzar els nombrosos recursos invertits en aconseguir acords de
col·laboració.

• Incrementar la tolerància del client davant de possibles errors.

Les accions a emprendre per fidelitzar l’empresa són de quatre tipus:

• Dialogar i escoltar: mantenint una freqüència de contacte elevada, especial-
ment per detectar possibles noves necessitats de l’empresa.

• Informar i oferir: informant de manera concreta, donant a entendre que la
proposta és única per l’empresa, oferint serveis en el moment en què sap
que es poden necessitar i compartint nous serveis que es volen oferir per
conèixer el seu parer.

• Detectar insatisfaccions: preguntant i fomentant que les empreses expressin
allò que no funciona, veient les reclamacions com un regal per millorar,
evitant males referències i que el client marxi i prenent mesures correctives.

• Tenir detalls: prenent accions que ajuden les empreses (per exemple,
interactuar a les xarxes socials, ajudant a la difusió de les seves activitats) i
tenint petits detalls (com felicitar els aniversaris o el Nadal).
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2. Marc legal de les polítiques d’ocupació

El tècnic en integració social s’ha de mantenir permanentment actualitzat, tant
pel que fa a les regulacions de les polítiques d’ocupació com respecte dels recursos
que té al seu abast i que pot posar a disposició de les persones usuàries.

També ha d’estar al corrent, tant del marc legal de la inserció sociolaboral i les
diferents polítiques existents, com dels objectius i directrius marcats a escala
europea, així com dels recursos disponibles en l’àmbit continental. Després,
tot aquest marc legal es concreta en un context i programes i serveis estatals,
autonòmics i locals.

El marc normatiu que enquadra les polítiques d’ocupació, donada la
seva influència en la inserció sociolaboral, ve donat pels diferents nivells
reguladors i administratius que conviuen a Catalunya, resultat de la
pertinença de l’Estat espanyol a la Unió Europea i de tractar-se d’un país
organitzat amb una elevada descentralització competencial.

Espanya forma part de la Unió Europea (UE), abans Comunitat Econòmica Eu-
ropea (CEE), des de l’1 de gener de 1986 i, conseqüentment, la seva organització
i regulació impacten en les diferents polítiques de l’Estat espanyol.

A la figura 2.1 es pot veure, de forma resumida, la seqüència d’influència i
concreció dels diferents nivells normatius, des del més ampli, la Unió Europea,
fins al més proper a la ciutadania, el local. Així, en l’àmbit de l’ocupació, tot
marc normatiu estatal, autonòmic o local, s’encabeix i prové del marc superior,
l’europeu.

Figura 2.1. Nivells de l’Administració



Inserció sociolaboral 36 Context de la inserció laboral

2.1 El context europeu: evolució històrica i polítiques d’ocupació

L’origen de la UE és de caràcter econòmic, com queda palès en el Tractat de París
(1951) que dona lloc a la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA) i en el
Tractat de Roma (1957), que posa les bases de la Comunitat Econòmica Europea
(CEE). Després de la Segona Guerra Mundial cal reconstruir econòmicament el
continent, a més de posar les bases per reconciliar els diferents estats europeus un
cop acabat el conflicte bèl·lic.

El fet que la CEE sorgís com un procés d’integració econòmica, ha condicionat,
en gran mesura, el desenvolupament d’una política social comunitària plena, a
escala europea.

L’any 1986 es firma l’Acta Única Europea, que posa les bases del mercat interior,
amb el lliure moviment de persones, béns, serveis i capitals. Aquest acord deixa en
mans del mercat la regulació de l’economia i fomenta la competència com la seva
força propulsora, veient l’intervencionisme estatal com un obstacle a tot aquest
procés.

La Unió actual es regeix per una sèrie de tractats (un dels més significatius és
el de Maastricht de 1992) que signen els estats membres i que suposen una
cessió de sobirania cap a dalt, en el sentit que es traspassen al nivell superior o
supraestatal competències en molts àmbits que abans tenien els diferents països.
Això implica que és la Unió qui legisla i té normativa pròpia d’obligat compliment
o desenvolupament per part dels estats europeus que en formen part, en àrees que
van, entre d’altres, des de l’agricultura, passant per l’economia, a les polítiques
socials i l’ocupació.

El Tractat de Maastricht consagra aquesta Europa neoliberal, amb un paper
secundari per als aspectes socials, tot posant les bases per a la creació d’una
moneda única i una política monetària que té com a objectiu l’estabilitat de preus
(inflació baixa) i no la cerca de la plena ocupació. Aquesta obsessió pel control
dels preus comporta que s’imposin mesures de reducció del dèficit públic, amb el
que això suposa sobre les despeses de caràcter social i de contenció dels salaris
dels treballadors.

La figura 2.2 mira de resumir aquest canvi de sensibilitat des dels seus orígens fins
a l’any 2030.
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Figura 2.2. Evolució de la Unió Europea

2.1.1 Evolució de les polítiques socials i d’ocupació europees

Malgrat l’actual caràcter neoliberal de la UE, s’han assolit algunes fites importants
en l’àmbit social i d’ocupació, tot i que subordinades, de facto, al bon funciona-
ment dels mercats.

L’aprovació de la Carta Social Europea (1961), partint que el gaudi de drets
socials ha de quedar garantit per tots els ciutadans sense cap discriminació per
motius de raça, color, gènere, religió, opinió política, provinença nacional o origen
social, estableix una sèrie de drets i principis entre els quals destaquen:

• Tota persona tindrà l’oportunitat de guanyar-se la vida a través d’una feina
lliurement escollida.

• Tots els treballadors tenen dret a unes condicions de treball equitatives.

• Tots els treballadors tenen dret a una remuneració suficient que els propor-
cioni a ells i les seves famílies un nivell de vida decorós.

• Les treballadores, en cas de maternitat, i les altres treballadores, quan
escaigui, tenen dret a una protecció especial a la seva feina.

• Tota persona té dret a mitjans apropiats d’orientació professional que
l’ajudin a escollir una professió conforme a les seves aptituds personals i
als seus interessos.

• Tota persona té dret a mitjans adequats de formació professional.

• Tots els treballadors i les persones al seu càrrec tenen dret a la seguretat
social.

• Tota persona invàlida té dret a la formació professional i a la readaptació
professional i social, sigui quin sigui l’origen i la naturalesa de la seva
invalidesa.

L’Acta Única Europea (1987) amplia les competències europees en política
social, vinculades a la formació professional, la lluita contra l’atur, la salut, la
seguretat laboral i el diàleg amb els interlocutors socials.
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L’aparició de les entitats
d’inserció sociolaboral

A partir del 1997, arran de la
preocupació de la UE per la

lluita contra l’atur, a Catalunya
comencen a emergir moltes

entitats d’inserció sociolaboral.

Els 20 principis

Podeu consultar quins són els 20
principis del pilar europeu dels

drets socials a l’adreça:
tuit.cat/2hbbL.

Cal destacar també la Carta comunitària dels drets socials fonamentals dels
treballadors (1989), una declaració que obria als treballadors d’Europa el camí
cap a una reglamentació social mínima, concreta i jurídicament vinculant. És
una declaració política que posteriorment s’incorporà als tractats. Els drets
fonamentals que conté serveixen de directrius per a la política en els diferents
estats membres de la Unió Europea.

A partir dels anys 90 la preocupació per l’ocupació i l’atur pren especial relle-
vància. Amb el Tractat d’Amsterdam (1997) i constatat l’alt nivell d’atur en
molts països, es proposa la creació d’una estratègia coordinada de les polítiques
d’ocupació dels estats membres, amb la finalitat de lluitar contra la desocupació.

L’any 2000, l’Estratègia de Lisboa, i l’any 2010, l’Estratègia 2020, s’impulsen
estratègies que pretenen convertir a Europa en una zona amb alts nivells d’ocupa-
ció, productivitat i cohesió social en un horitzó temporal de 10 anys. Totes dues
estratègies es van veure troncades per fortes crisis econòmiques a escala mundial:
la crisi financera mundial de 2008 i la crisi de la COVID-19 en el 2020.

L’any 2017 es presenta el Pilar europeu dels drets socials. Aquest defineix 20
principis i drets essencials per recolzar un procés renovat de convergència cap a
millors condicions de vida i treball. Aquests principis i drets estan classificats en
tres categories:

1. Igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat laboral.

2. Condicions de treball justes.

3. Protecció social i integració social

El Pilar social pretén integrar les prioritats socials en totes les polítiques que es
desenvolupen en el marc de la Unió Europea, més enllà de les d’ocupació.

Per poder fer realitat aquest Pilar social, es defineix el Pla d’acció del Pilar
Europeu de Drets socials (2021), el qual estableix iniciatives concretes per fer-lo
realitat. En aquest pla d’acció es proposen 3 objectius principals per a l’EU fins
al 2030 i es converteixen els principis en accions concretes, les quals busquen el
benefici dels ciutadans.

Els objectius del pla són:

1. Aconseguir com a mínim una taxa d’ocupació del 78% en la població
d’entre 20 i 64 anys d’aquí a 2030.

2. Arribar a una participació de com a mínim el 60% dels adults en activitats
de formació cada any d’aquí a 2030.

3. Reduir en 15 milions el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió
social.

D’on sorgeixen aquests objectius?

Per establir aquests objectius s’ha tingut en compte quina és la situació de partida:
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Què són els ODS?

Els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides es
troben recollits a l’Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible i
busquen, entre d’altres, erradicar
la pobresa, lluitar contra la
desigualtat i la injustícia, i posar
fre al canvi climàtic a escala
mundial. Font: tuit.cat/AUn0R.

1. Obj. La crisi del coronavirus ha detingut l’avenç positiu de l’ocupació dels sis anys anteriors,
amb una taxa d’ocupació a la UE del 72,4% en el tercer trimestre de 2020.

2. Obj. A la UE en 2016, tan sols el 37% dels adults participava en activitats de formació cada
año.

3. Obj. En 2019, al voltant de 91 milions de persones (de les quals 17,9 milions eren menors
d’entre 0 i 17 anys) es trobaven en risc de pobresa o exclusió social en la UE.

El 2019 es presenta a Europa el Pacte Verd Europeu, el qual s’ha d’entendre
com un full de ruta per dotar la UE d’una economia mediambientalment i social
sostenible i aconseguir ser climàticament neutre en 2050, integrant els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

2.1.2 El Semestre Europeu i les polítiques d’ocupació

Els objectius del Pla d’acció del Pilar europeu dels drets socials, els del Pacte Verd
Europeu i dels ODS, s’incorporen en el Semestre Europeu.

El Semestre Europeu és un procediment de coordinació de les polítiques econò-
miques, pressupostàries, socials i d’ocupació dins de la UE. Se centra en els sis
primers mesos de cada any, per aquest motiu es denomina Semestre.

Durant el Semestre Europeu els Estats membres ajusten les seves polítiques
pressupostàries i econòmiques a les normes acordades a escala de la UE. Amb la
proclamació del Pilar Europeu de drets socials, el Semestre Europeu proporciona
un marc de coordinació i supervisió d’esforços dels Estats membres per acomplir
els principis i drets establerts en aquest pilar.

Els principals objectius del Semestre Europeu són:

• Contribuir a garantir la convergència i l’estabilitat a la UE.

• Contribuir a garantir unes finances públiques sanejades.

• Fomentar el creixement econòmic.

• Prevenir desequilibris macroeconòmics excessius a la UE.

• Coordinar i supervisar les polítiques socials i d’ocupació.

• Supervisar l’aplicació dels plans nacionals de recuperació i resiliència.

El semestre europeu es divideix en tres fases:

1. Fase preparatòria, de novembre a desembre de l’any anterior, on es fa una
anàlisi de la situació i un seguiment de l’any anterior en l’àmbit d’ocupació,
polítiques pressupostàries i estructurals.
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2. Fase 1 d’orientació; de gener a abril de l’any en curs. Diferents institucions
europees emeten orientacions polítiques. Les orientacions en matèria
d’ocupació queden recollides en l’Estratègia anual per a un creixement
sostenible (EACS).

3. Fase 2 de concreció; d’abril a juliol. A partir d’aquestes orientacions
rebudes, cada país membre estableix els seus propis objectius nacionals
que contribueixen a l’acompliment dels objectius i directrius de la UE, i
n’informen en els seus programes nacionals de reforma, que són avaluats
en l’àmbit europeu i això dona lloc a uns informes sobre els estats membres
i unes recomanacions específiques per a cada un d’ells per part de les
institucions europees.

4. Fase 3 d’execució, a partir de juliol. Els Estats membres han de tenir
en compte les recomanacions en el procés de decisió sobre el pressupost
nacional de l’any següent.

La figura 2.3 resumeix aquesta concreció del semestre europeu en matèria d’ocu-
pació:

Figura 2.3. Semestre europeu en matèria d’ocupació

A finals d’any s’inicia un nou cicle, quan la Comissió Europea ofereix una visió
general de la situació econòmica en el seu Estudi Prospectiu Anual sobre el
creixement per a l’any següent.

2.2 Els recursos europeus per fomentar l’ocupació

La Unió Europea, a més d’establir una sèrie de directrius al voltant de l’ocupació
i d’avaluar el compliment dels objectius fixats pels diferents països membres i a
nivell continental, estableix un marc financer plurianual per donar suport als seus
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esforços amb una sèrie de recursos i finançaments, en forma de fons i programes
europeus, segons l’argot comunitari europeu.

El gràfic de la figura 2.4 mostra els principals fons i programes dirigits a millorar
la formació i l’ocupació de la ciutadania, agrupats per grans àmbits de la política
europea, tot tenint en compte que qualsevol política europea al final té alguna mena
d’impacte sobre la creació o destrucció d’ocupació.

Figura 2.4. Recursos europeus per a l’ocupació i la
formació dins del marc financer plurianual 2021-2027

Els anomenats fons estructurals i d’inversió europeus són aquells fons inclosos
dins el pressupost de la UE destinats a enfortir la cohesió econòmica i social, a
reduir les diferències d’ingressos, riquesa i oportunitats entre els estats i les seves
regions, i a generar creixement en tots ells. Dins d’aquests fons destaquen el FSE+
i el FEDER.

2.2.1 El Fons Social Europeu Plus (FSE+)

El Fons Social Europeu, anomenat Fons Social Europeu Plus (FSE+) en el
període 2021-2027, té com a objectiu ajudar els Estats membre a fer front a la crisi
provocada per la pandèmica de la COVID-19, assolir nivells elevats d’ocupació i
una protecció social justa, i desenvolupar una mà d’obra qualificada i resilient,
preparada per a la transició a una economia ecològica i digital. El FSE+ és el
principal instrument de la Unió dedicat a invertir en les persones.
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El nou FSE compta amb finançament addicional provinent del Next Generation
EU, focalitzat en l’aplicació de mesures estratègiques per a superar la crisi de la
COVID-19.

Next Generation EU

El Next Generation EU és un instrument financer temporal per reconstruir l’economia de
la UE després de la pandèmia de la COVID-19. És un dels dos pilars de l’estratègia de
recuperació europea aprovada el juliol de 2020 pel Consell Europeu.

Així, segons el Document Estrategia FSE+ 2021-2027, les inversions del FSE+
es prioritzen en tres camps d’activitats, per alinear-se amb el Pilar Europeu dels
Drets Socials:

• Ocupació, centrant-se a combatre l’atur, en especial el juvenil i de llar-
ga durada, ajustar les necessitats al mercat laboral, així com ampliar la
formació i l’equitat de condicions laborals en noves formes d’ocupació,
promoure l’accés a l’aprenentatge permanent en el marc d’un mercat
laboral digitalitzat que canvia ràpidament i abordar problemes de qualitat
de vida i de conciliació de la vida familiar i laboral a través de polítiques
orientades a la corresponsabilitat. Es considera també prioritari millorar
l’accés al treball, la inversió en sectors en creixement, l’ocupació de qualitat,
l’economia social i la modernització de les institucions.

• Educació, formació i aprenentatge permanent, ajudant que els més joves
romanguin en el sistema educatiu i obtinguin la qualificació necessària
per treballar i desenvolupar una carrera professional sense esbiaixades
de gènere, garantint un major accés a l’educació d’alta qualitat a nens i
nenes de grups desafavorits i minories. També finançant la modernització
del sistema educatiu, el reforç de l’equitat del sistema, la millora dels
resultats, reduint la repetició de curs, el fracàs escolar i l’abandonament
prematur; l’actualització de la formació professional del sistema educatiu,
l’increment de la cooperació entre els sectors educatiu i empresarial amb
la intenció de millorar les competències i qualificacions demandades pel
mercat laboral i l’afavoriment de la transició entre diferents nivells educatius
i entre l’educació i l’ocupació, amb especial atenció a les persones joves que
ni estudien, ni treballen ni reben formació.

• Inclusió social i lluita contra la pobresa, tot combatent la marginació,
donant suport a empreses socials i associacions locals i promovent enfo-
caments inclusius (centrant-se en dones, minories, gent gran, persones amb
discapacitat i immigrants).

Altres àrees d’inversió rellevants del FSE+ pel període 2021-2027 seran: la igual-
tat de gènere, la conciliació familiar i laboral, l’accés als sistemes de protecció
social i sistemes d’assistència sanitària, l’accés als serveis bàsics i la lluita contra
la privació material.

També caldrà tenir en compte les transicions ecològica i digital de l’economia de
l’EU, que exigirà noves capacitats per a noves tipologies d’ocupació. A la vegada,
en la nova normalitat derivada de la pandèmia de la COVID-19 serà necessari un
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Web del Fons Social
Europeu

El web de l’FSE conté
informació molt detallada sobre
el fons, amb exemples concrets
de projectes finançats arreu
d’Europa: https://tuit.cat/7wft3.

En l’àmbit europeu es parla
de regions, que en el cas de
l’Estat espanyol
corresponen a les
comunitats autònomes.

conjunt diferent de capacitats i sorgiran nous models econòmics i empresarials en
el teixit productiu europeu.

L’estratègia de l’FSE i el seu pressupost es negocien i decideixen en el si del
Consell de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea; a partir
d’aquí, els estats membres planifiquen programes operatius de set anys de durada
que ha d’aprovar la Comissió Europea. Aquests programes operatius descriuen
les prioritats de les activitats de l’FSE+ i els seus objectius per a un país o regió
concreta.

La Comissió Europea i les autoritats nacionals i regionals s’associen per dissenyar
i gestionar l’FSE+. Aquesta col·laboració també implica la participació d’organit-
zacions de treballadors en el disseny de l’estratègia de l’FSE i en la supervisió de
l’execució de les seves polítiques, així com organitzacions del tercer sector.

El 2020, arran de la pandèmia de la COVID-19, s’ha vist alterat el seu funcio-
nament, així com les negociacions de les perspectives financeres en vigor per al
període 2021-2027, amb la introducció de derogacions i flexibilitzacions i amb
l’adopció de diferents paquets financers i programàtics d’estímul per afavorir la
recuperació

Hi ha dos principis importants que orienten el funcionament l’FSE:

• El cofinançament: el finançament de l’FSE sempre ha d’anar acompanyat
de finançament públic o privat. Els percentatges varien entre el 50-85%
(fins al 95% en casos excepcionals) del cost total del projecte, en funció de
la riquesa relativa de la regió. Això implica que en cap cas el finançament
europeu arriba al 100%, sinó que, depenent de la regió, entre el 5 i el 50%
l’ha de posar l’Administració corresponent o el sector privat.

• La gestió compartida: les directrius de l’FSE+ es dissenyen a escala euro-
pea després d’haver-se consultat amb un ampli espectre de parts interessades
i els programes operatius es negocien entre les autoritats nacionals i la
Comissió. Les autoritats rellevants de cada país porten a terme l’execució
mitjançant els programes operatius.

A Catalunya, l’organisme intermedi de l’FSE és el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), que és el responsable de gestionar i executar a Catalunya els
recursos de l’FSE que es programen, financen i executen a Catalunya en el marc
del Programa Operatiu de Catalunya 2021-2027.

Dins del FSE+ s’inclouen els programes de la Garantia Juvenil i el Programa
Europeu d’Ocupació i Innovació social (EaSI en les seves sigles angleses).
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Dins de l’FSE+, cal fer menció especial de la Garantia Juvenil, iniciativa
europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. En concret, va dirigida als
menors de trenta anys d’aquells països, com Espanya, on l’atur juvenil supera
el 25% i consisteix a oferir-los-hi en un període màxim de quatre mesos des
que es queden a l’atur o abandonen l’ensenyament, una oferta de treball, un
lloc de pràctiques o d’aprenent, formació, orientació i/o assessorament per
a l’emprenedoria.

2.2.2 El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu
enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la UE, corregint els desequilibris
entre les diferents regions europees, a través del desenvolupament sostenible i
l’ajust estructural de les economies regionals, així com de la reconversió de les
regions industrials en declivi i de les regions amb un endarreriment en el seu
desenvolupament.

En el període de programació 2021-2027 s’han fixat cinc prioritats per inversions
de la UE en el desenvolupament regional:

• Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la
transformació econòmica i el suport a petites i mitjanes empreses.

• Una Europa més ecològica i lliure de carbó, que apliqui l’Acord de París i
inverteixi en transició energètica, energies renovables i lluita contra el canvi
climàtic.

• Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals.

• Una Europa més social, que faci realitat el Pilar europeu dels drets socials
i que doni suport a l’ocupació de qualitat, l’educació, les capacitats educa-
tives i professionals, la inclusió social i la igualtat d’accés a l’assistència
sanitària.

• Una Europa més propera als ciutadans, que doni recolzi estratègies de
creixement de gestió local i que contribueixi a un desenvolupament urbà
sostenible en tota la UE.

2.2.3 Altres programes europeus per a l’ocupació i la formació

Un dels símbols més reconeguts a escala europea, i alhora un del seus grans èxits,
és el programa “Erasmus”, ara reconvertit en “Erasmus +“, ja que engloba tots els
programes de mobilitat abans existents (com “Leonardo da Vinci” o “Grundtvig”).
Dins de la política educativa i formativa de la UE, “Erasmus +” pretén fomentar
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EURES

EURES és el portal europeu de
la mobilitat professional;
trobareu més informació a:
goo.gl/292zVW.

Llei d’ocupació

Amb el Reial decret 3/2015
s’aprova el text refós de la Llei
d’ocupació. Podeu accedir al
contingut complet de la norma
consolidada al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE), en el següent
enllaç: goo.gl/xKfUc8.

el desenvolupament personal de la ciutadania i les seves perspectives d’ocupació.
En concret ofereix beques en els diferents nivells de formació i educació per
tal d’obtenir experiència i competències estudiant, formant-se o participant en
intercanvis o activitats de voluntariat a l’estranger.

En el context de la pandèmia de la COVID-19 i la importància de les tecnologies
en els últims anys, s’ha fet evident la necessitat d’invertir en digitalització i a la
vegada en la lluita contra la bretxa digital per garantir que ningú quedi enrere. En
aquest sentit, “Horizon Europe” és un programa per a la recerca i la innovació
en el període 2021-2027 que té per objectiu la millora de la qualitat de vida de les
persones posant èmfasi en la digitalització.

D’altra banda EURES (European Empoyment Services) és la xarxa de cooperació
per a l’ocupació i la lliure circulació de persones treballadores que promou la
Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu,
entre els quals hi ha el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. EURES ofereix
serveis, el principal d’ells un portal d’ocupació, a les persones demandants
d’ocupació i a les empreses que desitgin beneficiar-se del principi de la lliure
circulació de persones, publicant ofertes de treball, proporcionant la màxima
informació i l’assessorament sobre ofertes i demandes d’ocupació, situació i
evolució del mercat de treball, i sobre les condicions de vida i treball de cada
país.

2.3 El context estatal: marc legal i instruments

Tot el cabal comunitari (normativa i pràctiques, decisions i criteris amb què
s’aplica i s’interpreta la UE) en matèria d’ocupació emmarca la regulació que
s’estableix als diferents estats membres, com és el cas espanyol.

La Constitució espanyola estableix que és l’Estat central qui té competència
exclusiva sobre legislació laboral, però sense perjudici de la seva execució per
part dels òrgans de les comunitats autònomes. En altres paraules, a nivell central
es fixen les grans línies generals en matèria d’ocupació, i són les diferents
autonomies les que les executen i les porten a la pràctica amb accions concretes
en els seus respectius territoris. A més, les administracions locals també hi tenen
un rol, ja que han de fomentar l’ocupació en els seus municipis, comarques o
províncies, segons el cas.

Després de la Constitució, en l’àmbit de l’ocupació, la principal norma
reguladora a escala estatal és la Llei d’ocupació; segons el text consolidat
del Reial decret 3/2015, de 23 d’octubre. Va ser aprovat l’any 2015 a partir
de la llei de 2003 i amb les seves modificacions posteriors.

La norma defineix la política d’ocupació com el conjunt de decisions adoptades
per l’Estat i les comunitats autònomes, que tenen per finalitat el desenvolupament
de programes i mesures tendents a la consecució de la plena ocupació, així com la
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qualitat en l’ocupació, a l’adequació entre oferta i demanda (és a dir, entre els llocs
de treball oferts per les empreses i les persones que cerquen feina), a la reducció
de l’atur i a la protecció en els casos de desocupació. A la figura 2.5 es presenten
els principals aspectes de la Llei d’ocupació:

Figura 2.5. Principals aspectes de la Llei d’ocu-
pació

Els objectius de la política d’ocupació, que estan en consonància amb les
directrius establertes a l’Agenda de Lisboa, origen de l’actual Estratègia 2020, són:

• Garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

• Mantenir un sistema de protecció davant les situacions de desocupació, que
inclou les polítiques actives d’ocupació i les prestacions per atur.

• Adoptar un enfocament preventiu davant la desocupació, especialment la de
llarga durada.

• Assegurar polítiques d’integració adequades per a aquells col·lectius amb
majors dificultats d’inserció.

• Mantenir la unitat de mercat a tot l’Estat.

• Assegurar la lliure circulació de treballadors i facilitar la mobilitat geogrà-
fica nacional i europea.

• Coordinar la seva articulació amb el fenomen migratori intern i extern.

• Proporcionar serveis personalitzats a la població per tal de facilitar la seva
incorporació, manteniment i progrés en el mercat de treball, així com a les
empreses per millorar la seva competitivitat.

• Fomentar la cultura emprenedora i l’esperit empresarial.
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Plena ocupació

Per plena ocupació s’entén aquella situació on tothom qui pot i vol treballar està ocupat, ja
sigui per compte d’altri (contractat) o per compte propi. En aquesta situació existeix el que
s’anomena atur friccional (que implica una taxa d’atur inferior al 5%), que és aquell que es
dona degut a la rotació normal del treball, quan entren noves persones al mercat de treball
i cerquen feina i quan els treballadors ja existents deixen un lloc de treball i en busquen un
altre.

2.3.1 Sistema Nacional d’Ocupació (SNO)

El Sistema Nacional d’Ocupació (SNO) és el conjunt d’estructures, mesures i
accions necessàries per promoure i desenvolupar la política d’ocupació. Està
integrat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE, segons les seves sigles
en castellà) i els serveis d’ocupació de les comunitats autònomes; en el cas de
Catalunya és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El SEPE té una sèrie de competències, més d’establiment de les grans línies de
la política d’ocupació, que no pas d’execució d’accions, serveis i programes, que
depenen dels serveis d’ocupació de les diferents comunitats autònomes.

Entre les competències del SEPE destaca la de gestió i control de les
prestacions per desocupació. És el que tradicionalment s’ha conegut com
a polítiques passives d’ocupació, en tant que el seu objectiu és pal·liar els
efectes de la desocupació, i la consegüent manca d’ingressos econòmics que
es reben a canvi de la realització d’una feina.

El SOC comprèn els serveis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats públiques i
privades que, amb finançament públic, presten serveis i desenvolupen programes
en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2021-2030. Per tant, el sistema
s’organitza de manera molt similar a l’estatal, ja que es compta amb una estratègia
i uns plans operatius.

A més, la norma estableix que els serveis locals d’ocupació, arreu del territori
català, formen part del sistema d’ocupació de Catalunya i han de ser partícips del
finançament de les polítiques públiques d’ocupació. Destaca també que hi ha
d’haver una coordinació entre el sistema d’ocupació de Catalunya i el sistema de
formació i qualificació professionals de Catalunya.

Entre les finalitats principals que persegueix l’SNO hi ha les de fomentar la
creació de llocs de treball, especialment entre les persones amb majors dificultats
d’inserció laboral; oferir un servei d’ocupació públic i gratuït a treballadors i em-
preses, per tal d’incrementar les seves taxes d’intermediació laboral, i afavorir la
cooperació publicoprivada en la intermediació i el desenvolupament de polítiques
actives d’ocupació.

Els dos principals instruments de coordinació de què es dota l’SNO són:
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Trobareu més informació
sobre les polítiques

actives d’ocupació, al punt
“Els recursos estatals per

fomentar la inserció
sociolaboral”.

• L’Estratègia espanyola d’activació per a l’ocupació (en endavant també
l’estratègia).

• Els plans anuals de polítiques d’ocupació.

El Govern central, en col·laboració amb les comunitats autònomes i amb la
participació de sindicats i organitzacions empresarials, elabora i aprova una
estratègia que ha de contenir els següents elements:

• Una anàlisi de la situació i de les tendències del mercat de treball.

• Uns principis d’actuació i uns objectius estratègics i estructurals a aconse-
guir en matèria de polítiques d’activació per l’ocupació.

• Un marc pressupostari, amb fons de finançament i criteris de gestió del fons.

Els plans anuals de polítiques d’ocupació (sovint es coneixen per la seves sigles
en castellà, PAPE) són els instruments operatius que desenvolupen i concreten en
accions, de manera anual, allò establert a l’estratègia.

2.3.2 Instruments de la política d’ocupació

La política d’ocupació, per aconseguir les seves finalitats de plena ocupació,
ajust de demanda i oferta, millora de la qualitat de l’ocupació i reducció i
protecció de les situacions d’atur, compta amb tres instruments fonamentals: la
intermediació laboral, les polítiques actives d’ocupació, i la protecció econòmica
davant la desocupació (polítiques passives d’ocupació) i la seva coordinació amb
les polítiques actives.

La intermediació laboral

Mediar vol dir posar en contacte i d’acord dues parts, en aquest cas, treballadors
i empreses. Així, intermediació laboral, segons la Llei d’ocupació, són les
accions que cerquen posar en contacte ofertes de treball amb els treballadors
que busquen una ocupació. La seva finalitat és proporcionar una feina adequada
a les característiques dels empleats i facilitar als ocupadors els treballadors i
treballadores més apropiats per les seves necessitats i requeriments.

També és intermediació l’activitat per recol·locar treballadors acomiadats degut a
processos de reestructuració empresarial i quan això s’acordi amb ells o amb els
seus representants sindicals.

Els agents d’intermediació laboral són dos: els serveis públics d’ocupació i les
agències de col·locació; cal distingir-los correctament.

Les agències de col·locació són entitats públiques o privades, amb o sense afany
de lucre, que fan activitats d’intermediació laboral. Amb aquest fi, han de
valorar els perfils, les aptituds, els coneixements i la qualificació professionals
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Relació d’Agències de
Col·locació de Catalunya

El web del Sistema Nacional
d’Ocupació conté les agències
autoritzades a Catalunya; podeu
consultar-lo al següent enllaç:
goo.gl/b5yvQY.

de les persones treballadores que requereixin els seus serveis per a la recerca
d’ocupació i els requeriments i les característiques dels llocs de treball oferts.
Aquestes agències de col·locació també poden dur a terme actuacions d’orientació
i informació professional, i de selecció de personal.

Aquestes agències són autoritzades pel servei d’ocupació competent (en funció
del territori on vulguin operar), que han de garantir la gratuïtat dels seus serveis
a les persones treballadores i han d’elaborar i executar plans específics per als
col·lectius prioritaris amb més dificultats per trobar una ocupació.

En signar acords de col·laboració amb els serveis públics d’ocupació, reben
finançament públic en funció del compliment dels resultats fixats; amb indicadors
com ara:

• El nombre de persones ateses pertanyents a col·lectius amb dificultats
d’inserció.

• El nombre d’ofertes i llocs de treball captats com a resultat de la seva
activitat d’intermediació.

• El nombre d’ofertes i llocs de treball coberts amb les persones ateses com a
resultat de la seva activitat d’intermediació.

• El nombre de contractes de treball subscrits per les persones ateses.

• El nombre de contractes de treball indefinits subscrits per les persones
ateses.

Aquests indicadors s’avaluen cada dos anys als efectes de la renovació dels
convenis de col·laboració entre les agències i els serveis públics d’ocupació.

Les polítiques actives d’ocupació

És el conjunt de serveis i programes d’orientació, ocupació i formació professional
de l’àmbit laboral dirigides a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per
compte aliè o propi, de les persones desocupades; al manteniment de la feina i a
la promoció professional de les persones ocupades, així com al foment de l’esperit
empresarial i de l’economia social. Aquestes polítiques es materialitzen, per tant,
en recursos concrets adreçats a les persones.

Els diferents serveis i programes de les polítiques actives d’ocupació s’estableixen
a partir dels eixos de l’Estratègia espanyola d’activació de l’ocupació, i s’han de
regir pels següents principis generals:

• El tractament individualitzat i especialitzat a les persones en situació de
desocupació per millorar la seva ocupabilitat, així com a les persones
ocupades per contribuir a la qualitat i el manteniment de la seva ocupació.

• La resposta a les necessitats de les empreses en matèria de capital humà,
ocupació i formació.



Inserció sociolaboral 50 Context de la inserció laboral

Vegeu les polítiques
passives d’ocupació més
significatives en la secció

“Annexos” del web del
mòdul.

• El foment de l’autoocupació i la iniciativa emprenedora, especialment en el
marc de l’economia sostenible i dels nous jaciments d’ocupació.

• La igualtat d’oportunitats i no-discriminació en l’accés a l’ocupació, per
garantir en la pràctica la plena igualtat per raó de sexe.

• L’adequació a les característiques del territori, tenint en compte la realitat
del mercat de treball i les peculiaritats locals i sectorials.

Les polítiques passives d’ocupació

Tot i que, actualment, la normativa es refereix a “protecció econòmica davant
la desocupació”, el terme polítiques passives d’ocupació segueix emprant-se
de forma generalitzada. Un dels objectius de la política d’ocupació és el de
mantenir un sistema de protecció davant les situacions de desocupació, incloent
les polítiques actives d’ocupació ja vistes i també les prestacions econòmiques per
atur.

De fet, actualment, ja no es pot parlar de polítiques actives per una banda i de
passives per una altra. Ara es cerca que ambdues vagin vinculades. Així, quan
hom entra en situació d’atur, i vol rebre una prestació econòmica, a més de
comptar amb els requisits establerts per a cada ajut econòmic, ha de subscriure
el que es coneix com a compromís d’activitat; on es compromet a participar en
les polítiques actives d’ocupació que es determinin en l’itinerari d’inserció que
proposi el servei públic corresponent.

Les persones en situació d’atur, també han de comptar amb plena disponibilitat per
acceptar una oferta de col·locació adequada. En cas contrari, o si no es respecta
el compromís d’activitat, la persona pot ser sancionada, i perdre part o la totalitat
de la prestació econòmica.

Les principals polítiques passives d’ocupació són:

• Prestació contributiva per atur

• Subsidi per esgotament de la prestació contributiva

• Subsidi per pèrdua de la feina

• Subsidi per majors de cinquanta-cinc anys

• Subsidi per treballadors emigrats retornats

• Subsidi per alliberats de presó

• Subsidi per revisió d’invalidesa

• Renda activa d’inserció

• Renda garantida de ciutadania
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Trobareu més informació
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Cartera comuna de serveis

Amb el Reial decret 7/2015, de
16 de gener, s’aprova la cartera
comuna de serveis del Sistema
Nacional d’Ocupació. Podeu
trobar el contingut complet en el
següent enllaç al Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE): goo.gl/gJLCfr.

2.4 Recursos estatals per fomentar la inserció sociolaboral

Els recursos en què es concreten les polítiques actives i que ofereix l’Estat per
afavorir la inserció sociolaboral es poden classificar en tres grans grups; tenint
en compte el que s’estableix a l’Estratègia espanyola d’activació de l’ocupació i als
plans anuals de polítiques d’ocupació: els Serveis comuns, els Programes comuns
i els Recursos de formació professional (FP).

2.4.1 Serveis comuns

Els serveis que s’inclouen en aquesta cartera i que a Catalunya són oferts pel SOC,
els dispositius d’inserció sociolaboral i les agències de col·locació, són quatre: el
Servei d’orientació professional, el Servei de col·locació i assessorament a empre-
ses, el Servei de formació i qualificació per l’ocupació, i el Servei d’assessorament
per l’autoocupació i l’emprenedoria.

Els serveis comuns són aquells integrats a la cartera comuna del Sistema
Nacional d’Ocupació que es consideren necessaris per a l’atenció adequada,
sostinguda i continuada als usuaris, i que han d’oferir a tot el territori
espanyol tots els serveis públics d’ocupació.

El Servei d’orientació professional té per finalitat ajudar les persones usuàries
a millorar la seva ocupabilitat, promoure la seva carrera professional, facilitar la
seva contractació o orientar-les cap a l’autoocupació. Aquest servei comprèn les
activitats següents:

• Diagnòstic individualitzat i elaboració de perfil: es tracta d’identificar les
seves habilitats, competències, formació i experiència, interessos, situa-
ció familiar i les possibles oportunitats professionals, així com totes les
variables que s’estimin rellevants. Aquesta informació s’utilitzarà per a
l’elaboració d’un perfil de l’usuari i la seva classificació en funció de
l’ocupabilitat.

• Disseny de l’itinerari personalitzat per l’ocupació: procés que es consideri
més adequat per al seu accés a l’ocupació d’acord amb el seu perfil,
necessitats i expectatives, i incloent les principals actuacions proposades i
el calendari de realització. Aquest itinerari ha d’incorporar la identificació
d’alternatives professionals per a cada usuari, un itinerari formatiu, si escau,
amb accions de formació o acreditació d’experiència laboral o formació no
formal, i les actuacions de recerca activa d’ocupació a realitzar.

• Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l’itinerari: consis-
tirà en el seguiment per part d’un orientador de les actuacions que l’usuari
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vagi duent a terme en execució del seu itinerari, la revisió i actualització,
així com la fixació i supervisió del compliment de diferents fites i etapes.

• Assessorament addicional per a l’elaboració del currículum vitae i l’aplica-
ció de tècniques de recerca d’ocupació.

• Informació sobre la situació del mercat de treball, polítiques actives d’o-
cupació i serveis oferts, així com sobre l’oferta formativa i programes que
facilitin la mobilitat per la formació i qualificació europees.

• Suport a la mobilitat laboral, tant funcional com geogràfica, nacional i
internacional.

El Servei de col·locació i assessorament a empreses inclou les següents activi-
tats:

• Gestió d’ofertes de treball casant ofertes de feina i les demandes de persones
en recerca d’ocupació.

• Informació i assessorament sobre la contractació i les mesures de suport a
l’activació, la contractació i inserció a l’empresa, tant a treballadors com a
ocupadors.

• Comunicació de la contractació laboral i de les altes, períodes d’activitat i
certificats d’empresa.

• Suport en casos de processos de recol·locació.

El Servei de formació i qualificació per l’ocupació fa referència a les activitats
de formació professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències.

Finalment, el Servei d’assessorament per l’autoocupació i l’emprenedoria
inclou activitats com:

• Assessorament per l’autoocupació i l’emprenedoria: actuacions d’informa-
ció i suport qualificat als usuaris interessats en promoure la seva pròpia
autoocupació o a emprendre una activitat productiva que comporti creació
d’ocupació, especialment els que han optat per capitalitzar la prestació per
desocupació.

• Foment de l’economia social i l’emprenedoria col·lectiva: actuacions de
difusió, promoció, suport, formació i assistència tècnica per a la constitució
i posada en marxa de cooperatives, societats laborals i altres entitats
d’economia social.

• Assessorament sobre ajudes a les iniciatives emprenedores i d’autoocupa-
ció.

• Assessorament sobre incentius i mesures disponibles per al foment de la
contractació per emprenedors, en particular els usuaris autònoms i les
entitats de l’economia social.
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2.4.2 Programes comuns

Els programes comuns són el conjunt coordinat d’actuacions dirigides a
un col·lectiu o sector que es duen a terme durant un període de temps
predeterminat, d’aplicació a tot l’Estat, i que poden ser desenvolupades en
aspectes no essencials pels diferents serveis públics d’ocupació.

Alguns dels programes inclosos al Programes d’activació per l’ocupació (PAPE)
2017 són:

• Programa d’activació per l’ocupació: és un programa extraordinari i
de caràcter temporal dirigit a les persones aturades de llarga durada que
compleixen uns requisits determinats. S’ofereix participar, a les persones
beneficiàries, en itineraris personals d’ocupació i millora de l’ocupabilitat.
També es disposa d’un ajut econòmic d’acompanyament de sis mesos de
durada i que gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

• Programa d’acció conjunta per la millora de l’atenció a les persones
aturades de llarga durada: dirigit a aturats que porten més de dotze mesos
en recerca d’ocupació, fonamentalment entre 30 i 54 anys, tot assignant-
los un tutor que els dissenyi un itinerari personalitzat d’inserció. També
es poden fer altres actuacions com formació del personal del servei públic
d’ocupació de cada comunitat autònoma que atén els beneficiaris i millora
dels sistemes de gestió que tinguin incidència directa en l’atenció als
desocupats.

• EURES, “el teu primer treball”: el seu objectiu és donar suport als joves
europeus fins a 35 anys perquè trobin un lloc de treball, aprenentatge o
pràctiques en un altre país de la UE, amb informació i assistència sobre
ofertes pertinents i contractació. També tenen dret a rebre un ajut econòmic
per assistir a una entrevista de treball a l’estranger, així com per cobrir costos
com la formació lingüística, el reconeixement de diplomes o la instal·lació
al país de destinació.

• Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL): el seu
objectiu és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres
actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials i
d’altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmi-
ca del territori d’actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic
generador d’ocupació tan integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible com
sigui possible.

Hi ha també altres programes dirigits a col·lectius específics, com són les
persones discapacitades, o els centrats en la formació i qualificació professional,
així com en diversos serveis i programes que s’ofereixen a Catalunya per afavorir
la inserció.
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3. Recursos formatius i modalitats d’inserció sociolaboral

El tècnic en integració social ha de mantenir-se informat i actualitzat sobre
quines mesures concretes s’ofereixen per afavorir la inserció sociolaboral de les
persones. Pel que fa als recursos formatius, aquests estan constituïts per un ampli
ventall de possibilitats. Cal conèixer el sistema educatiu, per poder informar i
orientar als demandants de la inserció sociolaboral. També és necessari aprofundir
en l’organització de la formació professional (FP), tant la del sistema educatiu,
com la de l’àmbit laboral. Totes dues parteixen dels catàlegs de qualificacions
professionals, amb els seus nivells, així com de les famílies professionals i
les unitats de competència. Tots aquests conceptes permeten vincular ambdós
subsistemes.

L’FP del sistema educatiu s’ordena en itineraris formatius específics (IFE),
els programes de formació i inserció (PFI) i els cicles formatius de grau bàsic
(CFGB), grau mitjà (CFGM) i grau superior (CFGS), en què també hi ha cursos
d’especialització per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle
formatiu. Per la seva banda, l’FP de l’àmbit laboral està constituïda per la
formació programada per les empreses, l’ocupacional, la contínua i els certificats
de professionalitat.

Altres modalitats d’inserció sociolaboral són les diferents mesures o metodologies
existents per acompanyar les persones cap a la inserció sociolaboral; en una
gradació en funció del major o menor suport o acompanyament que necessiten les
persones o col·lectius específics a qui es dirigeixen. Així, apareixen els entorns
laborals protegits, el treball amb suport i altres com les empreses d’inserció, la
quota de reserva i les clàusules socials.

3.1 Caracterització del sistema educatiu

En el sistema educatiu hi ha un seguit d’etapes i ensenyaments que l’integrador
social ha de conèixer per poder orientar a les persones demandants respecte al
ventall ampli d’opcions que s’hi contemplen. A Catalunya, a partir de l’Educació
Secundària Obligatòria hi ha un gran ventall d’opcions d’estudis postobligatoris
que es poden cursar en funció dels interessos, habilitats i perfil acadèmic (vegeu
la figura 3.1).
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Figura 3.1. Oferta formativa estudis post-obligatoris

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/

Sistema educatiu català

Al web “Tria Educativa”, de la Generalitat de Catalunya, podreu consultar la informació
actualitzada del Sistema educatiu català; com per exemple aquest vídeo on s’explica les
diferents opcions dins del sistema educatiu un cop finalitzada l’etapa d’educació secundària
obligatòria:

https://www.youtube.com/embed/L9GwIVYiMvk?controls=1

A continuació es fa una primera aproximació al sistema educatiu amb l’explicació
de les diferents etapes i estudis que hi trobem:

• L’etapa d’educació infantil s’organitza en dos cicles (de 0 a 3 anys i de 3 a
6 anys); el segon cicle és gratuït. És una etapa no obligatòria.

• L’etapa d’educació primària consta de tres cicles (inicial, mitjà i superior)
amb dos cursos cadascun, que es fan entre els 6 i 12 anys. És una etapa
obligatòria.

• L’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) consta de quatre cursos,
que es fan entre els 12 i 16 anys. Hi ha programes de diversificació
curricular, a partir de tercer curs, que estan orientats a la consecució del
títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO). Aquest títol
dóna accés al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà.

Etapa d’educació postobligatòria:

• Els programes de formació i inserció (PFI) estan adreçats a alumnes
majors de 16 i menors de 21 anys que no han obtingut el títol de GESO.
Té una durada d’un curs acadèmic.

• Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals
que s’adrecen a alumnes amb necessitats especials associades a una discapa-
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citat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa,
a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i
habilitats pròpies.

• L’etapa del batxillerat comprèn de dos cursos i s’organitza en tres modali-
tats: arts, ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials. S’accedeix
amb el títol de GESO, un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o un cicle
formatiu de grau superior (CFGS). El títol de batxillerat dóna accés a
l’educació superior: CFGS i estudis universitaris de grau.

• Cicles formatius s’estructuren en cicles formatius de formació professional
bàsica, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, que
permeten obtenir els títols de tècnic bàsic i GESO, tècnic i tècnic superior,
respectivament. Cal tenir el títol de GESO o tècnic bàsic per accedir a un
CFGM i el títol de tècnic d’un CFGM o el títol de batxillerat per accedir als
CFGS o un equivalent a efectes acadèmics, tot i que també es contemplen
altres vies d’accés.

• Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris,
d’ensenyament d’idiomes moderns en règim oficial i en modalitat presencial
o semipresencial i també a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Per accedir-hi és necessari ser major de 16 anys, tret dels més grans de 14
anys si estudien un idioma diferent del cursat a l’ESO.

• Els ensenyaments esportius són els ensenyaments professionals de règim
especial que condueixen a les titulacions de tècnic esportiu i tècnic superior
esportiu. Donen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la com-
petència professional característica de cada títol, alhora que capaciten per
exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat
cursada. S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

• Els ensenyaments artístics són els ensenyaments professionals de música i
de dansa, els cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques
i disseny, i els ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic, en
conservació i restauració de béns culturals, en dansa, en disseny i en música.

• La formació de persones adultes comprèn l’oferta educativa que té com a
objectiu que les persones adultes puguin desenvolupar capacitats, enriquir
coneixements i millorar les competències de base en els centres de formació
d’adults. Les persones de més de 18 anys (o de més de 16 en casos
excepcionals) poden estudiar per obtenir el graduat en ESO; fer cursos de
formació instrumental; cursos de preparació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà i superior o d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys; fer el curs d’accés a grau mitjà (CAM); estudiar anglès
i francès fins al nivell A2 del MECR i català i castellà fins al nivell B1, i
cursar ensenyaments COMPETIC, que equivalen als certificats ACTIC.

A més, des del Departament d’Educació també s’organitzen les proves lliures per
a l’obtenció de títols i certificats, entre d’altres, de:

• Certificació de formació instrumental.
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Mapa escolar

En el web Mapa escolar, podeu
cercar l’oferta educativa a

Catalunya per centres o per
zones territorials:

mapaescolar.gencat.cat/

• Graduat en educació secundària obligatòria.

• Certificats d’idiomes dels nivells B1, B2, i C1 de les EOI.

• Títols de formació professional, en aquest cas les proves són conegudes com
a proves per a l’obtenció del títol (POT).

3.2 L’organització de la formació professional

La formació professional (FP) és un dels principals recursos que s’ofereixen a les
persones per afavorir la seva inserció sociolaboral. Però a què fem referència quan
parlem de formació professional?

Segons la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals,
quan parlem de formació professional ens referim al conjunt d’accions formatives
que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions,
l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida
social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació
professional per a l’ocupació.

La formació professional se certifica a través de títols professionals o de
certificats de professionalitat, segons l’àmbit on ens ubiquem.

El gràfic de la figura 3.2 recull els grans trets del sistema de formació professional
espanyol, incloent les particularitats pròpies de Catalunya.

Figura 3.2. Organització de la formació professional
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Dins del sistema educatiu, els Ensenyaments professionals inclouen els
Programes de formació i inserció, els Itineraris formatius específics, els
Cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, així com
els cursos d’especialització d’aquests últims, els ensenyaments artístics i
els esportius. Tots aquests ensenyaments preparen professionalment, tot i
que els artístics i els esportius no formen part de l’FP inicial. En aquest
material ens centrarem en l’FP, ja que permet interrelacionar l’FP inicial del
sistema educatiu amb l’FP de l’àmbit laboral, fent un sistema permeable i
complementari.

3.2.1 Catàleg de qualificacions professionals

Abans de conèixer els dos subsistemes de l’FP, l’educatiu i el laboral, cal saber
a què fa referència, dins del marc de la formació professional, el catàleg de
qualificacions professionals; això ens permetrà comprendre millor el contingut
de l’FP (vegeu la figura 3.3). El catàleg té una versió estatal i les diferents
autonòmiques:

• En l’àmbit estatal, hi ha l’anomenat Catàleg nacional de qualificacions
professionals (CNCP), que es pot definir com l’instrument que ordena
de forma sistemàtica les diferents qualificacions professionals que s’iden-
tifiquen a la realitat productiva espanyola. A aquestes qualificacions s’hi
associen les diferents formacions professionals, de manera modular.

• El que es coneix com a Catàleg de qualificacions professionals de Catalu-
nya (CQCAT) és l’equivalent català al CNCP, del qual ha de respectar tots
els elements bàsics que defineixen les diferents qualificacions, tot afegint-hi
un grau de concreció major, quan escaigui, per adequar-les a les necessitats
territorials i sectorials del sistema productiu català.

Figura 3.3. Catàleg de qualificacions professionals
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Els organismes encarregats de la definició, elaboració i manteniment dels catàlegs
són l’Incual (Institut Nacional de les Qualificacions) a escala estatal, i l’FPCAT
(Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya) a Cata-
lunya. El Decret 28/2010, defineix què és la qualificació professional:

“El conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser
adquirides mitjançant la formació modular o altres tipus de formació, així com per mitjà de
l’experiència laboral.”

Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i

del Catàleg modular integrat de formació professional.

S’ha de tenir present que els catàlegs són vius, en tant que s’actualitzen periòdi-
cament d’acord amb l’evolució del teixit productiu. Així, per exemple, els darrers
anys han apareguts nous títols de formació professional com el de tècnic en xarxes
i estacions de tractament d’aigües o el de tècnic superior en animacions 3D, jocs
i entorns interactius.

Els catàlegs són fonamentals, ja que a partir d’ells es dissenyen tant l’FP del
sistema educatiu com la de l’àmbit laboral. A més, són el referent per a l’avaluació
i acreditació de competències, sigui quina sigui la seva via d’adquisició (vegeu
la figura 3.4). En aquest sentit, és important tenir clars, a més del concepte de
qualificació professional, entesa com a conjunt de competències professionals,
tres altres termes: famílies professionals, nivells de qualificació i qualificacions
professionals i unitats de competència.

Figura 3.4. Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya (CQCAT)

font: www.parlament.cat/document/intrade/171760

Les famílies professionals

Els catàlegs s’estructuren per famílies professionals, que agrupen diferents qualifi-
cacions que tenen competències professionals afins i es podria dir que són àrees
d’activitat productiva amb coneixements i habilitats relacionades. Actualment, el
nombre de famílies és de 26, que són les que apareixen a la figura 3.5.
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Figura 3.5. Les famílies professionals

Els nivells de qualificació

Els nivells de qualificació es refereixen a la competència professional requerida per
dur a terme les diferents activitats productives, d’acord a criteris de coneixements,
iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat. Com estableix la normativa
(Reial decret 1128/2003 de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional
de qualificacions professionals), a l’FP s’inclouen els nivells 1, 2 i 3 (el 4 i el 5
corresponen a estudis universitaris i no es tracten en aquest material); vegem-los
detingudament:

• Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativa-
ment simples corresponents a processos normalitzats, en què els coneixe-
ments teòrics i les capacitats pràctiques a aplicar són limitats.

• Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals ben determi-
nades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i tècniques pròpies, pel
que fa principalment a un treball d’execució que pot ser autònom en el
límit d’aquestes tècniques. Requereix coneixements dels fonaments tècnics
i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del
procés.

• Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requerei-
xen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de forma autònoma,
comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i
especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de
les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions
econòmiques.
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Catàleg de qualificacions
professionals de Catalunya

Podeu accedir al catàleg, en el
següent enllaç: goo.gl/uQ4p9U.

Les unitats de competència

Les qualificacions professionals s’organitzen en diverses unitats de competència,
que són l’agregat mínim de competències professionals, susceptible de reconeixe-
ment i acreditació parcial. Així, una unitat de competència pot ser reconeguda i
acreditada per si mateixa.

Dit d’una altra manera, les unitats de competència són la unitat de transferència
entre els sistemes de formació professional del sistema educatiu i la formació
professional per a l’ocupació i l’element que permet la capitalització de la
formació o experiència adquirida. Aquestes unitats de competència es poden
acumular i combinar per assolir certificats de professionalitat i/o títols de formació
professional. A la figura 3.6, podeu veure un exemple de qualificació professional.

Figura 3.6. Exemple de qualificació professional

Font: http://icqp.gencat.cat/ca/

En l’exemple de qualificació s’observa que cada unitat de competència té associat
un mòdul formatiu.

3.3 La formació professional inicial o del sistema educatiu

La formació professional (FP) inicial o del sistema educatiu és competència
del Ministeri d’Educació i de les conselleries d’Ensenyament de les comunitats
autònomes, el Departament d’Educació en el cas de Catalunya.

L’FP inicial s’ordena en: els itineraris formatius específics (IFE), els programes
de formació i inserció (PFI), els cicles de grau bàsic, grau mitjà i de grau
superior, en què també hi ha cursos d’especialització. Els cicles formatius,
especialment els de grau mitjà i de grau superior compten amb un seguit de
mesures flexibilitzadores.
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3.3.1 Itineraris formatius específics (IFE)

Els itineraris formatius específics són uns ensenyaments professionals que s’adre-
cen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat
intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa
postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats
pròpies (vegeu la taula 3.1).

Taula 3.1. Els itineraris formatius específics (IFE)

Finalitzat La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia
personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la
vida adulta i la inclusió social i laboral.

Durada 3.360 hores (4 cursos acadèmics)

Mòduls
professionals
comuns

Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les
competències personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a
ciutadans de ple dret

Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral

Mòduls
professionals
específics

Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals;
un d’aquests és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden
anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions
vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel
Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació
professional bàsica

Accés Joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual
lleu o moderada que tenen com a mínim setze anys i com a màxim vint, l’any natural
d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en
Educació Secundària Obligatòria

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats
abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria, però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional
ordinaris

3.3.2 Programes de formació i inserció

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació
dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies
professionals. A la taula 3.2 podeu veure com s’estructuren aquests programes.

Taula 3.2. Programes de formació i inserció (PFI)

Finalitat Programa voluntari que busca proporcionar als participants, d’una banda, la
possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra,
l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball

Títol Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el
PFI i acredita les competències professionals assolides

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol
professional bàsic associat al perfil. \\Certificat del Curs d’accés als cicles formatius
de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest
Curs d’accés.

Obtenció d’un certificat de professionalitat de Nivell 1 que emet l’Administració laboral

Durada 1.000 hores (1 curs acadèmic)
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Mòduls Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals
bàsiques (com ara Estratègies i eines de comunicació i Estratègies i eines
matemàtiques)

Mòduls específics de formació professional, per a l’assoliment de les
competències professionals, que inclouen un mòdul de formació pràctica en
alternança en centres de treball (com ara Operacions auxiliars d’obtenció i
recol·lecció de cultius, del PFI Auxiliar d’activitats agropecuàries). Els diferents
mòduls estan associats a unitats de competència i aquestes, a la vegada, formen part
d’una qualificació professional (p. ex. el PFI d’Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia
inclou la qualificació professional completa ARG410_1: Reprografia)

Accions de seguiment i orientació de l’alumne

Accés Joves entre 16 i 21 anys en el moment d’inici del programa

No ocupats i que no hagin obtingut el graduat en ESO

Actualment, no hi ha oferta formativa de PFI per a les 26 famílies professionals,
així, per exemple, Serveis socioculturals i a la comunitat no en té cap de vigent.

Els mòduls dels PFI completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de
qualificacions. Alguns dels perfils professionals a desenvolupar en els PFI, a tall
d’exemple, són:

• Auxiliar en vivers i jardins.

• Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.

• Auxiliar de pastisseria i de fleca.

• Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas

A banda de les certificacions que poden obtenir els participants, la superació
d’aquest programa permet accedir als CFGM i permeten accedir als centres de
formació d’adults per obtenir el graduat en ESO, sense complir el requisit de tenir
divuit anys.

3.3.3 Cicle formatiu de grau bàsic

Els cicles formatius de grau bàsic són una opció interessant per als alumnes interes-
sats pels aprenentatges professionals i que tinguin més possibilitats d’aprenentatge
i assoliment de les competències de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en
un entorn vinculat al món laboral (vegeu la taula 3.3).

Taula 3.3. Cicles formatius de grau bàsic (CFGB)

Finalitat Aquest programa pretén oferir estudis en l’etapa educativa obligatòria vinculats a
entorns professionals i orientats a l’assoliment de les competències d’Educació
Secundària Obligatòria.

Títol Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i

Tècnica o tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències
professionals adquirides.

Durada dos cursos acadèmics, 2.000 hores
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Matèries i
continguts que
s’imparteixen

Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències de l’Educació
Secundària Obligatòria (com ara Ciències aplicades o Comunicació i societat)

Mòduls específics de formació professional, per a l’assoliment de les
competències professionals, que inclouen un mòdul de formació pràctica en centres
de treball (com ara instal·lacions elèctriques i domòtiques, del CFGB Electricitat i
electrònica).

Accés S’adrecen a alumnes que han cursat tercer curs d’ESO, excepcionalment per a
alumnes que han cursat segon curs, amb la proposta de l’equip docent mitjançant el
Consell orientador.

Actualment, no hi ha oferta formativa dels CFGB per a les 26 famílies professi-
onals, així, per exemple, Serveis socioculturals i a la comunitat no en té cap de
vigent.

La superació del CFGB dona lloc a un títol de tècnic bàsic de qualificació de nivell
1 del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya.

A banda de les titulacions que poden obtenir els participants, els CFGB donen
accés directe als cicles formatius de grau mitjà i al batxillerat. D’altra banda
ofereixen més garanties per inserir-se al món laboral.

3.3.4 Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau
superior

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i els de grau superior (CFGS)
comparteixen una estrutura força similar que resumim a continuació a partir dels
seus trets fonamentals (vegeu la taula 3.4).

Taula 3.4. Els cicles formatius

CFGM CFGS

Títol Tècnic Tècnic superior

Nivell de qualificació 2 3

Durada 2.000 hores 2.000 hores

Mòduls professionals Associats a unitats de competència Associats a unitats de competència

Formació en centres de treball (FCT) Formació en centres de treball (FCT)

Formació i orientació laboral (FOL) Formació i orientació laboral (FOL)

Empresa i iniciativa emprenedora Empresa i iniciativa emprenedora

Síntesi Projecte final

Continguts Els continguts bàsics es fixen a escala
estatal i corresponen al 55% de la
durada total (1.100 hores). La
distribució de la resta, fins a les 2.000
hores, s’estableix en l’àmbit autonòmic

Els continguts bàsics es fixen a escala
estatal i corresponen al 55% de la
durada total (1.100 hores). La
distribució de la resta, fins a les 2.000
hores, s’estableix a escala autonòmica

Formes d’accés Tenir el títol de graduat en ESO Tenir el títol de batxillerat

Haver superat el curs o prova d’accés Haver superat una prova d’accés
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Consulta dels diferents
títols

A la pàgina XTEC, dins de
l’apartat Formació professional,

podeu consultar els diferents
títols de formació professional:

ja.cat/fzcRO.

Taula 3.4 (continuació)

CFGM CFGS

Tenir un títol de tècnic o de tècnic
bàsic

Tenir el títol de tècnic o de tècnic
superior

Haver superat la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys

Haver superat la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys

Tenir un títol per accedir a un cicle
formatiu de grau superior

Tenir qualsevol titulació universitària o
una d’equivalent

Com hem vist a l’apartat “Continguts” de la taula anterior, el pla d’estudis de cada
cicle formatiu es defineix en el decret de currículum corresponent, estructurat a
partir dels elements bàsics establerts per l’Estat en el corresponent reial decret
dels títols publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els diferents títols tenen com a referent les qualificacions del Catàleg de qualifica-
cions professionals de Catalunya, i són de nivell 2 per als CFGM i de nivell 3 per
als CFGS.

S’ha de tenir present que un títol pot tenir més d’una qualificació completa, i també
pot incorporar unitats de competència d’alguna altra qualificació (conegudes com
a “qualificacions incompletes”). Aquesta informació es pot consultar al decret de
cada títol, on s’indiquen les qualificacions completes i les incompletes que inclou.

Exemple de títol amb qualificacions completes i incompletes

En el cas del CFGS d’Integració Social, les qualificacions completes i incompletes que són
el referent del perfil professional del títol de tècnic superior en integració social són:

• Educació d’habilitats d’autonomia personal i social (completa)

• Mediació comunitària (completa)

• Inserció laboral de persones amb discapacitat (completa)

• Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat (completa)

• Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en centres educatius
(incompleta)

• Dinamització comunitària (incompleta)

Els cicles s’organitzen per mòduls professionals, el que de forma habitual
podríem anomenar “assignatures”. Així, trobem:

• Mòduls associats a unitats de competència: relacionats amb els coneixe-
ments tècnics específics de cada cicle.

• Mòdul de Formació en centres de treball (FCT): són les pràctiques que
realitzen els alumnes en empreses, amb l’objectiu d’aplicar allò après a
l’aula en un entorn real, per apropar-se així al món de l’empresa i el treball.

• Mòdul de Formació i orientació laboral (FOL): en aquesta assignatura es
persegueix que els alumnes coneguin com funciona el món del treball, la
legislació laboral bàsica, els seus drets i obligacions, així com eines per
accedir al món laboral (CV o carta de motivació).
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• Mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora (EIE): l’objectiu és que els
alumnes coneguin els fonaments bàsics per crear i gestionar una empresa.

• Mòdul de projecte final (CFGS) o de síntesi (CFGM): consisteix en l’ela-
boració d’un treball on es posen en valor els coneixements, procediments i
actituds adquirits i/o desenvolupats al llarg del cicle formatiu.

Les diferents vies d’accés als CFGM són:

• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

• Tenir un títol de tècnic (CFGM) o de tècnic bàsic (CFGB),

• Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGM,

• Haver superat la prova d’accés als CFGM,

• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació profes-
sional inicial (PQPI),

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o

• Tenir un títol per accedir a un CFGS.

L’accés directe als CFGS es pot fer de les següents maneres:

• Tenir el títol de batxillerat,

• Tenir un títol de tècnic (CFGM) o tècnic superior (CFGS),

• Haver superat la prova d’accés als CFGS,

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxi-
llerat experimental,

• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

• Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP),

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que optin per continuar estudiant, amb el títol de tècnic (CFGM)
poden accedir a un cicle formatiu de grau superior o al batxillerat i amb el de
tècnic superior (CFGS) tenen accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau,
i poden obtenir, si escau, la convalidació de crèdits universitaris.

Al sistema educatiu s’inclouen altres ensenyaments professionals com els ense-
nyaments artístics (arts plàstiques i disseny, teatre i circ) i els esportius, amb
cicles de grau mitjà i superior en ambdós els casos. Dins dels artístics hi ha també
la formació en dansa i música, amb una organització diferent.
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3.3.5 Mesures flexibilitzadores de l’FP del sistema educatiu

Són aquelles mesures que s’implanten per tal de facilitar la formació i la millora
de la qualificació professional de la població; tot fent possible l’adaptació entre
les diferents situacions personals i les professionals. Són les següents:

• Formació a distància: en aquesta modalitat d’FP els alumnes segueixen
els estudis en línia a través d’una plataforma (per exemple la de l’IOC), en
què només és necessària la presència física dels alumnes a les proves per a
l’avaluació final.

• Matrícula semipresencial: aquella que té com a finalitat facilitar l’accés
als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden
assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura
d’altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La
incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment.

• Formació professional dual: A banda de l’FP presencial i a distància,
existeix aquesta nova modalitat, que és aquella en què el contingut del
currículum formatiu es reparteix entre el centre educatiu i l’empresa, i
l’alumne, que passa a ser també aprenent, és avaluat per la formació rebuda
en alternança en tots dos llocs.

• Servei d’assessorament: té per objectiu definir i orientar un itinerari
formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar
la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família
professional escollida. Durant el procés d’assessorament, de 2 o 3 sessions
presencials al centre, la persona usuària aporta tota la documentació de què
disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral. Com a resultat
del procés obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb
les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és un requisit per
sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic.

• Servei de reconeixement acadèmic: s’adreça a les persones que vulguin
tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’expe-
riència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle
formatiu. La junta de reconeixement analitza l’informe d’assessorament,
obtingut en el servei d’assessorament, i també convoca la persona per fer-li
una entrevista personal de contrastació. Si la junta reconeix acadèmicament
determinats crèdits, unitats formatives o mòduls, el centre emet un certificat
parcial amb valor acadèmic. Posteriorment, si la persona vol obtenir el
títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives, mòduls o
crèdits (reconeguts) cal matricular que es matriculi, totalment o parcial, en
el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés
que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons
correspongui.

A Catalunya, els serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic (gestionats
pel Departament d’Educació), així com el programa Acredita’t (impulsat pel
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Ministeri d’Educació i Formació professional i gestionat per l’Agència Pública
de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)) formen part
del procediment per a l’acreditació de competències professionals.

L’acreditació de competències professionals, adquirides mitjançant
l’experiència laboral o vies no formals de formació, és un procediment que
permet a les persones aconseguir una certificació d’unitats de competència
que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat i/o un
títol de formació professional.

3.4 La formació professional de l’àmbit laboral

Les competències sobre l’FP de l’àmbit laboral, també coneguda com a FP per a
l’ocupació, recauen en el Ministeri de Treball i en les conselleries d’ocupació de
les comunitats autònomes.

El sistema d’FP per a l’ocupació en l’àmbit laboral està format pel conjunt
d’iniciatives, programes i instruments que tenen l’objectiu d’impulsar i estendre
entre empreses i treballadors ocupats i desocupats, una formació que contribueixi
al seu desenvolupament personal i professional i a la seva promoció a la feina; tot
responent a les necessitats del mercat laboral i orientada a millorar l’ocupabilitat
dels treballador i la competitivitat empresarial.

Les diferents accions de l’FP per a l’ocupació cerquen l’adquisició, millora
i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals,
tot afavorint la formació al llarg de la vida de la població activa, per
augmentar la seva capacitat d’inserció o reinserció laboral, combinant les
necessitats de persones, empreses, sectors productius i territoris.

L’FP de l’àmbit laboral inclou:

• La formació programada per les empreses, per als seus treballadors.

• La formació contínua: oferta formativa de les administracions públiques
per a treballadors ocupats, constituïda pels programes de formació sectorials
i els de formació transversals, així com els programes de qualificació i
reconeixement professional.

• La formació ocupacional: oferta formativa de les administracions per a
treballadors desocupats, amb programes de formació dirigits a cobrir les
necessitats detectades pels serveis públics d’ocupació i programes formatius
amb compromisos de contractació.

• Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació, com la formació
en alternança amb l’ocupació (FP dual), la formació dels empleats públics
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Trobareu més informació
sobre l’FSE+ a l’apartat

“Marc legal de les
polítiques d’ocupació”,

dins d’aquesta mateixa
unitat.

i la formació dirigida a l’obtenció dels anomenats certificats de professio-
nalitat.

Una font de finançament fonamental de l’FP de l’àmbit laboral és el que es rep
mitjançant el Fons Social Europeu Plus (FSE+).

3.4.1 Formació programada per les empreses

Aquesta formació que les empreses destinen als seus treballadors es caracteritza
pels següents trets:

• Ha de tenir relació amb l’activitat empresarial pròpia de cada companyia i
adequar-se a les necessitats formatives d’aquesta i dels seus treballadors.

• Pot ser organitzada internament o contractant professionals externs.

• Per finançar-la es pot recórrer a l’anomenat crèdit de formació, que
consisteix en obtenir bonificacions en les cotitzacions de l’empresa a la
Seguretat Social. Així, un cop finalitzats els diferents cursos, l’empresa pot
ingressar menors imports per cotització a la Seguretat Social per compte
dels treballadors en plantilla. L’import que disposa l’empresa en concepte
d’aquest crèdit es calcula en funció de la seva mida i de les quanties
ingressades l’any anterior.

3.4.2 Formació contínua

Es tracta de la formació que ofereixen les administracions públiques, ja sigui direc-
tament o a través d’entitats de formació acreditades, a les persones treballadores
ocupades i s’organitza al voltant de quatre blocs:

• Programes de formació sectorials: per donar resposta a necessitats for-
matives detectades en sectors específics o bé per facilitar el reciclatge i
requalificació de treballadors procedents de sectors en crisi o reconversió.

• Programes de formació transversals: focalitzats en facilitar l’obtenció de
competències transversals que permeten millorar l’ocupabilitat i la mobilitat
intersectorial de les persones treballadores.

• Programes de qualificació i reconeixement professional: són aquells que
permeten acreditar les competències que les persones han adquirit a través
de l’experiència professional i que juntament amb formació modular poden
afavorir l’obtenció de certificats de professionalitat, figura que veurem
seguidament.
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Oferta de formació
ocupacional

En el següent enllaç del Servei
d’Ocupació de Catalunya, podeu
trobar informació detallada sobre
l’oferta actualitzada de formació
continua goo.gl/8xbUV8.

• Formació per a treballadors autònoms i de l’economia social: per atendre
les necessitats sectorials o transversals d’aquests col·lectius.

Competències transversals

Conjunt de capacitats, habilitats, destreses i actituds d’ampli abast necessàries per a donar
resposta a situacions laborals de diversa complexitat, i que van més enllà de coneixements
tècnics i instrumentals. Es caracteritzen per la seva elevada transferibilitat a diferents
ocupacions i contextos. En són exemples Disposició a l’aprenentatge, Treball en equip i
Responsabilitat.

3.4.3 Formació ocupacional

És l’oferta formativa dirigida a persones desocupades per tal que puguin adquirir
les competències requerides en el mercat de treball i millorar així la seva ocupabili-
tat. Aquesta formació es desenvolupa mitjançant programes de les administracions
competents, en el cas de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Comprenen les següents característiques:

• Busquen cobrir les necessitats formatives que s’hagin detectat en els iti-
neraris personalitzats d’inserció que es duguin a terme amb les persones
desocupades, així com en les ofertes de treball que gestionin.

• Pretenen oferir formació específica a les persones amb necessitats forma-
tives especials o amb dificultats per a la seva inserció o requalificació
professional.

• Poden incloure compromisos de contractació subvencionada per part d’em-
preses o entitats o preveure la realització de pràctiques professionals no
laborals en empreses.

• Poden consistir en accions dirigides a l’obtenció de certificats de professio-
nalitat.

• Es poden orientar al foment de l’autoocupació i de l’economia social.

A la figura 3.7 podeu veure un exemple de curs de formació ocupacional, amb el
detall d’unitats de competència i mòduls formatius que contempla.
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Figura 3.7. Fitxa d’un curs de formació ocupacional

Font: www.oficinadetreball.gencat.cat (cercador de cursos)

El SOC compta amb centres propis on impartir formació per a persones desocupa-
des. Es tracta dels anomenats CIFO, centres d’innovació i formació ocupacional,
i del Centre de Formació Professional d’Automoció, que tenen com a objectiu
millorar la inserció i qualificació de les persones treballadores en situació d’atur
i impulsar la millora de la qualificació dels treballadors ocupats, afavorint alhora
la competitivitat de les empreses del sector de l’automoció com també les seves
empreses auxiliars.

3.4.4 Certificats de professionalitat

Un certificat de professionalitat és un document oficial amb validesa a tot l’Estat
espanyol, que:

• Està expedit per les autoritats laborals, serveis d’ocupació de les comuni-
tats autònomes (SOC a Catalunya) o el Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE).

• Acredita una qualificació professional del Catàleg nacional de qualificaci-
ons professionals i per tant la capacitació per al desenvolupament d’una
activitat laboral. També assegura la formació necessària per a la seva
adquisició.
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Acredita’t

En el següent enllaç podeu trobar
informació detallada sobre
processos d’avaluació i
acreditació de competències
professionals a Catalunya:
goo.gl/UWe3MW.

• Permet acreditar les competències professionals d’una persona, indepen-
dentment de si aquestes les ha obtingudes a través de l’experiència profes-
sional o de la formació, tant formal com no formal (vegeu la figura 3.8 per
ampliar aquests conceptes).

• Forma part d’una de les 26 famílies professionals i té un dels 5 nivells de
qualificació, tot i que actualment només n’hi ha dels nivells 1, 2 i 3.

Figura 3.8. Tipus de formació

Hi ha tres formes d’acreditar les diferents unitats de competència que compo-
nen un certificat de professionalitat i que, per tant, permeten d’obtenir-lo en cas de
tenir totes les competències requerides: a través de la formació per a l’ocupació,de
la formació professional del sistema educatiu o acreditant competències adquirides
a través de l’experiència professional (vegeu la figura 3.9).

Figura 3.9. Vies d’obtenció d’un certificat de professio-
nalitat

Exemple d’acreditació de qualificació professional

Molts dels professionals que treballen tenint cura de persones en situació de dependència
sovint ho havien fet sense tenir una titulació. Des de fa un temps, les administracions
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En els Certificats de
professionalitat trobem

mòduls formatius, mentre
que als Títols de CFGB,

CFGM i CFGS trobem
mòduls professionals.

competents obliguen que aquest personal tingui la qualificació professional necessària per
exercir ja sigui en residències o a domicili.

L’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, de la Generalitat de Catalunya (goo.gl/QjtNBD)
estableix els títols d’FP, certificats de professionalitat o formes d’acreditar l’experiència o la
formació pertinents per obtenir la qualificació professional de personal auxiliar d’atenció a
persones en situació de dependència, establint com a data límit el 31 de desembre de 2017
per comptar amb l’acreditació.

Així, els certificats de professionalitat són un instrument molt interessant que
compta amb els següents avantatges:

• Reconeixen i acrediten competències i qualificacions professionals de les
persones, independentment de com les hagin adquirides.

• Serveixen per demostrar que tenen la qualificació necessària per optar a un
lloc de treball que l’exigeixi.

• Com que són de caràcter modular, faciliten l’aprenentatge permanent.

• Vinculat amb el punt anterior, permeten que s’aconsegueixin acreditacions
oficials de forma gradual, evitant abandonaments prematurs de les accions
formatives iniciades.

• Fan de pont entre la formació professional del sistema educatiu i la de
l’àmbit laboral.

• Faciliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, perquè tenen
validesa estatal.

A la figura 3.10 trobareu un exemple que permet veure la relació existent entre
els dos subsistemes de l’FP: el del sistema educatiu i el de l’àmbit laboral; a
través dels conceptes d’unitat de competència, mòdul professional i qualificació
professional.

En la taula s’observa que una persona que obté el certificat de professionalitat de
Dinamització comunitària (àmbit laboral) en superar els mòduls formatius que
el conformen assoliria determinades unitats de competència, que, a la vegada,
formen part d’un mòdul professional del CFGS d’Integració social (sistema
educatiu). Aquestes unitats no les hauria de cursar novament si es matriculés per
seguir aquest cicle formatiu.

A la inversa, el funcionament és el mateix: en el cas d’haver superat el mòdul de
“Metodologia de la intervenció social” en el cicle formatiu, no hauria de seguir la
totalitat dels mòduls del certificat de professionalitat, ja que tindria assolides les
unitats de competència associades als mòduls “Metodologia de la dinamització
comunitària”, “Tècniques i instruments d’informació i difusió en la dinamització
comunitària” i “Impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.
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Per a més informació
sobre les ajudes
europees, vegeu l’apartat
“Marc legal de les
polítiques d’ocupació”,
dins d’aquesta mateixa
unitat formativa.

Les Escoles de Segona
Oportunitat són programes
força similars al de Noves
oportunitats.

Figura 3.10. Relació entre subsistemes de l’FP: “Dinamització Comunitària” i “Integració Social”

3.4.5 Programa de Noves Oportunitats per a Joves

A banda de la formació per a empreses, la contínua, l’ocupacional, així com la dels
certificats de professionalitat (que formen part dels serveis i programes comuns de
formació i qualificació per l’ocupació), també hi ha un programa propi promogut
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, dins l’oferta de programes de formació i
inserció dirigits a joves, en col·laboració amb el Departament d’Educació. És el
conegut com a Programa de Noves Oportunitats, que s’emmarca dins la Iniciativa
Europea de Garantia Juvenil (vegeu la figura 3.11).

El programa Noves Oportunitats té l’objectiu de recuperar les ganes d’aprendre
dels joves que, per motius diversos, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per
raó de la seva edat, són invisibles per a les empreses. A qui va dirigit? A joves,
entre 16 i 24 anys, que no troben el seu lloc als centres educatius i no compten
amb cap titulació. En aquest sentit, incorpora els següents aspectes:

• Itineraris flexibles a mitjà i llarg termini adaptats als requeriments de cada
jove.

• Itineraris vinculats a l’entorn productiu, amb un ampli ventall d’opcions
professionals i amb una orientació inicial que els ajuda a conèixer les
ocupacions abans de triar-les.

• Itineraris que incorporen tant formació professionalitzadora com de compe-
tències bàsiques i transversals.
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• Acompanyament intensiu i proper al llarg de tot l’itinerari, fins i tot en els
primers mesos d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu.

Figura 3.11. Programa de Noves Oportunitats

3.5 Modalitats i altres recursos d’inserció sociolaboral

En parlar de modalitats d’inserció sociolaboral, podem trobar, dins de la literatura
sobre la matèria, diferents significats de l’expressió. En aquest material, però,
quan parlem de modalitats ens referim a les diferents mesures o metodologies
existents per acompanyar les persones cap a la inserció sociolaboral, en una
gradació en funció del major o menor suport o acompanyament que necessiten
les persones o col·lectius específics a qui es dirigeixen.

Entre aquestes modalitat, hi ha la dirigida a persones amb discapacitat, que degut
a aquesta situació necessiten més protecció i d’eines específiques per tal de garantir
el seu dret al treball.

També hi ha el conegut com a treball amb suport en l’empresa ordinària, les
empreses d’inserció i les clàusules socials. A més, a Catalunya, hi ha d’altres
recursos per afavorir la inserció sociolaboral de persones en recerca d’ocupació.

3.5.1 Entorns laborals protegits

Un entorn laboral protegit és aquella modalitat d’inserció pensada per a persones
amb discapacitat que no poden, de manera provisional o definitiva, ocupar-se en
una empresa ordinària.

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
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inclusió social estableix que són considerades com a persones amb discapacitat
aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials,
previsiblement permanents que, a l’interactuar amb diverses barreres, puguin
impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions
amb les altres.

Aquesta norma diu que es consideren, a més, persones amb discapacitat aquelles
a les quals s’hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Les
persones discapacitades poden exercir el seu dret al treball a través dels tipus
d’ocupació següents:

• Ocupació ordinària, en les empreses i en les administracions públiques.

• Ocupació protegida, en centres especials d’ocupació i en enclavaments
laborals.

• Ocupació autònoma.

L’ocupació protegida pot tenir lloc en dos entorns protegits: els centres especials
de treball (CET) i els enclavaments laborals. A banda, existeixen els centres
ocupacionals i el servei prelaboral per a persones amb malaltia mental.

Els centres especials de treball (CET)

Són empreses que actuen en el mercat, produint béns o serveis; tot proporcionant
a les persones treballadores amb discapacitat una ocupació remunerada, adequada
a les seves característiques personals.

A més, els presten els serveis d’ajustament personal i social que requereixin, com
ara rehabilitació, serveis terapèutics, d’integració social, culturals o esportius que
els procurin una major rehabilitació personal i una millor adaptació a les seves
relacions socials, i que els permetin de superar les barreres, els obstacles o les
dificultats que tinguin en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com en
la permanència i la progressió en aquest.

Els seus trets fonamentals són:

• Han de servir com a pont cap al treball en l’empresa ordinària.

• La seva titularitat pot ser pública o privada i poden tenir o no afany de lucre.

• Almenys el 70% de la seva plantilla han de ser persones amb discapacitat,
és a dir, amb una minusvalidesa reconeguda igual o superior al 33%.

• La resta del personal, sense discapacitat, ha de ser l’imprescindible per al
desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

Els enclavaments laborals

Es defineixen com el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball,
anomenada empresa col·laboradora, i un centre especial de treball per a la
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Enclavaments laborals

En el següent enllaç, podeu
veure un exemple d’una entitat,

Mas Albornà, que gestiona
enclavaments laborals:

goo.gl/c18yAn.

realització d’obres o serveis que tinguin una relació directa amb l’activitat normal
d’aquella, i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat
del centre especial d’ocupació s’hagi de desplaçar temporalment al centre de
treball de l’empresa col·laboradora.

Aquests enclavaments tenen els següents trets característics:

• Són una unitat independent del centre especial de treball establerta en el si
d’una empresa ordinària.

• La direcció i l’organització del treball a l’enclavament correspon al centre
especial d’ocupació, amb el qual el treballador amb discapacitat ha de
mantenir plenament la seva relació laboral de caràcter especial.

• La durada mínima de l’enclavament és de tres mesos i la durada màxima de
tres anys.

• L’enclavament ha d’estar format almenys per cinc treballadors si la plantilla
de l’empresa col·laboradora és de 50 treballadors o més, o almenys per tres
treballadors si la plantilla esmentada és inferior.

• El 60%, com a mínim, dels treballadors de l’enclavament ha de presentar
especials dificultats per a l’accés al mercat ordinari de treball (paràlisi
cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual o grau de discapacitat
superior al 65%). Els altres treballadors de l’enclavament han de ser
treballadors amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa reconegut igual
o superior al 33%.

• Cerquen afavorir, novament, el trànsit des de l’ocupació als CET a l’ocupa-
ció en empreses del mercat ordinari.

Els centres ocupacionals

És interessant també mencionar que, dins el treball protegit, s’inclouen els
anomenats centres ocupacionals. Tot i no tenir caràcter d’empresa, ja que no
poden realitzar activitats productives remunerades, són aquells centres que tenen
com a finalitat assegurar els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal
i social a les persones amb discapacitat amb l’objecte d’aconseguir el màxim
desenvolupament personal i, en els casos en els quals sigui possible, facilitar-ne
la capacitació i la preparació per a l’accés a l’ocupació.

Igualment, han de prestar aquests serveis als treballadors amb discapacitat que
havent exercit una activitat laboral específica no hagin aconseguit una adaptació
satisfactòria o hagin patit un empitjorament en la seva situació que faci aconsella-
ble la seva integració en un centre ocupacional.

Els serveis que ofereixen els centres ocupacionals es concreten en dues modalitats:

• Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d’ajustament personal
i ocupació terapèutica. El servei de teràpia ocupacional (STO) és l’alterna-
tiva des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb
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Normativa del servei
prelaboral

La norma que regula aquest
servei és l’ORDRE
BSF/176/2015, de 4 de juny, del
servei prelaboral per a persones
amb problemàtica social
derivada de malaltia mental.

discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball
ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Hi ha
dues modalitats d’aquest servei: amb auxiliar i sense.

• Servei ocupacional d’inserció (SOI), amb funcions d’ajustament personal
i social i activitats prelaborals. Les persones usuàries del SOI no tenen
contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l’activitat pretén mantenir
i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-
se a una activitat remunerada.

El servei prelaboral per a persones amb malaltia mental

Es tracta d’un servei social especialitzat per a persones amb problemes de salut
mental, estabilitzades i compenades en la seva malaltia i que presentin un nivell
d’autonomia personal que els permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats
laborals, amb la finalitat d’aconseguir una posterior integració laboral. Per
accedir al servei, les persones han de:

• Tenir un diagnòstic mèdic de trastorn mental greu.

• Estar en edat laboral.

• Tenir la residència en un municipi de Catalunya, i per a les persones estran-
geres, tenir els requisits que estableix la normativa vigent d’estrangeria i
d’acollida i integració de les persones immigrades.

• Presentar un nivell d’autonomia personal i una situació psicopatològica que
permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.

• Signar un contracte assistencial (o bé el seu representant legal), que no té
caràcter de relació laboral, amb les entitats titulars del servei prelaboral, on
es recullen els deures i drets d’ambdues parts.

El servei prelaboral té com a finalitat capacitar la persona atesa perquè adquireixi
les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar
la seva inserció laboral. El servei ha de dur a terme les següents funcions:

• Analitzar la situació psicosocial de la persona.

• Oferir-li orientació en l’àmbit professional i vocacional.

• Afavorir la seva motivació i implicació en el seu itinerari d’inserció socio-
laboral.

• Elaborar, juntament amb la persona, el seu itinerari formatiu.

• Treballar en el manteniment dels hàbits personals, socials i laborals.

• Facilitar els aprenentatges i l’autonomia en la recerca de feina.

• Implicar la família o la xarxa de suport social en tot el procés de rehabilitació
social i laboral.
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• Dur a terme les accions necessàries per facilitar la seva inserció en un lloc
de treball.

• Dissenyar, juntament amb la persona atesa, un pla de continuïtat del seu
procés posterior a la baixa del servei.

Amb la finalitat de garantir un període de temps suficient per assolir els objectius
que preveu el servei, s’estableix un temps d’estada de l’usuari de fins a 36 mesos,
si bé es pot sol·licitar una ampliació d’aquest període en algunes circumstàncies.

3.5.2 Recursos per a la inserció sociolaboral al mercat ordinari

A més dels entorns laborals protegits, hi ha altres recursos per facilitar la inserció
de persones o col·lectius amb dificultats a l’hora de trobar una ocupació. Es tracta
del treball amb suport, les empreses d’inserció, la quota de reserva, les clàusules
socials, el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de
gènere, bonificacions a la contractació i les empreses i organitzacions que compten
amb polítiques de responsabilitat social corporativa.

És important tenir present que, tot i que alguns d’aquests recursos no es consideren
com a part dels entorns laborals protegits (en concret empreses d’inserció i treball
amb suport), sí que ofereixen als treballadors un suport i seguiment que no
tindrien en una empresa corrent; i fan de passarel·la perquè puguin inserir-se,
posteriorment i si és possible, en empreses ordinàries.

El treball amb suport

El treball amb suport és una modalitat d’inserció sociolaboral per a persones
amb discapacitat a l’empresa ordinària. Es tracta d’un conjunt d’estratègies i
procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats individuals de cada
persona, per facilitar la seva inclusió laboral en condicions similars a la resta dels
treballadors que ocupen llocs equivalents. Els seus aspectes bàsics són:

• Parteix de considerar la persona com a protagonista del seu procés i de
promoure la seva autonomia, juntament amb un seguiment individualitzat.

• Hi ha una relació contractual directa entre treballador i empresa.

• La persona rep una remuneració des del primer dia, com la resta de
companys i companyes.

• S’enceta amb una formació prèvia al treballador sobre, per exemple, hàbits
laborals o competències socials, per tal de facilitar el seu aterratge a
l’empresa.

• Requereix la implicació de l’empresa, tot treballant amb ella la seva
motivació i compromís per facilitar la inserció de la persona.
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Trobareu més informació
sobre aquesta estratègia
d’inserció sociolaboral, a
la unitat “Treball amb
suport” d’aquest mateix
mòdul.

Llei catalana d’empreses
d’inserció

Podeu accedir-hi, en el següent
enllaç: goo.gl/uYB19k.

Registre administratiu
d’empreses d’inserció de
Catalunya

Podeu accedir al llistat
actualitzat, en el següent enllaç:
goo.gl/pVDbVG.

• L’empresa adequa, si escau, el lloc de treball a les necessitats i habilitats de
la persona.

• Es capacita les persones de l’empresa per facilitar les relacions amb el nou
treballador.

• Inclou també instrucció in situ a la persona, donant-li suport i acompanya-
ment en el lloc de treball per tal de facilitar el seu procés d’aprenentatge i
adaptació.

• Comporta també un seguiment a treballador i empresa durant tota la
contractació per possibilitar el manteniment del lloc de treball.

Empreses d’inserció

Per empresa d’inserció s’entén aquella que duu a terme qualsevol activitat eco-
nòmica de producció de béns o de prestació de serveis l’objecte social de la qual
tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació
o greu risc d’exclusió social. Les persones destinatàries d’aquesta modalitat són,
segons la llei:

• Persones amb discapcitat física, psíquica o sensorial o amb malalties
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

• Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

• Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc
d’exclusió.

• Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.

• Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a
una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

• Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Què han de fer les empreses d’inserció?

• Proporcionar a les persones treballadores en procés d’inserció processos
personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball,
habituació social i laboral i, si escau, serveis d’intervenció o mesures
d’acompanyament social que permetin llur posterior incorporació al mercat
de treball ordinari.

• Mantenir, en còmput anual, un mínim d’un 30% i un màxim d’un 70% de
persones treballadores en procés d’inserció respecte al total de la plantilla.
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• Aplicar, almenys, el 80% dels resultats o els excedents disponibles obtinguts
en cada exercici econòmic a la millora o l’ampliació de les estructures
productives i d’inserció.

Quota de reserva

La Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
(Reial decret legislatiu 1/2013) estableix que les empreses públiques i privades que
ocupin un nombre de cinquanta treballadors o més estan obligades que, d’entre
aquests, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat.

D’aquesta obligació, coneguda com a quota de reserva de llocs de treball per a
persones amb discapacitat, però, les empreses en poden quedar exemptes per
conveni o voluntat de l’empresari. En aquests casos s’ha de demostrar i aportar:

• Impossibilitat que els serveis públics d’ocupació puguin atendre l’oferta
d’ocupació després d’haver efectuat les tasques d’intermediació escaients.

• Acreditació que per qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o
econòmic existeixen especials dificultats per incorporar treballadors disca-
pacitats, i que, en conseqüència no poden complir amb la quota de reserva.

Aleshores, l’empresa, un cop autoritzada l’excepcionalitat per part del servei
d’ocupació competent, pot optar per una d’aquestes mesures alternatives:

• Fer un contracte amb un CET o amb una persona autònoma amb discapaci-
tat, per al subministrament de producte o per a la prestació de serveis.

• Realitzar donacions i accions de patrocini, per al desenvolupament d’acci-
ons d’inserció laboral i de creació d’ocupació per a persones amb discapa-
citat.

• Constituir enclavaments laborals.

Per la seva banda, l’Administració pública ha de reservar el 7% de les vacants de
les convocatòries públiques a persones discapacitades.

Clàusules socials

Aquestes clàusules es poden definir com els criteris de política social que s’inclo-
uen en els procediments de contractació de les diferents administracions públiques.
En concret, són criteris de naturalesa no econòmica per seleccionar els diferents
contractistes de serveis o productes per a les administracions.

En aquest sentit, els tres sistemes principals per incloure aquests criteris a les
contractacions són:

• Contractes reservats, a la licitació dels quals només poden acudir exclusiva-
ment centres especials de treball o empreses d’inserció.
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Bonificacions/reduccions a
la contractació laboral

El Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SEPE) publica un
document amb aquestes
bonificacions a les cotitzacions
empresarials a la Seguretat
Social: goo.gl/f25Zib.

• Amb criteris d’adjudicació: en el barem de puntuació s’atorga més a qui
acredita el compliment de certs requisits socials. Per exemple: acreditar
solvència tècnica (experiència, mitjans personals o materials, entre d’altres)
en matèria d’inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social,
o bé que tinguin a la plantilla un percentatge determinat de persones en
situació d’exclusió social, amb més de tres mesos d’antiguitat i a jornada
completa o l’equivalent en jornades parcials, o que compleixin l’obligació
legal de comptar amb un nombre de treballadors amb discapacitat correspo-
nent al 2%.

• Amb condicions d’execució: estipulant per exemple que l’adjudicatari
haurà de contractar un percentatge o un nombre concret de persones en
situació o risc d’exclusió social, o bé exigint la subcontractació en una
empresa d’inserció.

Programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de
gènere

El Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, inclou un conjunt de mesures
destinades a aquest col·lectiu. En concret, preveu:

• Un itinerari d’inserció sociolaboral individualitzat.

• Un programa formatiu específic per afavorir la inserció sociolaboral per
compte aliè, amb actuacions dirigides a incrementar l’autoestima i moti-
vació per l’ocupació, i en aspectes professionals de les dones participants
en el programa.

• Incentius per afavorir l’inici d’una nova activitat per compte propi.

• Incentius a empreses que contractin víctimes de violència de gènere.

• Incentius per facilitar la mobilitat geogràfica.

• Incentius per compensar diferències salarials.

• Convenis amb empreses per facilitar la contractació de dones víctimes de
violència de gènere i la seva mobilitat geogràfica.

Bonificacions a la contractació

Tot contracte de treball per compte aliè implica unes cotitzacions a la Seguretat
Social. Són abonades pel treballador mateix, descomptant-li l’import correspo-
nent a la nòmina mensual, i per l’empresa contractant.

Les finalitats dels recursos econòmics obtinguts amb aquestes cotitzacions són
les pensions per jubilació, la prestació per desocupació i la formació professional.

Amb l’objectiu d’afavorir la contractació de col·lectius amb dificultats per inserir-
se laboralment, es contemplen bonificacions o reduccions a les quanties econò-
miques que per cotitzacions a la Seguretat Social han d’ingressar les empreses.



Inserció sociolaboral 84 Context de la inserció laboral

Alguns exemples d’aquestes bonificacions i dels col·lectius a qui es dirigeixen
són:

• Persones amb discapacitat: contractació indefinida.

• Persones majors de 45 anys: treballadors de més de 52 anys perceptors
d’algun subsidi.

• Joves menors de 30 anys: contractació a temps parcial amb vinculació
formativa.

• Contractes a treballadors procedents d’ETT.

• Víctimes de terrorisme, de violència de gènere.

La responsabilitat social corporativa

La responsabilitat social corporativa (RSC) és, tal com defineix el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el model innovador de
gestió de les empreses i organitzacions que consisteix en la integració voluntària
de criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, per al
desenvolupament de la seva activitat més enllà del que estableix la legislació
vigent.

L’RSC cerca el compromís de les empreses i les organitzacions
amb el desenvolupament social, la preservació del medi ambient, el
desenvolupament sostenible i l’ètica.

La Comissió Europea defineix l’RSC com la integració voluntària per part de
les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les seves operacions
comercials i les relacions amb els seus interlocutors. També assenyala que ser
socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions
jurídiques, sinó també anar més enllà del seu compliment i invertir més en
el capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors (Llibre verd per
al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses,
comunicació de la Comissió Europea de l’any 2001).

Així, les empreses que compten amb una política d’RSC, poden implantar
mesures de caire social, relacionades amb la inserció sociolaboral com, entre
d’altres:

• Comptar amb plans d’integració de persones amb discapacitat.

• Crear plans de recol·locació en cas d’acomiadaments, amb acords amb
clients o proveïdors, o programes de formació, orientació i recerca de feina.

• Disposar de polítiques de no-discriminació per gènere, i, fins i tot, de
promoció de les dones a determinades posicions laborals.
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Fundació Adsis

És un exemple de fundació que
treballa per la inclusió social de
persones vulnerables; en
trobareu més informació a:
goo.gl/rUkfqE.

• Prendre part en programes de foment de l’ocupabilitat de persones en
situació d’atur, ja sigui en general o per col·lectius específics com per
exemple joves o desocupats de llarga durada.

3.5.3 Recursos autonòmics i locals d’inserció sociolaboral

A banda dels entorns laborals protegits de l’àmbit estatal (els centres especials
de treball i els enclavaments laborals) i dels diferents recursos per a la inserció
sociolaboral al mercat ordinari (el treball amb suport, les empreses d’inserció,
la quota de reserva, les clàusules socials, per dones víctimes de violència de
gènere, les bonificacions a la contractació i la responsabilitat social corporativa),
a Catalunya hi ha altres recursos formatius i modalitats per afavorir la inserció
sociolaboral de persones en recerca d’ocupació.

En aquest sentit, els dispositius d’inserció sociolaboral són totes aquelles entitats,
públiques o privades, la funció principal de les quals és la de mediar; és a dir, actuar
per a posar en contacte i/o d’acord els dos destinataris amb qui treballa, empreses
i persones en recerca d’ocupació i que volen inserir-se laboralment. Entre els
serveis que els dispositius ofereixen, trobem:

• Orientació i acompanyament professional per a la inserció.

• Formació.

• Informació per a l’acreditació de competències.

• Borsa de treball i ofertes de feina.

• Seguiment durant la inserció a l’empresa.

• Gestió i/o suport per a l’obtenció d’ajuts econòmics.

• Suport a l’emprenedoria i creació d’empreses.

A banda d’aquests serveis, els dispositius han de treballar la relació amb les
empreses del seu entorn, donat que el seu objectiu fonamental és que les persones
que atenen s’incorporin al mercat laboral, per tant a aquestes empreses.

A més del Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves oficines de treball localitza-
des per tot el territori català, altres dispositius d’inserció són els següents:

• Serveis locals d’ocupació i/o promoció econòmica: els municipis sovint
compten amb regidories de promoció econòmica i ocupació, per promoure
el desenvolupament del teixit productiu de la localitat, així com l’ocupació
dels seus ciutadans. Hi ha ajuntaments que opten per incloure el servei
d’ocupació o inserció dins de la seva estructura o d’altres que creen una
empresa pública a aquest efecte.
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IDFO

L’IDFO és l’Institut per al
Desenvolupament de la

Formació i l’Ocupació, una
fundació del sindicat UGT, i

aquest és el seu web:
www.idfo.com.

Cambra de comerç de
Manresa

És un exemple de servei ofert per
una cambra de comerç a joves
que ni estudien ni treballen; en
trobareu més informació al seu

web: goo.gl/zYGzyX.

Plans d’ocupació de
Barcelona (2016)

En el següent enllaç podeu
accedir a una nota de premsa on

es detallaven els plans
d’ocupació amb àmbits

d’intervenció i perfils
professionals oferts l’any 2016:

goo.gl/stnPbz.

• Entitats del tercer sector: fundacions, associacions i cooperatives. Es tracta
d’organitzacions privades sense afany de lucre que treballen per la inclusió
i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de
la societat.

• Agències de col·locació: entitats públiques o privades, amb o sense afany
de lucre, que realitzen activitats d’intermediació laboral.

• Sindicats: són un dels anomenats agents socials i el seu objectiu és la defen-
sa dels treballadors. En tant que la seva feina es centra en els treballadors,
també poden crear serveis o organitzacions ad hoc per promoure la inserció
sociolaboral de persones en recerca d’ocupació.

• Cambres de comerç: tot i que una cambra, com defineix el web de la Cambra
de Barcelona, és una institució representativa que garanteix la promoció
de l’activitat econòmica i empresarial, el desenvolupament sostenible del
territori i defensar els interessos generals de les empreses, en ocasions poden
prestar serveis adreçats als treballadors o persones que cerquen una feina.

Trobareu més informació sobre els serveis locals d’ocupació, en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/tq96MClc2po?controls=1

Els plans d’ocupació

Tal com explica el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el seu web, aquests
plans són:

• Programes destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades
per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i
social.

• El seu cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral
està subvencionat pel SOC.

• Les entitats que poden sol·licitar subvencions per a plans d’ocupació són les
entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, i les
entitats i institucions sense afany de lucre i universitats públiques amb seu
a Catalunya.

• Poden ser beneficiaris dels plans d’ocupació les persones inscrites a les
oficines de treball com a demandants d’ocupació no ocupades, amb les
prioritats que es determinin en la corresponent convocatòria.

• Les convocatòries respectives concreten els requisits als quals s’han d’ajus-
tar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els projectes i
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Espai de recerca de feina
de Sabadell

En el següent enllaç trobareu
informació sobre l’ERF de
l’Ajuntament de Sabadell de
l’any 2017: goo.gl/vqxiKF.

els sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que poden ser
contractades.

Les aules actives i els espais de recerca de feina

Les aules actives de recerca intensiva de feina són espais oferts pel SOC, repartits
pel territori, a les persones usuàries de les oficines de treball, amb l’objectiu
d’accelerar la seva incorporació al mercat laboral.

Les aules actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet.
Disposen també d’una plataforma web amb accés directe als diferents portals de
feina, com també de personal tècnic que s’ocupa d’assessorar i orientar als usuaris
i les usuàries de les aules a l’hora de concretar el seu procés de cerca de feina.

La metodologia de les aules actives està marcada per tres trets fonamentals:
la dedicació exclusiva de les persones usuàries, els grups reduïts i l’atenció
personalitzada del personal assessor.

Per la seva banda, els espais de recerca de feina (ERF) es creen perquè altres
entitats puguin oferir serveis amb similar funcionament al de les aules actives. En
concret, poden comptar amb ERF els ajuntaments de municipis de més de 10.000
habitants o les seves entitats dependents amb competències en matèria d’ocupació
i entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense afany de lucre
constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de
dos anys d’experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o
orientació professional.

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada
i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a
la seva reincorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les
persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un
lloc de treball adient al seu objectiu professional. Així, els ERF ofereixen:

• Atenció personalitzada.

• Preparació en tècniques i elements actius de recerca de feina, augmentant
l’efectivitat en l’ús dels canals, recursos i eines en funció de l’objectiu
professional de cada persona.

• Un espai d’intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i els i
les professionals de l’orientació.

• Accés directe a diferents portals de feina.

• Personal tècnic que assessora la persona participant en tot el que necessita,
oferint orientació laboral a partir d’una metodologia participativa i inclusiva
i treballant la millora competencial.
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Les cases d’oficis

Entre els programes mixtos de formació i treball, hi destaquen les anomenades
cases d’oficis. Cerquen la inserció laboral de joves menors de 25 anys que compten
amb uns nivells mínims de formació associada a unes competències tècniques
bàsiques, així com amb una certa maduresa personal.

Aquests programes combinen la formació amb la pràctica professional remu-
nerada (normalment amb un contracte de formació i aprenentatge) en professions
vinculades a sectors de caràcter emergent amb l’objectiu que les persones partici-
pants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització més
avançats.

Actualment, les cases d’oficis s’ofereixen com una acció inclosa dins de la convo-
catòria del SOC anomenada Treball als barris. Així, els programes inclouen la
realització d’obres o serveis públics que aportin un benefici social a la comunitat
o barri objecte d’actuació.

Els projectes de cases d’oficis consten de dues fases de sis mesos cadascuna. La
primera fase és de caràcter formatiu, on reben formació professional conforme a
l’ocupació que volen desenvolupar i la segona fase és de formació en alternança
amb el treball i la pràctica professional, contractats per l’entitat beneficiària.

Els àmbits prioritaris d’actuació de les cases d’oficis són els següents:

• Medi ambient, energies i sostenibilitat.

• Manteniment i reparació d’habitatges.

• Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

• Dinamització sociocomunitària.

• Serveis de proximitat i atenció a les persones.

• Integració social i igualtat d’oportunitats.

• Serveis d’oci i culturals.

• Millora de la mobilitat urbana.

• Serveis a la comunitat.

Les pràctiques no laborals per a joves

El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix un servei de pràctiques que beneficia
tant empreses com persones joves en recerca d’ocupació. Són unes pràctiques que
no tenen caràcter laboral i que es caracteritzen per:

• Anar dirigides a persones joves entre divuit i vint-i-cinc anys, o fins a trenta
anys si estan inscrites al fitxer nacional del Sistema de Garantia Juvenil. Han
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de comptar amb titulació universitària, de formació professional, d’ensenya-
ments de formació professional artístics o esportius, o bé un certificat de
professionalitat, i tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada
a la qualificació professional corresponent.

• Tenir una durada d’entre tres i nou mesos.

• Comptar amb un tutor de pràctiques nomenat per l’empresa.

• Percebre com a mínim, en concepte de beca i pagat per l’empresa, un import
del 80% de l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples, que
l’any 2018 és de 537,84 euros/mes).

• Cotitzar a la Seguretat Social.
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Introducció

En aquesta unitat aprofundirem en el treball amb suport, el model metodològic
d’integració laboral que acumula més evidències i resultats positius en la inserció
de persones amb especials dificultats d’inserció al mercat ordinari de treball.

En el primer apartat, “Caracterització del treball amb suport”, veurem els
principis i valors que regeixen els projectes de treball amb suport, les seves
principals característiques i les persones a qui va dirigida la metodologia, ens
aturarem en la relació de l’integrador social amb aquesta metodologia i farem una
breu aproximació a diferents models que inclou.

En el segon apartat, Fases del treball amb suport, veurem les diferents fases
del treball amb suport i ens endinsarem en aspectes de la seva metodologia, com
són les tasques de prospecció d’empreses, l’anàlisi dels diferents llocs de treball
susceptibles de ser ocupats per una persona amb discapacitat i com es fa una
adaptació d’un lloc de feina, quan cal. Ens farem ressò d’un dels elements centrals
d’aquesta metodologia d’acompanyament a la inserció, com és el pla d’acció
individual centrat en la persona, i de quines són les principals activitats que s’hi
duen a terme: la definició del perfil professional, l’orientació, la preparació per a
la incorporació al mercat laboral, la recerca activa de feina i la recerca de feina
personalitzada, l’adaptació i l’entrenament en el lloc de treball, el seguiment pel
manteniment de la feina, entre d’altres.

En el tercer apartat, “Dimensions transversals del treball amb suport “, descriu-
rem els diferents agents que intervenen en el desplegament de la metodologia de
treball amb suport. Ens referirem al paper protagonista que tindrà la persona amb
discapacitat, però també parlarem de la figura dels suports naturals, la importància
de la participació activa de l’empresa per garantir l’èxit del procés, el paper que
hi tenen la família i l’entorn relacional de la persona, i tot l’equip de professionals
que han de garantir un treball en xarxa entre els diferents agents implicats.

També sabrem com s’aborda la millora contínua de la qualitat dels serveis
que prestem, quins són els principals indicadors de qualitat i quins sistemes
d’autoavaluació hi ha. Finalment, buscarem una mirada més global per conèixer
breument quin és el marc internacional del moviment del treball amb suport en
l’actualitat.

Per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat és important que els estudi-
eu i que treballeu totes les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades
en els materials web. Disposeu també de bibliografia, adreces d’interès i annexos,
que us permetran consolidar, complementar i ampliar els coneixements adquirits.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica activitats d’inserció sociolaboral analitzant la metodologia de treball
amb suport.

• Descriu els principis que regeixen els projectes de treball amb suport.

• Determina els suports externs i les seves tasques en el procés d’inserció
sociolaboral.

• Selecciona estratègies per a la implicació dels suports naturals en l’adapta-
ció de la persona usuària al seu lloc de treball.

• Identifica les tècniques i recursos que afavoreixen l’adaptació de l’entorn
laboral a les necessitats de la persona usuària.

• Determina les ajudes tècniques i adaptacions del lloc de treball.

2. Du a terme les activitats d’acompanyament en el treball amb suport, relacionant
les necessitats de les persones i les competències professionals en el lloc de treball.

• Prepara el participant per a la incorporació al mercat laboral.

• Analitza les competències professionals i les característiques associades a
cada lloc de treball.

• Dona suport a la recerca activa de feina personalitzada.

• Aplica procediments de presentació i acompanyament a l’empresa, oferint
assessorament tècnic i legal.

• Fa l’acompanyament i l’entrenament en el lloc de treball tenint en compte
cada lloc de treball i les característiques de la persona, potenciant-ne
l’autonomia i l’adaptació.

• Estableix vies de comunicació que afavoreixen la coordinació entre l’em-
presa i l’equip durant la fase de suport.

• Valora la necessitat de canviar de la fase de suport a la de seguiment o
manteniment mitjançant l’anàlisi dels indicadors establerts.

3. Fa el seguiment dels processos de treball amb suport justificant la selecció de
les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte
d’inserció.
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• Descriu tècniques de recollida d’informació per valorar el procés d’adapta-
ció de la persona usuària al lloc de treball.

• Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d’aprenen-
tatges adquirits.

• Descriu procediments de mesura de satisfacció i adaptació dels implicats en
el procés d’inserció laboral.

• Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés d’inserció sociolaboral.

• Descriu el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

• Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d’inserció laboral.

• Registra i organitza els resultats de l’avaluació del procés d’inserció socio-
laboral.

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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Discapacitat

Per l’Organització Mundial de la
Salut (OMS, 2001) “discapacitat
és qualsevol alteració en la
capacitat d’actuació i
participació de la persona,
originada per una deficiència,
que representa una desviació de
la ‘norma’ generalment
acceptada en relació amb l’estat
biomèdic del cos i les seves
funcions.”

Taxa d’activitat

La taxa d’activitat es calcula
dividint la quantitat de població
activa per la població en edat de
treballar, i multiplicant el resultat
per cent.

Vegeu el seu informe
“Ocupació de qualitat:
resposta al fenomen dels
treballadors i treballadores
pobres” de desembre de
2017.

1. Caracterització del treball amb suport

Per poder parlar d’una integració total de les persones amb discapacitat a la
societat cal incloure l’ocupació, ja que tenir una feina és clau perquè una persona
dugui a terme un projecte de vida digne. L’ocupació és, per tant, un instrument
essencial per al desenvolupament i la realització personal i per aconseguir una
qualitat de vida raonable.

Quan una persona pateix una discapacitat, aquest fet és encara més cabdal, ja que
gràcies a l’activitat laboral, les persones es poden sentir implicades en la societat
i poden aportar-hi un valor a través de les seves habilitats, deixant en un segon pla
les seves mancances o dificultats.

L’accés al mercat laboral ha d’estar garantit per a tothom, però cal tenir un
coneixement adequat de la realitat per saber que les persones amb diversitat
funcional tenen greus dificultats per accedir a una ocupació i per revertir la situació
de desigualtat existent. No només per les barreres socials que es troben, sinó també
per les físiques.

Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020

Recull les recomanacions de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat, que estableix a l’article 27 que els estats membres haurien d’encoratjar
la promoció professional de les persones amb discapacitat en el sector públic i privat,
donant suport i fomentant la seva contractació. També reconeix el dret de les persones
amb discapacitat a treballar en igualtat de condicions amb les altres, incloent el dret a tenir
l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement escollit o acceptat en
un mercat i un entorn laborable que sigui obert, inclusiu i accessible a les persones amb
discapacitat.

Malgrat que a escala europea l’accés al mercat laboral de les persones amb
discapacitat és un dels objectius prioritaris en polítiques d’ocupació, i malgrat que
hi ha polítiques estatals dirigides a la inserció laboral de persones amb discapacitat
des de l’any 1982, les dades constaten que hi ha una gran bretxa respecte de la
població en general per entrar al mercat de treball i per mantenir-s’hi.

Segons dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) a l’informe “L’ocupació
de les persones amb discapacitat” a Catalunya, l’any 2016 només el 35,2% de les
persones amb discapacitat entre 16 i 64 anys estaven actives, enfront del 62% de
les persones sense discapacitat.

Però cal tenir present que la situació laboral general de les persones amb dis-
capacitat parteix de diferències importants i que hi ha una gran heterogeneïtat
de situacions laborals. Aquesta situació laboral està condicionada per factors
relacionats amb la discapacitat (tipus i grau), però també hi influeixen factors
relacionats amb altres eixos de desigualtat social (com el sexe, la renda familiar i
l’edat), i altres com ara el nivell d’estudis.

La Taula del Tercer Sector adverteix que “les polítiques d’ocupació s’han d’a-
dequar a les necessitats dels diferents col·lectius, especialment, aquells més
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vulnerables pel que fa al seu accés a l’ocupació de qualitat i han de situar-se en un
lloc central de totes les polítiques públiques per reduir les desigualtats i fer front
als reptes del futur”.

Si partim de la base que ningú sap les coses que li falten per aprendre, el treball
amb suport (TAS) es converteix en una metodologia universal per aplicar a una
persona que comença a treballar a un lloc de feina que no coneix, on haurà de
desenvolupar una tasca per a la qual té les condicions, però que encara no sap
fer al 100 %. Aquest suport extern, en el cas de les persones amb discapacitat
i/o especials dificultats d’inserció al món laboral obert, serà imprescindible per
arribar amb èxit al final del procés.

El tècnic en integració social ha de conèixer aquesta metodologia d’inserció
laboral, que consisteix en oferir els suports necessaris perquè les persones amb
especials dificultats puguin inserir-se al mercat laboral ordinari, ja que aquest és
el que ofereix a totes les persones adultes les condicions òptimes de normalització
i inclusió a la comunitat i la societat.

Per conèixer el treball amb suport, l’integrador social ha de entendre el paper
actiu de l’empresa, ja que serà un element cabdal d’aquesta metodologia i l’hem
de tenir en compte com un aliat. Així mateix, com a professional haurà de fer
propis els principis, valors, objectius i pilars metodològics que vertebren el treball
amb suport, que posa al mig del seu plantejament la persona, acollint-la a partir
dels seus interessos, somnis i capacitats per fer efectiva la seva inserció al mercat
laboral ordinari.

1.1 El treball amb suport: valors i elements fonamentals

Al llarg del temps s’ha estès la creença que un gran nombre de persones amb
discapacitat i/o amb trastorns de salut mental no eren aptes per accedir al mercat
de treball ordinari, entès com llocs de treball normalitzats als quals accedien la
majoria de la població, mantenir-s’hi i promocionar-s’hi.

En el millor dels casos, les expectatives d’inserció laboral per a aquestes persones
es limitaven al mercat protegit o a serveis prelaborals com els centres ocupacionals
o els tallers prelaborals.

La inserció laboral és un procés exigent que no està exempt de dificultats, però
en el cas de persones amb discapacitats, aquestes dificultats es poden veure
incrementades per diversos factors: des de prejudicis de la societat i de les
empreses, passant per les necessitats que imposa la discapacitat i/o el trastorn
de salut mental, fins a la manca d’adaptacions al lloc de treball per poder
desenvolupar la seva feina.
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EUSE

EUSE són les sigles, en anglès,
de l’Associació Europea de
Treball amb Suport. Es tracta
d’un òrgan creat l’any 1993 per
diferents membres, que
representa, en l’àmbit nacional,
organitzacions i professionals
que ofereixen treball amb suport.
Podeu consultar el seu web a:
www.euse.org.

El treball amb suport pretén ser una metodologia ajustada a aquestes
persones, oferint-los els suports necessaris per poder consolidar i mantenir
la inserció al mercat laboral ordinari.

Per fer una aproximació al treball amb suport, és convenient revisar les definicions
d’alguns referents en la matèria: des d’investigadors que van participar en les
primeres experiències als EUA o d’altres d’un context més proper, com l’EUSE
(European Union of Supported Employment) i el Reial decret 870/2007, de 2 de
juliol, pel qual es regula el programa de treball amb suport com a mesura de foment
d’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball.

Referents en la matèria

David Mank és un investigador de referència en el camp del treball amb suport i director de
l’Institut sobre Discapacitat i Comunitat de la Universitat d’Indiana (EEUU).

Borja Jordán de Urríes és doctor en Psicologia per la Universitat de Salamanca. Ha
estat vicepresident de l’Associació Espanyola de Treball amb Suport (AESE) de la qual
és membre des de 1998.

Miguel Ángel Verdugo Alonso és catedràtic de Psicologia de la Discapacitat a la Facultat
de Psicologia i director de l’Institut Universitari d’Integració a la Comunitat (INICO) de la
Universitat de Salamanca i del Servei d’Informació sobre Discapacitat (Ministeri de Treball
i Assumptes Socials).

David Mank va definir el treball amb suport com:

“[...] el treball remunerat en llocs de la comunitat, amb els suports individualitzats i
continuats que assegurin l’èxit a llarg termini, i on hi hagi clares oportunitats per a la
interacció amb persones sense discapacitat”.

David Mank (1998). “Valores y empleo para personas con discapacidad” (pàg. 8).

Borja Jordán de Urríes i Miguel Ángel Verdugo, de la Universitat de Salamanca,
van publicar un estudi al 2001 amb els resultats més significatius de diverses
entitats que aplicaven la metodologia de treball amb suport a Espanya. Hi fan
constar la següent definició de treball amb suport:

“[...] treball integrat a la comunitat dins les empreses normalitzades, de persones amb
discapacitat que tradicionalment no han tingut possibilitat d’accés al mercat del treball,
mitjançant la provisió dels suports necessaris dins i fora del lloc de treball, al llarg de la
seva vida laboral, i amb condicions de treball i sou el més semblants possibles a les d’un
altre treballador sense discapacitat en un lloc equiparable dins de la mateixa empresa.”

B. Jordán de Urríes i M.Á. Verdugo (2001). El empleo con apoyo en España: una realidad

consolidada (pàg.2).

Alhora, la definició de treball amb suport reconeguda a Europa a través de l’EUSE
és:

“[...]un mètode d’intervenció que s’aplica a persones amb capacitats diverses i a altres
col·lectius vulnerables per accedir a una feina remunerada i mantenir-la dins del mercat
laboral ordinari.”

Diversos autors (2010). Caja de herramientas para la diversidad de la EUSE.
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La normativa estatal, amb el Reial decret 870/2007, defineix el treball amb suport
com:

“[...]el conjunt d’accions d’orientació i acompanyament individualitzat al lloc de treball,
prestades per preparadors laborals especialitzats, que tenen per objecte facilitar l’adaptació
social i laboral de treballadors amb discapacitat amb dificultats especials d’inserció laboral,
en empreses del mercat ordinari de treball, en condicions semblants a la resta dels
treballadors que exerceixen llocs equivalents.”

Reial decret 870/2007, de 2 de juliol.

Aquestes definicions estan alineades entre elles i posen de relleu un seguit
d’aspectes que permeten extreure algunes de les característiques essencials del
treball amb suport. Tot i així, com a professionals caldrà aprofundir més en aquesta
metodologia. Els quatre elements que caracteritzen de manera sintètica el treball
amb suport són aquests:

• S’adreça a persones amb discapacitat amb dificultats especials. També,
però, trobem experiències de treball amb suport d’altres col·lectius amb
especials dificultats no vinculades a la discapacitat, tot i que en aquest
material ens centrem en les persones amb discapacitat i/o amb trastorn de
salut mental.

• Està orientat exclusivament a la inserció en el mercat laboral ordinari.
Les empreses i els llocs de treball on s’inseriran els destinataris del treball
amb suport són aquells als quals té accés la resta de la població, els entorns
normalitzats. El treball amb suport no és una estratègia per inserir una
persona en entorns protegits, com poden ser els centres especials de treball
(CET), els enclavaments laborals o, fins i tot, els centres ocupacionals
(vegeu figura 1.1).

Figura 1.1. Modalitats d’integració laboral per a
les persones amb discapacitat per compte d’altri

• Atès que la inserció es produeix al mercat laboral ordinari i en empreses
normalitzades, les condicions laborals i el sou que tindran les persones
inserides amb la metodologia de treball amb suport seran el més semblants
possibles a les de la resta de treballadors.
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• Un component clau del treball amb suport són els suports que s’ofereixen,
tant a la persona demandant com a l’empresari per fer possible i mantenir
aquesta inserció. Aquest suport és individualitzat i es basa en les necessitats
del treballador i de l’empresari. Un dels suports diferenciadors d’aquesta
metodologia és la figura del preparador laboral.

1.1.1 Origen i evolució de la metodologia de treball amb suport

Quan volem referenciar l’origen del treball amb suport, ho hem de vincular inevi-
tablement als moviments i les reivindicacions de la societat civil, i especialment
dels familiars, en pro de la inclusió social de les persones amb discapacitat (com,
per exemple, l’evolució del concepte d’educació especial i la integració escolar
dels infants amb discapacitat). Així, l’hem d’entendre com una metodologia que
permet avançar en l’extensió lògica d’aquesta inclusió, en les diferents etapes
vitals de les persones amb diversitat funcional. Aquesta evolució s’ha vist
caracteritzada pels principis d’integració escolar i normalització:

• Principi de normalització: té els seus orígens en els països nòrdics a
finals de la dècada dels cinquanta i principis dels seixanta, i s’entén com
la voluntat que la vida de la persona amb discapacitat es desenvolupi de
la manera més propera possible a les condicions de vida de la població
en general. Aquest principi va ser recollit posteriorment per la LISMI
(Llei 13/1982, del 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids) com “la
normalització de serveis on les persones disminuïdes utilitzaran, llevat de
casos excepcionals, els serveis i recursos ordinaris de la comunitat”.

• Principi d’integració escolar: té els seus orígens en l’inici de l’educació
integrada quan l’any 1971 l’ONU va fer la “Declaració dels Drets dels
Deficients Mentals”. Posteriorment també va ser recollit per la mateixa
LISMI com el principi on “tots els alumnes disminuïts rebran l’educació
que requereixin, preferentment en el marc del sistema educatiu ordinari.”
Aquesta integració escolar és la que ha permès poder parlar, al cap d’uns
anys, d’integració laboral tal com l’entén el treball amb suport.

Centrant-nos en la metodologia del treball amb suport, aquesta va sorgir a Nord-
amèrica a finals dels anys setanta del segle passat, quan diverses investigacions
van demostrar que persones que tenien una discapacitat intel·lectual significativa
podien fer tasques complexes en un entorn normalitzat de treball, sempre que
tinguessin els suports necessaris per fer-ho. Autors com Frank Rusch (1978), Paul
Wehman (1981) i David Mank (1986) van aportar la base metodològica que encara
avui en dia té vigència.

La primera definició que apareix a la legislació nord-americana data de l’any 1986.
Fa referència a les oportunitats laborals per a persones amb discapacitat i s’adreça a
projectes en el sector industrial, per promoure oportunitats d’ocupació competitiva
i serveis de treball amb el suport del govern, per a persones amb discapacitats
greus. Així ho fan constar les esmenes de la Llei de rehabilitació:



Inserció sociolaboral 14 Treball amb suport

L’AESE i l’ACTAS

Podeu consultar el web de
l’Associació Espanyola de

Treball amb Suport (AESE) a
www.empleoconapoyo.org/aese.
El web de l’Associació Catalana
de Treball amb Suport (ACTAS)

és www.actas.cat.

“El treball amb suport és treball competitiu en ambients laborals integrats desenvolupat per
persones amb discapacitats severes, per les que tradicionalment no han accedit mai al
treball competitiu, o per les quals aquest treball ha estat interromput o intermitent, com a
resultat d’una discapacitat severa, i per les que necessiten serveis de suport continuats per
desenvolupar-lo, a causa de la seva discapacitat.”

The Rehabilitation Act Amendments (EUA, 1986).

A finals dels anys vuitanta, el model arriba a Europa; a Irlanda, de la mà d’autores
com Christy Linch, i amb experiències pilot com és el cas del projecte Aura i el
Consell Insular de Mallorca (Glòria Canals i Ferran Bellvé). Així, l’any 1991 es
celebra el I Simposi Internacional sobre Treball amb Suport a Mallorca (organitzat
pel Consell Insular de Palma de Mallorca).

El 1993 es crea l’EUSE (European Union of Supported Employment). Aquell
mateix any, també es crea l’AESE (Associació Espanyola de Treball amb Suport).
Dos anys més tard, neix ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport).
Mitjançant aquestes entitats, el treball amb suport comença a donar les primeres
passes en el llarg camí de la conscienciació, que encara avui trepitgem.

Des de llavors, aquesta metodologia s’ha anat estenent progressivament al nostre
país, tot i que no va ser fins a l’any 2007 que es va regular el programa de treball
amb suport com a mesura de foment d’ocupació de persones amb discapacitat en el
mercat de treball ordinari amb el Reial decret 80/2007. Aquest marc legal defineix
i emmarca les iniciatives i programes del treball amb suport a l’Estat espanyol.

Tal com es recull a l’informe Realidad, situación, dimensión y tendencias del
empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020, de l’Observatori
Estatal de la Discapacitat (2017), actualment, hi ha diversitat d’experiències
d’èxit de treball amb suport a tot el món (Argentina, EUA, Malàisia, Irlanda...),
dutes a terme amb persones amb diferents tipus de discapacitat, però també amb
altres col·lectius en risc d’exclusió social, no vinculats a la discapacitat. Aquesta
obertura a nous col·lectius genera el plantejament de nous marcs metodològics
ajustats a diferents col·lectius que cal desenvolupar.

1.1.2 Els principis i els valors del treball amb suport

Quan plantegem el treball amb suport, hem de tenir en compte que aquest ajuda
a la normalització de la discapacitat, prenent com a referència la importància
que té el treball en la vida de les persones i especialment de les persones amb
especials dificultats d’inserció al món laboral. En un sentit més profund, el treball
amb suport es fonamenta en una filosofia que es concreta en uns principis i valors
compartits i acceptats internacionalment.

David Mank, el 1998, va formular set principis que ajuden a entendre la
importància del treball normalitzat en la vida de les persones amb discapacitat
i que ajuden a entendre que no es tracta només d’una metodologia, sinó d’un
plantejament més profund.
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Aquests principis que ajuden a la normalització de la discapacitat es concreten en:

1. El treball té significat en la nostra vida. Ens porta beneficis com
desenvolupar un rol actiu, la independència econòmica, la possibilitat de
desenvolupar un projecte de vida personal, l’autoestima personal i professi-
onal, amplia les nostres relacions socials, ajuda al manteniment d’habilitats
d’autonomia personal i socials, es pot entendre com una eina de formació
contínua...

2. Les persones amb discapacitats significatives poden treballar. No
s’utilitzen criteris d’exclusió, per tant, qualsevol persona que tingui interès
a trobar una feina pot participar en el programa de treball amb suport.

3. La integració i la inclusió són preferibles a la segregació i l’exclusió, tant
pels beneficis que aporten a la persona, com pels que aporten a la societat.
El cost econòmic, sanitari i social de la segregació i l’exclusió, a mitjà i llarg
termini, és insostenible.

4. L’elecció i la satisfacció són valuoses. La selecció del lloc de treball es
farà en funció de les preferències, necessitats i prioritats de les persones.

5. Desenvolupament de la carrera professional. El treball amb suport no
es limita a la inserció, sinó que busca el manteniment i la promoció de la
persona. Per això és recomanable fer una avaluació vocacional de la persona
i dissenyar perfils vocacionals per garantir una progressió en la feina.

6. Creació de suports individuals, no de programes. El suport tindrà
una durada il·limitada i una intensitat diversa, segons les necessitats de la
persona i també de l’empresa col·laboradora.

7. Èmfasi en la qualitat de vida. Entesa com la percepció general de
benestar o satisfacció. La literatura científica presenta diversos estudis que
relacionen qualitat de vida i treball amb suport en tres qüestions bàsiques:
les persones que treballen amb la metodologia de treball amb suport mostren
nivells més alts de qualitat de vida que les que treballen en el mercat
protegit; mostren nivells de qualitat de vida similars als dels treballadors
sense discapacitat; i, finalment, el nivell de qualitat de vida no millora de
manera immediata degut a l’estrès inicial que comporta començar una nova
feina, sinó que l’augment és gradual fins a assimilar-se al dels treballadors
sense discapacitat.

Segons aquests principis, el treball amb els suports necessaris i en un entorn
en què tot tendeix a la normalització de les situacions millora la conducta i el
comportament de les persones amb discapacitat, perquè mitiga la seva frustració
i assegura un context en les mateixes circumstàncies per a tothom.

Exemples de millores degudes a l’activitat laboral

El mateix David Mank va documentar les millores que l’assumpció d’una vida responsable
podien tenir en les persones amb discapacitat. En destaquen les següents:

• Millora significativa en la cura de la imatge exterior.
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Protocol marc del treball
amb suport

Podeu consultar el PDF del
protocol marc, elaborat per la

Generalitat de Catalunya, a:
goo.gl/AWdR5q.

• Millora de l’autonomia personal.

• Millora de l’expressió oral.

• Percepció més realista de les possibilitats i limitacions personals.

• Major habilitat per a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

• Millora significativa de les habilitats socials.

• Més iniciativa per a planificar activitats.

• En general, major grau de satisfacció personal i de responsabilitat.

El model de treball amb suport planteja la integració social i laboral a través de
la dignitat i l’exercici dels drets de ciutadania de cada individu. Pretén posar la
persona com a protagonista del seu propi procés, acompanyant-la d’una atenció i
un seguiment que respecti un seguit de valors, com ara (EUSE, 2010):

• Individualitat: el focus d’atenció són les pròpies necessitats i interessos de
cada persona.

• Respecte: de la seva situació personal, decisions, necessitats i desitjos.

• Autonomia: implica el suport a l’autodeterminació i la presa de decisions
sobre el que és el seu projecte vital.

• Elecció informada: implica ajudar les persones a tenir consciència de les
seves oportunitats, a triar d’acord amb les seves preferències, i a acceptar
les conseqüències de la seva elecció.

• Apoderament: quant a la construcció activa del procés d’inserció laboral,
de la manera de viure i de la participació en la societat.

• Confidencialitat: el servei tracta de manera confidencial les dades de les
persones, respectant les normatives vigents i només utilitzant-les amb el seu
oportú consentiment.

• Flexibilitat: adaptació dels programes i els serveis a les necessitats de les
persones participants.

• Accessibilitat: els serveis i la informació són accessibles a totes les
persones que hi estiguin interessades.

Els valors del treball amb suport s’han d’entendre com un codi ètic que els
professionals han de seguir i aplicar a totes les etapes i activitats del treball
per garantir que es compleix amb els drets de plena ciutadania de les persones
demandants.
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1.1.3 Les persones destinatàries

Tal com es descriu en el Protocol marc del treball amb suport, elaborat per la Sub-
direcció General de Polítiques Laborals per a la Diversitat, dins del Departament
de Treball de la Generalitat Catalunya:

“La metodologia de treball amb suport s’adreça específicament a persones que formen
part de col·lectius amb especials dificultats d’incorporació al mercat ordinari de treball, les
quals podran aconseguir i mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària si –i només si–
compten amb el suport del programa”.

Generalitat de Catalunya (2009). El treball amb suport a Catalunya; Protocol marc. (pàg.

5).

El fet de patir una determinada discapacitat o trastorn de salut mental no
determina que la persona tingui especials dificultats d’inserció al mercat
laboral ordinari.

El protocol marc identifica com a col·lectiu de referència les persones amb disca-
pacitat intel·lectual, física, sensorial en grau elevat, paràlisi cerebral i/o malaltia
mental amb especials dificultats d’incorporació al mercat laboral ordinari. També,
però, trobem persones amb especials dificultats no vinculades a la discapacitat.

La normativa estatal és més restrictiva i defineix com a destinataris finals els
“treballadors amb discapacitat inscrits al SOC com a demandants d’ocupació
no ocupats”, així com els “treballadors amb discapacitat contractats per CET”
(centres especials de treball) que vulguin passar a l’empresa ordinària, sempre
que es trobin en alguna de les següents situacions:

• Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones
amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconegut igual
o superior al 33%.

• Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 65%.

Entenem per persones amb especials dificultats d’incorporació al mercat
ordinari de treball aquelles que necessiten un suport, ja sigui continuat o
puntual, en el desenvolupament de la seva activitat laboral. La intensitat
d’aquest suport serà la necessària perquè aquestes persones puguin mantenir
un lloc de feina i promocionar-se laboralment en un entorn obert.

És a dir, que caldrà fer una correcta valoració de la idoneïtat de l’aplicació de
la metodologia per part dels professionals tècnics d’inserció laboral. Aquesta
valoració és un aspecte important d’aquest model d’intervenció, ja que caldrà tenir
en compte dos elements essencials:
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• Que una persona, pel simple fet de patir una discapacitat o un trastorn de
salut mental, no vol dir que necessiti un suport intens per aconseguir i
mantenir un lloc de treball. Ben al contrari, ens trobem amb moltes persones
autònomes o que els és necessari, únicament, un suport de baixa intensitat,
com per exemple fer un procés d’intermediació entre l’oferta i la demanda.

• Que s’ha de garantir que la persona té (o pot arribar a adquirir) unes
capacitats i competències mínimes que possibilitin l’accés i el manteniment
a un lloc de feina a l’empresa ordinària, amb el suport necessari per
aconseguir-ho.

Així doncs, aquesta valoració de la idoneïtat de l’aplicació de la metodologia ha
de donar, com a mínim, resposta a aquests quatre elements:

1. La persona ha de poder treballar. Com ja hem comentat, no totes les
persones amb especials dificultats tenen les competències mínimes per
incorporar-se a un lloc de treball al mercat laboral. Alguns dels criteris que
es tindran en compte per la seva valoració són el nivell de competències
mínimes i el funcionament cognitiu.

2. La persona ha de voler treballar. L’anàlisi d’aquest factor serà clau en
qualsevol procés d’acompanyament a la inserció si volem tenir alguna
possibilitat d’èxit. Malgrat que el treball té significat i ofereix oportunitats
d’integració i inclusió, hi ha altres factors inherents a la persona (percepció
de prestacions, situació familiar, historial de frustracions...) que interferiran
en la presa de decisió. És possible que en determinats casos, prèviament,
hàgim de clarificar amb la persona què significa treballar i entendre la
diferència entre mercat ordinari i protegit.

3. La persona ha de ser conscient de la seva situació i acceptar l’ajuda. Si no
hi ha una acceptació real de la situació de les limitacions que la persona té
o pot arribar a tenir per a dur a terme una feina remunerada, el suport no es
podrà acceptar de manera plena.

4. La persona ha de necessitar el suport. És a dir, que només serà capaç
d’aconseguir i mantenir un lloc de feina si compta amb un suport intens
(adaptar un lloc de treball, seqüenciar les tasques, formació...) com el que
ofereix la metodologia.

Hi ha altres elements recollits en el protocol marc que es poden considerar en la
valoració de la idoneïtat. Per exemple, que la família s’impliqui i doni suport en
el procés d’inserció. O que la persona accepti la responsabilitat de les accions que
ha de fer en el procés.

En el cas de persones amb trastorns greus de salut mental, caldrà que segueixin
el tractament psiquiàtric i farmacològic, que estiguin estabilitzats i que hagin
arribat al servei derivats des de serveis socials o mèdics (com centres de salut
mental d’adults, hospitals, centres oberts...).
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Els elements recollits en el protocol marc seran condicions dinàmiques que
podran estar més o menys presents en el moment de l’acollida de la persona
demandant. Per tant, caldrà que el professional analitzi les potencialitats
d’aquesta persona; és a dir, la capacitat de la persona de poder treballar i
l’acceptació de la pròpia situació de manera progressiva.

1.1.4 Implicació per part de l’empresa i la societat

Quan parlem de treball amb suport ens referim, doncs, a un conjunt d’estratègies i
procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats de la persona, però alhora
molt sensible a donar resposta als interessos de l’empresa, ja que, per aconseguir
els resultats desitjats (l’accés i el manteniment a un lloc de feina de qualitat), s’ha
d’implicar activament l’empresa en el procés d’inserció.

Fins a l’aparició de la metodologia de treball amb suport, els programes tra-
dicionals d’acompanyament a la inserció per a persones amb discapacitat es
centraven únicament en atendre a la persona i, generalment, en fer-ho en entorns
protegits. Aquests fets propiciaven que la implicació de l’empresa ordinària fos
pràcticament nul·la. Com a molt, es limitava a fer aportacions econòmiques pels
serveis que atenien les persones amb discapacitat. Amb el treball amb suport,
l’empresa ordinària es situa com a objectiu d’inserció i d’aquesta manera passa a
tenir un paper clau en el procés d’inserció.

Aquesta implicació de l’empresa es podrà aconseguir a través d’un procés de
motivació i compromís que possibilitarà l’adequació del lloc de treball a la
persona demandant, la formació dels companys i supervisors que tinguin relació
amb la persona a inserir, així com la capacitació en el lloc de treball de la persona
inserida perquè aquesta pugui desenvolupar amb èxit les tasques assignades.
Elements que facilitaran el manteniment de la persona al lloc de treball.

A més dels suports que puguin oferir el dispositiu d’inserció i el preparador
laboral, s’han de conèixer i comptar amb els suports propiciats per les polítiques
actives adreçades a promocionar la inserció de col·lectius amb què es treballa:
reserves de quotes del 2% a l’empresa privada i del 5% a la pública per a
persones amb discapacitat, incentius i bonificacions per la contractació, foment
de la responsabilitat social corporativa (RSC)...

Exemple de l’assumpció de la perspectiva de la discapacitat en les polítiques
generals

Últimament, se sent molt a parlar del terme anglosaxó mainstreaming. Fa referència a
considerar un tema en concret de manera transversal, impregnant amb la seva presència
(en aquest cas, la discapacitat) les polítiques generals.

És a dir, la idea és crear el marc necessari perquè la discapacitat estigui present i es tingui
en compte a l’hora de dissenyar i dur a terme totes les polítiques comunitàries i, alhora,
serveixi perquè la societat en el seu conjunt reconegui les necessitats de les persones amb
discapacitat i l’aportació que fan a la societat. Això implica considerar la perspectiva de la
discapacitat, tal com es comencen a considerar altres perspectives.
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Suport en el món laboral
real

El treball amb suport amb les
persones amb especials

dificultats es porta a terme
directament a l’empresa
ordinària, no als centres

especials de treball (CET) o
altres tipus de fórmules, com

enclavaments laborals.

Assumir la perspectiva de la discapacitat significa assumir el coneixement de les
necessitats de les persones amb discapacitat i l’obligatorietat de tenir-les en compte a
l’hora d’elaborar polítiques i normatives. Sense aquesta conscienciació de tots els actors
socials i econòmics que dinamitzen una societat, la integració no es podrà assolir.

1.1.5 Els suports com a element fonamental

Els elements que faciliten que una persona amb discapacitat pugui desenvolupar
amb èxit les tasques i funcions pròpies d’un lloc de treball determinat seran els
suports. Hi ha una gran diversitat de suports, i el preparador laboral els ha de
conèixer i dominar per fer viable la inserció de cada persona.

En funció de les característiques i necessitats de cada persona, s’hauran de
seleccionar i adaptar els diferents suports, és a dir, s’haurà de fer una actuació
individualitzada, en què cal comptar amb la retroalimentació de la persona sobre
l’adequació d’aquests suports.

Verdugo i Jordán de Urríes (2003) presenten la taxonomia dels suports en el treball,
formulada per Wehman i Bricout (1999); vegeu la taula 1.1.

Taula 1.1. Tipus de suport

Agent mediador del suport Tipus de suport

Entitats d’inserció o altres
organitzacions

1. Assistència del preparador laboral (entrenament especialitzat en el
lloc de treball per a l’adquisició de competències tècniques
2. Estratègies compensatòries (per salvar les diferències entre els
requeriments del lloc de treball i les capacitats del treballador, com
ajudes per memoritzar les passes d’una tasca
3. Productes de suport (tecnologies i adaptacions que capaciten
algunes persones amb discapacitat per contribuir i participar a les
diferents facetes de la vida laboral igual que els companys sense
discapacitat)
4. Serveis d’entitats especialitzades (consell, serveis per l’abús de
substàncies, serveis mèdics, transport especialitzat...)

Empresa col·laboradora 1. Reestructuració del lloc de treball
2. Adaptacions del lloc de treball (tecnologia d’assistència, modificació
de tasques, modificació de l’ambient...)
3. Suport de companys de treball i supervisors (entrenament de
tasques i suport)
4. Creació de llocs de treball
5. Programes d’assistència als treballadors (de retorn al treball,
prevenció integral, formació...)

Govern i polítiques actives 1. Incentius a la contractació
2. Exempcions fiscals
3. Legislació específica
4. Assistència a la dependència

Família i comunitat 1. Suport psicosocial
2. Entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
3. Iniciatives de treball amb suport
4. Utilització de xarxes de familiars, amics, veïns...
5. Grups d’iguals i de suport

Font: Verdugo, M.A. i Jordán de Urríes, B.; "Empleo con apoyo y salud mental" (2003)

Caldrà que els suports siguin tan normalitzats com sigui possible, per facilitar la
integració del treballador amb discapacitat. Verdugo i Borja de Urríes (2003) de-
fensen que els suports han de tendir a ser tan naturals com sigui possible. Aquests



Inserció sociolaboral 21 Treball amb suport

autors defineixen els suports naturals (2001 b) com qualsevol estratègia, recurs,
relació o interacció, proporcionada per persones, instruments o equipaments que:

• es troben típicament disponibles i/o són culturalment adequats als ambients
de la comunitat en què es desenvolupa la persona,

• faciliten l’èxit en l’àmbit professional, personal i social, i

• incrementen la qualitat de vida de la persona.

Tal com recull el protocol marc, els suports s’han d’oferir a la persona participant
del programa i a l’empresa amb la intenció de poder satisfer totes les parts
implicades. La manera de formalitzar-ho serà a través d’un compromís que
vinculi la persona, l’empresa i l’entitat que presta el servei de treball amb suport.

Segons el protocol marc, aquest suport ha de tenir unes determinades característi-
ques. Ha de ser:

• Divers. Com hem vist a la figura 1.1, aquest suport pot prendre formes
diferents i variades. Aquest suport es preveu que estigui disponible abans,
durant i després de la contractació de la persona.

• Flexible. El suport serà l’estrictament necessari en cada moment i es
determinarà la seva durada i intensitat segons les necessitats i l’evolució
de la persona.

• Compartit amb l’empresa. Amb la figura dels suports naturals (companys,
caps o supervisors) que rebran les orientacions necessàries per part del pre-
parador laboral, per poder exercir aquest rol amb la persona amb discapacitat
i/o malaltia mental.

• Proactiu. Reaccionant a les necessitats detectades per donar donar-hi
resposta, però alhora sabent respondre a les noves necessitats quan aquestes
sorgeixen.

• Disponible al llarg de tota la vida laboral. Tant per a l’empresa mentre es
manté la relació laboral amb la persona treballadora, com amb la persona
durant tota la seva vida laboral per facilitar el desenvolupament de la carrera
professional (promoció, canvis de feina, reorientació, formació).

Com podeu veure, els suports són element cabdal en la fórmula de treball amb
suport; a més, són l’element que facilitarà l’adaptació del context a la persona
amb discapacitat.

1.2 Els pilars metodològics del treball amb suport

Alguns dels pilars metodològics sobre els quals pivotaran les actuacions dels
programes de treball amb suport seran: la planificació centrada en la persona,
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el principi de “rebuig zero” (tal com el descriurem d’ara endavant), el compromís
amb la persona usuària i l’elecció informada.

1.2.1 La planificació centrada en la persona

La planificació centrada en la persona neix com una reivindicació dels drets de
les persones amb discapacitat, especialment de les persones adultes. És part de la
idea que totes les persones tenen sentiments, preferències, somnis i aspiracions. I
els de les persones amb discapacitats són tan importants i assolibles com els de
qualsevol persona.

Tanmateix, per aconseguir aquestes aspiracions, les persones amb discapacitat
necessiten suport d’altres persones i aquestes, per la seva banda, potser necessiten
ajuda per canviar les suposicions i perspectives que tinguin respecte de les
persones amb discapacitat.

“Des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat, la planificació centrada en la
persona és considerada una bona pràctica en l’àmbit dels serveis socioeducatius per a les
persones amb discapacitat, perquè ofereix un mitjà per donar resposta a les necessitats
de les persones usuàries, per promoure la seva autonomia, la seva participació i la
capacitat de prendre decisions en àrees significatives de la seva vida (com per exemple,
relacions socials, fites i objectius personals, projecte de vida, participació en la comunitat,
preferències educatives o professionals...). (Coyle, 2011; Pallisera, 2011; O’Brien i Lovett,
1992).”

Arellano, A. i Peralta, F. (2016). “La planificación centrada en la persona: un ejemplo de

buena práctica en el ámbito de la discapacidad intelectual”. A Contextos educativos, núm.

19, p. 195-212.

Per tant, la planificació centrada en la persona consisteix en un enfocament
respectuós (dona veu a la persona i té en compte la seva història i els seus desitjos),
holístic (no redueix la persona a la seva discapacitat o trastorn), individualitzat
i que persegueix la capacitació de la persona perquè pugui decidir i fer realitat
l’elaboració d’un pla de futur personal; en el marc del treball amb suport, això
implica:

• Ajudar les persones a planificar els passos a fer per aconseguir els seus
objectius personals. Ajudar la persona a conèixer i saber defensar les seves
opinions sobre el que vol fer a la feina: què vull ser?, com ho vull fer?,
m’agrada el que faig?

• Proporcionar les eines necessàries a les persones amb discapacitat per
aconseguir més independència i, a la vegada, respectar els deus drets
i preferències. Facilitar els recursos necessaris perquè la persona pugui
decidir el que vol i el que no vol fer. Capacitar-la perquè s’acabi convertint
en el seu principal suport, enfortir el seu grau de connexió amb persones
importants per a ella i que pugui teixir una xarxa d’amistats i familiars que
li permeti influir, dirigir i evolucionar naturalment de la dependència a la
independència i es converteixi en un membre actiu de la comunitat.



Inserció sociolaboral 23 Treball amb suport

Acotar l’àmbit de reflexió

Reflexionar sobre la vida de la
persona no vol dir que s’hagin
d’abordar tots els aspectes;
podem centrar-nos, per exemple,
en com afrontar la transició a la
vida adulta, el lloc on viure, o les
cures de salut i atenció mèdica
que vol rebre.

• Reflexionar al voltant de totes les àrees de la vida de la persona (salut,
amistat, relacions familiars, suports, feina...) amb la finalitat de focalitzar
l’acció en millorar la qualitat de vida de la persona i posant en valor
els seus valors, desitjos i experiències significatives a tots els nivells. Es
poden explorar aspectes com el lloc que ocupa en els espais de participació,
aspectes de la rutina diària, tipus de relacions i vincles que té.

La planificació centrada en la persona pretén apoderar a la persona des d’una visió
de respecte, dignitat i capacitat de les persones amb discapacitat; en aquest sentit,
pretén que aquesta pugui (objectius):

• Descobrir com vol viure: escollir l’estil de vida que prefereix expressant
les seves preferències i desitjos i fent eleccions.

• Identificar les oportunitats que li ofereix l’entorn: enfortir la connexió i
participació de la persona a la seva comunitat.

• Reconèixer les barreres que hi ha al seu voltant: i identificar un grup de
suport que l’ajudi a aconseguir els seus desitjos.

• Trobar noves direccions per poder avançar: assumint el control de la seva
vida a partir de l’elecció i la recerca d’alternatives factibles per aconseguir
l’objectiu final.

• Crear un pla de futur per anar aconseguint els seus somnis: conèixer el
que és desitjable per ella i treballar en la seva consecució (tractar de fer
possible això desitjat) així com els mitjans, estratègies i accions necessàries
per aconseguir aquests propòsits.

Quan pensem en discapacitat i persones amb discapacitat, tendim a pensar
en termes d’identificar i etiquetar problemes, i després connectar programes i
projectes dissenyats per ajudar a resoldre o adaptar aquests problemes. Aquest
enfocament, propi d’un “planificació centrada en el servei”, quasi sempre acaba
deixant la persona amb discapacitat sentint-se etiquetada, despersonalitzada i
ignorada, perquè no es tenen en compte els seus veritables sentiments, esperances
i desitjos amb relació al seu futur laboral.

Exemple de planificació centrada en el servei

Es tracta d’un servei que parteix de la visió d’una comunitat que rebutja la persona amb
discapacitat i fa servir etiquetes emfatitzant les deficiències de les persones que atén.
Inverteix molt temps en la planificació (per exemple, en passar tests estandarditzats i fer
avaluacions per generar informes sobre els quals basarà la seva intervenció) i poc en l’acció
(es basa en programes amb un nombre limitat d’opcions).

En aquesta mena de planificacions, les decisions sempre dependran dels professionals,
i es crearan distàncies entre les persones ateses i els equips de treball. S’acostuma a
actuar seguint normes i protocols, fet que impedeix que les noves iniciatives es puguin
dur a terme si no es poden escalar a un nombre de persones suficient perquè siguin
viables econòmicament. En definitiva, el servei s’organitza segons els requeriments dels
finançadors, es centra en cobrir les places que ofereix i té moltes dificultats per poder
respondre a les necessitats individuals de cada participant.

A l’utilitzar una planificació centrada en la persona, ens centrem en les fortaleses,
habilitats i aspiracions de la persona amb discapacitat, allunyant-nos de prendre
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decisions enfocades en els problemes de la persona, basats en posar èmfasi en les
deficiències i els impediments.

Per tant, és una metodologia que promou una transformació, perquè va d’un
enfocament adaptat a resoldre problemes a un enfocament de donar oportunitats.
Això vol dir que el professional ha d’estar disposat i preparat per explorar
temàtiques difícils i assumir riscos i, per fer-ho, requereix temps extra i un major
esforç.

També implica una manera diferent de plantejar el disseny dels suports al basar-
se en el punt de vista de les pròpies persones amb discapacitat. És, en definitiva,
un mitjà per reduir l’aïllament, la segregació i la falta d’oportunitats per a la
participació de la persona amb discapacitat.

Exemple de planificació centrada en la persona

Es tracta d’un servei que veu la comunitat com a potencialment acollidora, rebutja les
etiquetes i busca les capacitats i les habilitats de cada persona. Inverteix molt de temps a
conèixer a la persona, la gent del seu voltant i la comunitat en què viu, per després dedicar
molt de temps a l’acció amb intervals regulars de reflexió.

Les decisions es comparteixen amb les persones demandants, amics, família i
professionals; a partir de reflexions conjuntes com a base per establir les prioritats de
treball. Es dibuixa un estil de vida desitjable, amb un nombre il·limitat d’experiències
desitjables, emfatitzant els somnis, desitjos i experiències significatives, amb la mirada
posada a millorar la qualitat de vida de la persona. Les noves iniciatives valen la pena
inclús si tenen un petit inici.

En definitiva, el servei s’organitza i s’adapta per respondre a les persones i els recursos
poden distribuir-se per servir als interessos de la gent.

1.2.2 El principi de “rebuig zero” del treball amb suport

El principi de “rebuig zero” advoca perquè tothom que vulgui treballar pugui fer-
ho, sempre que se li proporcioni un nivell de suport adequat. És un element de
debat a tot Europa, tal com descriu la Directriu de l’EUSE núm. 2. Això és perquè
en diversos estats de la Unió Europea hi ha programes governamentals anomenats
“treball amb suport” que no segueixen aquest principi de rebuig zero, i en canvi se
segueixen criteris de cada país respecte al treball competitiu.

Això es pot traduir en que les persones participants al programa en qüestió han
de complir amb un mínim de requisits per accedir-hi, com ara tenir un mínim
de percentatge en el seu CAD (certificat de discapacitat) o accedir a treballar un
mínim d’hores a la setmana, entre altres. Aquest fet posa restriccions a possibles
demandants de feina amb necessitats complexes, si no compleixen algun dels
requisits imposats pels governs o les entitats finançadores, i es contradiu amb el fet
que el treball amb suport va ser creat originàriament per donar suport a persones
amb una gran discapacitat per accedir a un treball remunerat i mantenir-lo.
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Un altre dels elements que alguns països exigeixen als participants de
programes de treball amb suport és que estiguin preparats per treballar
(job readiness). Aquest fet es contradiu amb un altre dels principis del treball
amb suport que promou que la persona aprengui en el lloc de feina (place
and train). Les possibles conseqüències d’aquest fet són que persones amb
capacitats diverses hagin estat bona part de la seva vida formant-se encara
que el seu interès principal fos trobar una feina.

1.2.3 El compromís amb la persona usuària

Com en molts altres models d’intervenció, la fase inicial del procés d’acompa-
nyament serà essencial per assolir els objectius d’accés i permanència al món
laboral; per això, el compromís amb la persona haurà de prolongar-se en el temps
de manera suficient per consolidar el vincle i garantir l’èxit en les fases següents.

El vincle que s’establirà entre la persona amb discapacitat i l’entitat que li
donarà suport, amb el preparador laboral al capdavant, és essencial perquè
la persona assumeixi el rol protagonista durant la resta de les fases, fins
aconseguir l’objectiu laboral desitjat.

1.2.4 L’elecció informada

En el procés d’inserció, les persones demandants han de prendre un seguit de
decisions que tenen repercussions a diferents àrees de la seva vida. Com a tècnics,
hem d’assegurar que una persona, per poder decidir sobre el seu futur professional,
té i comprèn tota la informació necessària per prendre decisions significatives.
Perquè les eleccions que es triïn siguin informades, han d’incloure, entre altres,
els següents coneixements:

• Conèixer la situació del mercat de treball actual.

• Conèixer quines són les seves característiques.

• Conèixer les diferents sortides laborals existents per a les persones amb
discapacitat.

• Conèixer les diferències entre treball públic i treball privat.

• Conèixer les diferències entre mercat ordinari i mercat protegit.
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CFGS d’integració social

En aquest enllaç, podeu consultar
l’ORDRE ENS/162/2017, de 19
de juliol, per la qual s’estableix
el currículum del cicle formatiu

de grau superior d’integració
social: tinyurl.com/y5l982s8.

1.2.5 La figura del tècnic superior en integració social i el treball amb
suport

L’equip professional que durà a terme la metodologia de treball amb suport ha de
garantir la solvència suficient per fer l’acompanyament, tant a la persona usuària
com a l’empresa col·laboradora. La figura del preparador laboral és una peça clau
en aquest engranatge, i ha d’acompanyar i oferir els suports necessaris a la persona
demandant per possibilitar la seva inserció i manteniment a l’empresa ordinària.

És freqüent trobar equips multidisciplinaris, amb relació als diferents perfils pro-
fessionals que poden intervenir en l’acompanyament a la persona amb discapacitat
en la seva incorporació al món laboral. En el currículum del cicle formatiu de grau
superior d’integració social s’estableix, com una de les principals ocupacions, la
de tècnic en treball amb suport (o preparador laboral).

Si ens aturem a mirar les unitats de competència descrites en la qualificació pro-
fessional d’inserció laboral de persones amb discapacitat, definides per l’Institut
Català de les Qualificacions Professionals, i incloses de manera completa en el títol
professional de tècnic superior en integració social, trobem que s’hi descriuen les
següents:

• Gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i
col·laborar en l’anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de
persones amb discapacitat.

• Fer les intervencions dirigides a l’entrenament per a l’adquisició i desenvo-
lupament d’habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat.

• Donar suport en el procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapa-
citat.

• Efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l’empresa, l’usuari i
el seu entorn personal.

En el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, podem llegir la
descripció de la competència general d’aquesta qualificació professional que
assoleix el tècnic superior en integració social: “Intervenir en l’entorn personal
i sociolaboral de les persones amb discapacitat, aplicant el sistema d’ocupació
amb suport, si escau, per facilitar l’accés i manteniment del lloc de treball en
el mercat ordinari laboral, realitzant accions d’intermediació laboral, captació,
recerca d’ocupació, suports i accions de seguiment del lloc de treball.”

Caldrà tenir en compte, però, que per les característiques del treball amb suport,
quan l’integrador social desenvolupi l’ocupació de preparador laboral, sovint
haurà d’adquirir les competències tècniques del lloc de treball on s’insereixin els
demandants, per poder actuar com a suport, tot i que, sempre que sigui possible,
haurà de generar suports naturals, per evitar aquest sobreesforç.
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Trobareu més informació
sobre altres models a la
secció “Annexos” d’aquest
apartat.

Per ser coherents amb els valors del treball amb suport, l’integrador social hauria
de tenir formació complementària i actualitzada en la protecció de dades de les
persones demandants que atén.

1.3 Comparativa de models de treball amb suport

Dins del treball amb suport, hi ha una gran diversitat d’experiències que s’han
dut i s’estan duent a terme. No hi ha una metodologia única, ja que cada
entitat o servei d’inserció l’ajusta en funció de diferents variables. Aquesta
diversitat pot estar associada, entre altres, al col·lectiu específic que serà objecte
de la intervenció (tipologia de discapacitat, altres col·lectius vulnerables...), i
es proposen diferents maneres d’estructurar les fases o diferents actuacions per
assolir un mateix objectiu.

Com a tècnics en integració social, i possibles preparadors laborals, és interessant
conèixer diferents models de treball amb suport i les seves principals caracterís-
tiques; tot i que, en aquest material, aprofundim en el model de l’EUSE, perquè
és un referent europeu.

1.3.1 Fases i processos clau del treball amb suport a Catalunya
(segons el protocol marc)

En el marc de l’Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a
Catalunya 2008-2010, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
juntament amb les entitats especialitzades del sector de la discapacitat, van veure
la necessitat d’establir un marc de referència compartit pel treball amb suport
a Catalunya on es definissin els propòsits i les característiques d’aquesta metodo-
logia. Un dels elements més destacables d’aquesta proposta és la diferenciació en
l’aplicació de la metodologia.

La diferenciació en l’aplicació de la metodologia es fa tenint en compte
les característiques dels diferents col·lectius a atendre: persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorn mental, discapacitat sensorial (auditiva,
visual o comunicativa) i discapacitat física. Aquestes diferències les
trobarem en: a) la intensitat i l’abast (durada i freqüència) del suport en
les diferents fases, b) la proporció entre les diferents dimensions i el tipus de
suport i c) la forma en què es concreta el suport en el procés de recerca de
feina.

Les principals característiques d’aquesta proposta fan referència a la implicació
de l’empresa, la garantia de la satisfacció a totes les parts implicades i els
característiques del suport que s’ofereix. A banda, aquest model diferencia
els processos clau en tres fases: preparació, inserció laboral (contractació), i
acompanyament inicial i al llarg de la vida laboral.
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1. La preparació (fase 1) és prèvia a la incorporació al lloc de treball. Els
processos clau que s’hi desenvolupen són:

• Acollida i valoració de la idoneïtat per a la incorporació al treball amb
suport.

• Actualització i elaboració del perfil professional: suport per a la
definició d’un objectiu laboral d’ocupació.

2. A la inserció laboral (fase 2) és on s’esdevé la incorporació de la persona
al món laboral, és a dir, la contractació. Els processos clau són:

• Recerca de feina activa i personalitzada: prospecció i localització i/o
creació a mida de llocs de treball.

• Pràctiques no laborals.

• Anàlisi de lloc de treball.

• Adaptació i formació en el lloc de treball / assessorament a l’entorn
laboral.

3. Finalment, és a l’acompanyament inicial i al llarg de la vida laboral (fase
3) on es proporciona seguiment durant tota la vida laboral de la persona. Els
processos clau són:

• Acompanyament inicial a la persona i a l’empresa.

• Acompanyament al llarg de la vida laboral: continuïtat.

• Acompanyament al llarg de la vida laboral: gestió d’incidències i crisis
(suport puntual).

• Seguiment al llarg de la vida laboral: avaluació i actualització dels
objectius personals i laborals.

1.3.2 Model de les cinc fases de l’EUSE

L’EUSE o European Union of Supported Employment va establir un model
conceptual de treball amb suport format per cinc fases en el seu desenvolupament.
Aquestes fases estan acceptades com a model de bones pràctiques i configuren el
marc general del treball amb suport:

1. Compromís amb la persona: el primer que es fa és una entrevista amb la
persona en recerca de feina on s’explica el servei d’inserció laboral.

2. Construcció del perfil professional: en el cas que la persona decideixi
participar en el programa de treball amb suport, es continua amb l’entrevista
per recollir informació sobre els seus interessos professionals, la seva
formació, la seva trajectòria laboral anterior, la xarxa social amb què compta,
els recursos que utilitza per fer recerca de feina i el grau de compromís que
pot arribar a assolir amb el programa, entre altres. A partir d’aquí s’analitza
l’ocupabilitat de la persona i es desenvolupa un pla d’acció.
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"Caixa d’eines" de l’EUSE

L’EUSE va crear una “caixa
d’eines” que conté directrius i
guies per la millora dels
coneixements i les habilitats dels
professionals que duen a terme
accions de treball amb suport. Es
pot consultar a:
tinyurl.com/y6no8pwr.

3. Recerca de feina: la persona demandant farà recerca de feina dels llocs de
treball que s’ajustin a les seves competències i habilitats. La recerca de feina
pot estar liderada per la persona o per l’entitat.

4. Compromís amb l’empresa: en aquesta fase s’analitza el lloc de treball
ofert per l’empresa, es planteja l’ajustament laboral i es presenten persones
candidates a l’empresa.

5. Suports dins i fora del lloc de feina: s’ofereix el suport necessari perquè
aquest procés d’incorporació i manteniment de la persona amb discapacitat
sigui un èxit.

1.3.3 Model IPS (’Individual Placement and Support’)

Aquest model, conegut com a inserció i suport individualitzat fa més de dues
dècades que s’ha incorporat com una de les modalitats específiques d’implemen-
tació del treball amb suport per a persones amb trastorn mental greu i compta
amb resultats exitosos en la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Nascuda als Estats Units, aquesta metodologia de suport individualitzat millora el
nivell d’ocupabilitat de les persones amb un trastorn mental greu, afavoreix la seva
motivació vers la recerca de feina i contribueix a potenciar les seves capacitats per
al món laboral. Així, aquest model no es basa en unes fases determinades, sinó
que se sustenta en vuit principis que guien l’actuació del procés; aquests principis
són:

1. Integració de serveis d’inserció i de salut mental: hi ha una forta
col·laboració entre l’equip de professionals d’inserció laboral i l’equip
d’atenció en salut mental (en comptes de ser un servei separat). Els equips
tenen objectius compartits ja que el tractament clínic i la recerca de feina (i
posterior ocupació) conviuran en el temps.

2. Suport continuat i individualitzat: l’accés al suport ha de perdurar més
enllà de l’accés a la feina i sempre s’ha d’adequar a les necessitats de la
persona i l’entorn laboral.

3. Preferències de les persones participants: ha de prevaldre la presa de
decisions basada en les experiències, les fortaleses i eleccions de les
persones sense tenir en compte els judicis que puguin fer les persones que
intervenen en el procés.

4. Construir relacions amb les empreses: s’entén el teixit empresarial com
un client del servei, per tant es busca conèixer bé quines són les seves
necessitats per poder presentar candidats adequats.

5. Recerca ràpida: l’objectiu és trobar una feina de manera ràpida sense
passar per un entrenament prelaboral ni una formació prèvia. Aquest
principi implica creure fermament en les capacitats de la persona per a la
feina i confiar en la seva motivació.
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6. Treball ordinari i competitiu: treball competitiu en espais integrats en
l’economia de la comunitat. Llocs de feina que estiguin disponibles per a
qualsevol persona.

7. Assessorament individualitzat en prestacions: perquè la persona conegui
com afectarà la seva situació global el fet de començar a treballar (habitatge,
deduccions i obligacions fiscals, altres prestacions i beneficis) i ho tingui en
compte de cara a la presa de decisions informada.

8. Criteris d’“exclusió zero”: no s’utilitzarà cap criteri d’exclusió com ara:
símptomes de malaltia, consum de substàncies, imatge personal, histo-
rial laboral, manca d’habitatge... La idea central d’aquesta proposta és
compensar les deficiències (enteses com les barreres que obstaculitzen la
inserció), basant-se en les fortaleses, minimitzant limitacions i potenciant
les capacitats individuals.

1.3.4 Comparació dels models de treball amb suport de l’àmbit català
i europeu

En aquest punt volem fer una comparació entre el model presentat al Protocol
marc del treball amb suport a Catalunya i el model de l’EUSE. Per tal de facilitar
la comparació, la taula 1.2 permet identificar la correspondència entre les fases
dels dos models:

Taula 1.2. Comparació dels models de Catalunya i Europa

Protocol marc del treball amb suport a Catalunya Model dels cinc passos de l’EUSE

Fase 1. Preparació Fase 1. Compromís amb la persona
Fase 2. Perfil professional

Fase 2. Inserció laboral Fase 3. Recerca de feina
Fase 4. Compromís amb l’empresa

Fase 2. Inserció laboral -suport in situ-(continuació)
Fase 3. Acompanyament inicial i al llarg de la vida
laboral

Fase 5. Suports dins i fora del lloc de feina

Com es pot veure a la taula, tots dos models persegueixen els mateixos objectius
i fan les mateixes actuacions, tot i que la manera d’estructurar-les pugui ser
diferent:

1. Tant el model català com l’europeu comencen en un primer moment orien-
tats a la persona demandant. Se li explica en què consisteix la metodologia
de treball amb suport i s’analitza la seva ocupabilitat, intentant definir uns
objectius laborals. A partir d’aquí es dissenya un pla d’acció per millorar
l’ocupabilitat de la persona.

2. A continuació, tots dos models procedeixen a fer la recerca de feina, l’anàlisi
del lloc de treball i el plantejament de l’ajustament laboral necessari.

3. Per acabar, la persona s’insereix al lloc de treball i es despleguen els suports
necessaris per poder-lo mantenir.
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Model de competències

El model de competències entén
que la millora de l’ocupabilitat i
l’assoliment de l’objectiu laboral
es possibilita a partir de la
identificació i desenvolupament
de competències.

2. Fases del treball amb suport

Des de la dècada dels vuitanta del segle passat, sabem que el treball amb suport
és l’eina per a la inserció laboral de persones amb discapacitat que acumula més
evidències i resultats positius amb persones que tenen discapacitats significatives.

Les intervencions en l’àmbit de l’acompanyament a la inserció sociolaboral es
desenvolupen seguint diversos models que sovint interactuen per donar resposta a
les necessitats dels diferents col·lectius. Aquesta diversitat també la podem trobar
a l’endinsar-nos en la metodologia del treball amb suport, com a eina que ajuda
les persones amb discapacitat a accedir al seu dret al treball normalitzat.

Malgrat que no hi ha una metodologia única acceptada per a totes les organitza-
cions, podem afirmar que tenen, com a elements comuns, el fet que segueixen
els principis del treball amb suport i el model de competències per assolir un
objectiu també compartit, com és l’accés i la permanència a una feina en un entorn
normalitzat per part de les persones amb diversitat funcional.

Com a integradors socials, disposar d’un model ajuda a estructurar una intervenció,
a partir d’una seqüència lògica d’actuacions per a l’assoliment de l’objectiu de
la inserció laboral a l’empresa ordinària. Cal, però reconèixer la diversitat de
metodologies i models que podem trobar en funció de l’entitat que ofereixi el
servei de treball amb suport o de l’organisme finançador, per exemple.

El model de l’EUSE que desenvolupem en aquest apartat s’estructura en 5 fases
(veure la figura 2.1):

Figura 2.1. Fases del treball
amb suport

Adaptació d’EUSE (2010)

2.1 Primera fase: compromís amb la persona

Aquesta fase capacita la futura persona treballadora i enforteix la seva autodeter-
minació. Per tant, al final d’aquesta fase, la persona ha de ser capaç de prendre
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una decisió ben informada, respecte a si vol o no utilitzar la metodologia de treball
amb suport per aconseguir el seu objectiu professional i, en el cas que sí que ho
vulgui, si l’entitat en qüestió és l’adequada per donar-li aquest suport.

Objectiu principal de la 1a fase: garantir que la persona interessada està
ben informada amb relació al procés de treball amb suport.

És important que ens assegurem que la persona pren consciència del que implica
el procés que està a punt d’emprendre i que conegui les característiques de
l’acompanyament que se li proposa (i que són diferents d’altres metodologies que
poden estar al seu abast).

Aquestes característiques, com ara la inserció a l’empresa ordinària, la presència
al lloc de feina per part del preparador laboral que donarà el suport sempre que
sigui necessari, l’ús dels suports naturals dins i fora de l’empresa o el suport
disponible de manera continuada i amb diferents nivells d’intensitat d’acord a les
seves necessitats, entre d’altres, han d’estar perfectament enteses i acceptades per
la persona demandant de feina.

“Aquesta primera fase, en molts casos s’associa a un moment de transició: s’estableix la
transició de l’escola a la feina, del treball protegit a l’empresa ordinària, de l’atur a la feina,
de l’hospital a la feina o dels centres de dia al mercat laboral obert.”

Guia d’intervenció de l’EUSE (2010).

2.1.1 Actuacions que es desenvolupen a la fase 1

Per aconseguir que la persona obtingui la informació i els coneixements adequats
per prendre una decisió, es poden dur a terme una àmplia gamma d’activitats. És
important que estiguin dissenyades atenent les característiques i individualitats de
cada persona interessada i que formin part d’un acord de participació o pacte que
doni suport a la persona fins aconseguir una feina remunerada. Per tant, s’haurà
de donar una informació accessible i de manera adequada per ajudar la persona a
utilitzar aquesta informació per prendre una decisió ben informada.

En aquesta fase serà imprescindible que parem especial atenció que es
compleixen els valors del treball amb suport: respecte, autodeterminació,
elecció informada, apoderament, confidencialitat, flexibilitat, accessibilitat i
individualitat.

Malgrat que el procés que cada persona seguirà serà diferent, perquè partirà
de realitats diverses i variarà segons els desitjos de cada persona i de la seva
experiència i circumstàncies personals, podem diferenciar cinc passos que es
poden dur a terme en aquesta primera fase (vegeu la figura 2.2). Depenent de les
necessitats de cada persona, se’n podrà variar l’ordre, obviar-ne algun, reprendre’ls



Inserció sociolaboral 33 Treball amb suport

Escollir entitats

Idealment, la persona ha de
poder escollir entre diferents
entitats que ofereixen treball amb
suport, atenent els seus propis
interessos i característiques
personals, però sovint aquesta
diversitat no existeix (per
exemple, quan en un territori
geogràfic només hi ha una entitat
propera a la persona interessada
que treballa seguint el model).

en algun altre moment del procés o, inclús, derivar la persona a un altre servei més
idoni, si és necessari.

Figura 2.2. Cinc passos de la 1a fase: compromís amb la persona

La preparació de possibles demandants de feina és el que es coneix com la
difusió que farem del nostre servei per tal d’arribar a aquelles persones que puguin
ser susceptibles de rebre un procés d’orientació i acompanyament a la inserció
laboral aplicant la metodologia de treball amb suport.

Quan fem difusió sobre els serveis que la nostra entitat o organisme ofereix, hem de
tenir en compte que podem fer-ho utilitzant diversos canals: informació en paper
(fulletons informatius i explicatius), informació oral (entrevistes inicials, reunions
amb familiars o persones significatives de l’entorn de la persona interessada...) o
altres mitjans com xarxes socials. També podem fer ús de les noves tecnologies
(videoconferències, tutorials, webs, infografies, xarxes socials...).

La informació que cal comunicar ha d’estar vinculada a la cartera de serveis
que tenim relacionada amb l’acompanyament a la inserció per a persones amb
discapacitat. Un exemple de contingut que cal descriure seria:

• Descripció de l’entitat i dels diferents serveis que oferim.

• Descripció detallada del programa de treball amb suport: identificant
l’objectiu que es persegueix i les diferents actuacions o activitats a l’abast
de les persones participants.

• Informar del col·lectiu al qual s’adrecen les activitats (per exemple, si és per
a persones amb un tipus de discapacitat en concret, si només s’atén persones
que estan inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats...).
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• Com s’accedeix als diferents serveis, detallant-ne les diferents formes (per
exemple, si cal fer-ho a través d’una derivació de serveis socials o un centre
de salut mental,...).

• Donar diverses vies de comunicació amb l’entitat. És important que
siguin diverses per fer-les accessibles a qualsevol persona amb necessitats
concretes (presencial, telefònica, per correu electrònic, per missatgeria
instantània...).

S’ha de fer algun tipus de selecció de les persones participants a un programa de
treball amb suport?

Un dels principis fonamentals de la metodologia especifica que tothom que vulgui pot
accedir a una feina remunerada en el mercat de treball obert. Sempre que hi hagi una
bona combinació entre l’adequació del lloc de treball (encaix entre la persona i el lloc de
feina) i el suport disponible (tant dins del lloc de treball com fora), ha de prevaler el criteri de
“rebuig zero”. Ara bé, la realitat és que els programes de treball amb suport, en l’actualitat,
sovint es regeixen per criteris imposats pels organismes finançadors, i són aquests qui
directament o indirectament poden delimitar la participació a un programa de treball amb
suport.

Primer contacte: principalment serà telefònic, per correu electrònic o presencial.
Pot ser que la persona acudeixi per iniciativa pròpia (motivada, per exemple, per la
informació rebuda en les accions de difusió que hem fet), derivada d’un altre recurs
(educatiu, assistencial, de salut...), que vingui sola, acompanyada per un familiar,
amb un interès molt clar de buscar feina o, potser, sense saber exactament què fem
a la nostra entitat. Totes aquestes variables influiran en aquest primer contacte, per
tant, hem d’intentar crear un espai de confiança on la persona se senti acollida i
valorada per donar peu a seguir amb el procés.

També cal estar molt alerta per detectar les possibles necessitats
d’adaptació o ajustaments que la persona pugui necessitar i preveure-les
en totes les futures actuacions que farem.

Un cop fet aquest primer contacte, si la persona demandant ho considera es podrà
passar al pas següent. En aquest cas, es citarà la persona per celebrar la reunió
inicial.

Reunió inicial: s’ha de recollir la informació suficient perquè l’entitat determini si
pot donar a la persona el suport que necessita per aconseguir els seus objectius. És
recomanable comptar amb un model d’entrevista inicial. En aquesta reunió serà
important que s’aclareixi si la persona vol treballar o té dubtes del que significa el
fet de treballar i s’intentarà que expliqui quins són els seus desitjos, expectatives
o preocupacions.

També serà el moment d’explicar el servei de treball amb suport que se li pot oferir
per fer un contrast d’expectatives. En cas que la persona no tingui clar què implica
treballar, caldrà aclarir-ho fent una aproximació al món laboral i al concepte.
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Adaptar el ritme del procés

En alguns casos, la discussió es
podrà dur a terme el mateix dia
que es faci l’entrevista inicial,
però en d’altres caldrà dedicar
més temps a arribar a aquesta
presa de decisió. És tasca del
preparador laboral identificar les
necessitats individuals de cada
persona i adaptar el ritme del
procés a aquestes necessitats.

És important preveure que aquesta reunió (i per què no, totes les futures), a
més d’estar planificada, es dugui a terme en un espai agradable, accessible,
privat i adequat a les necessitats de la persona, ja que l’espai pot exercir
una influència tant positiva com negativa en la motivació a assumir un procés
de canvi i transformació per a qualsevol persona.

Discussió de la planificació: al finalitzar aquest pas, la persona ha de conèixer les
diferents opcions possibles de feina i les accions que pot realitzar per arribar-hi; es
poden fer servir experiències d’altres persones participants que els puguin servir
d’exemple.

També ha d’estar assessorada sobre les prestacions a les quals pot optar i ha de
conèixer tots els elements del suport a la feina que hi ha disponibles per a ella.
Tota aquesta informació li servirà per prendre la decisió de participar o no en el
programa. Sabrà què se li pot oferir i, alhora, quin ha de ser el seu paper durant
tot el procés.

Per tant, haurem de vetllar perquè la informació que donem sigui clara, precisa,
fàcil d’entendre i que estigui disponible en formats diferents i accessibles (lectura
fàcil, llengua de signes, Braille, visual, escrita, diversos idiomes...). L’objectiu és
crear un entorn agradable, basat en el respecte mutu i la confidencialitat. Per tant,
ens haurem d’assegurar sempre que estem utilitzant un canal adequat perquè la
persona pugui entendre el que se li diu.

Acord de participació o pacte: el resultat d’aquesta primera fase i del diàleg
que se’n deriva amb les diferents reunions i discussions, ha de constar per escrit
i l’haurà de signar tant la persona demandant de feina com el preparador laboral.
Comptarem amb un model d’acord de participació.

En aquest document queden reflectits els compromisos que assumeixen ambdues
parts. El preparador laboral, per exemple, es compromet a oferir acompanyament
i assessorament individualitzat d’acord amb les característiques personals i els
interessos laborals de la persona, mentre que la persona es compromet a participar
de manera activa i complir amb els acords que s’hagin establert amb el preparador
laboral, entre d’altres.

Serveix perquè la persona prengui consciència que la metodologia de treball
amb suport té l’objectiu d’afavorir que la persona millori la seva ocupabilitat,
acompanyant-la en el procés de dissenyar el seu propi projecte professional,
orientant-la formativament i laboralment. Per això és bàsic que cada persona
sigui protagonista del seu propi procés i, per tant, ha de participar en el disseny,
l’execució i les diferents accions del procés.

És necessari garantir sempre la confidencialitat. Si es necessita consultar
o compartir informació amb altres professionals externs a l’entitat i vinculats
a la persona (p. ex. serveis socials, metges), caldrà que el seu consentiment.
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu

descarregar els models de
document.

2.1.2 Competències que ha d’aplicar l’equip tècnic

Les competències més importants que els professionals han de desplegar en
aquesta primera fase de la metodologia són:

• Determinar les necessitats comunicatives de la persona i donar els suports
necessaris per desenvolupar una comunicació efectiva.

• Elaborar un acord de participació establint objectius definits i un calendari
consensuat per ambdues parts que anirà lligat a proporcionar un acord del
tipus de servei que s’oferirà.

2.1.3 Documentació i registres associats a la fase 1

A la fase 1, “Compromís amb la persona”, farem servir bàsicament dos docu-
ments: la fitxa d’entrevista inicial (vegeu la figura 2.3) i l’acord de participació o
pacte (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.3. Model de fitxa d’entrevista d’acollida
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Figura 2.4. Model d’acord de participació o pacte

2.2 Segona fase: construcció del perfil professional

El treball amb suport pretén trobar el lloc de treball adequat per a cada persona
basant-se en el seu perfil professional, atenent especialment les seves competèn-
cies, els seus interessos i motivacions. Per poder desenvolupar aquesta fase de
manera correcta, el tècnic en integració social ha de conèixer què és el perfil
professional, per a què serveix i com es fa servir en la metodologia de treball
amb suport.

Quan parlem de perfil professional podem fer referència al perfil professional
disponible, que podem entendre com el conjunt d’interessos i competències que
té una persona respecte a una ocupació o un lloc de treball, és a dir, tot allò
que és capaç de fer. Aquest perfil normalment s’ha de contrastar amb el perfil
professional exigible, que és aquell conjunt competències requerides en un lloc de
treball o ocupació per realitzar de manera òptima les tasques i funcions associades.
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El codi ètic

El codi ètic ha de servir com a
eina de referència perquè el
preparador laboral tracti la

informació rebuda seguint els
termes legals i ètics adequats.

L’objectiu principal de la 2a fase és doble: en primer lloc, definir el perfil
professional disponible a partir de la recopilació i l’anàlisi d’informació
rellevant de la persona (com són els seus interessos, competències i
aspiracions) en funció d’un objectiu laboral concretat i, en segon lloc,
dissenyar un pla d’acció fonamentat en els seus desitjos i les seves capacitats,
així com en el perfil exigible, per a l’assoliment d’aquest objectiu laboral.

Al llarg de la fase de construcció del perfil professional, el preparador laboral ha
de tenir en compte una sèrie de requisits:

1. Els desitjos, interessos i necessitats de la persona seran els elements
principals que marcaran l’objectiu de la persona. Les seves competències,
la seva trajectòria acadèmica i laboral, les seves necessitats i condicionants
de tipus personal seran elements que ajudaran a traçar el camí per arribar-
hi. El preparador laboral farà de guia durant aquest procés, oferint eines
i suport quan sigui necessari; aquest suport serà divers. En ocasions, la
persona necessitarà suport per identificar quins són els seus interessos reals,
què és allò que realment li agrada fer i com això es pot convertir en una
oportunitat laboral real. De vegades, el suport es focalitzarà en ajudar que
la persona prengui consciència de la realitat del mercat de treball i com
aquesta realitat condiciona les expectatives que un es pot fer. Hi haurà altres
moments que el professional haurà de guiar la persona perquè assumeixi el
seu paper protagonista, donant eines per avançar en aquest apoderament.

2. Tots dos (persona demandant i professional) decidiran conjuntament quina
informació és rellevant i per tant s’ha d’incloure en el perfil professional, i
quina no.

3. La persona demandant participarà activament per decidir quina persona o
persones del seu entorn proporcionaran informació rellevant i relacionada
amb l’àmbit laboral. Aquestes persones poden ser des de familiars i amics
íntims fins a professionals de diversos àmbits o empreses contractants
anteriors.

4. La persona demandant decidirà quin tipus d’informació es facilita als
diferents agents implicats en el procés. Ens referim, principalment, a
la informació que li arribarà a l’empresa contractant amb relació a, per
exemple, el tipus i grau de discapacitat de la persona, els tractaments que
segueix...

Segons l’EUSE, la fase de construcció del perfil professional és un dels
factors de més èxit de cara a una integració duradora en el mercat de treball.



Inserció sociolaboral 39 Treball amb suport

2.2.1 Actuacions que es desenvolupen a la fase 2

La fase 2, “Construcció del perfil professional” és una eina de planificació
centrada en la persona, estructurada en quatre passos i basada en un enfocament
d’apoderament, perquè anima la persona a fer eleccions informades en la presa
de decisions sobre les seves preferències laborals (objectiu laboral i possibles
alternatives), basant-se en una visió realista del mercat laboral i dels factors que
afavoreixen i dificulten la seva inserció. Això l’ajuda a participar en el disseny
del seu propi projecte professional, a partir del pla d’acció, d’acord amb els seus
interessos i aspiracions.

Les activitats programades en aquesta fase estaran dirigides a que la persona,
per ella mateixa, conegui quins són els seus punts forts i punts de millora amb
relació a la seva inserció. Per fer-ho, s’identificaran els seus interessos personals
i professionals, les seves competències, la seva trajectòria formativa i laboral,
les seves necessitats i condicionants de tipus personal per acabar definint el seu
objectiu laboral.

Tota aquesta informació quedarà recollida en un document anomenat protocol
inicial del perfil professional, que servirà de base perquè la persona planifiqui
la millora del seu perfil disponible. Les accions per millorar el seu perfil es
concretaran amb l’elaboració del document pla d’acció, que marcarà el camí
per assolir el seu objectiu laboral. Aquest pla d’acció s’haurà d’anar revisant
al llarg del procés per valorar l’evolució i, en cas necessari, la introducció de
modificacions.

Les actuacions d’aquesta fase faciliten la presa de decisions apropiades en relació
amb l’adequació de la persona a un lloc de feina. El procés que es segueix en
aquesta fase consta dels passos següents (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Procés de la fase 2: construcció del
perfil professional

EUSE (2010)

Aplicar la planificació centrada en la persona al llarg de la segona fase ha de
servir per evitar que el preparador laboral recopili informació de la persona amb
la finalitat de prendre decisions en el seu nom; com ara quines han de ser les seves
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preferències laborals, si ha de passar per un procés formatiu o no, o quines han de
ser les seves aspiracions a curt, mitjà i llarg termini.

Les activitats que es duen a terme en aquesta segona fase serviran com a eina
del procés de construcció del perfil professional i ajudaran la persona a prendre
decisions sobre el seu futur laboral per si mateixa, i a planificar-se la seva carrera
professional.

Recopilar informació rellevant

A l’hora de fer la recollida d’informació rellevant del perfil professional és
important reunir la màxima quantitat d’informació de la persona. Ens hem
d’assegurar que aquesta informació sigui de qualitat i que ens serveixi per definir
el perfil professional. Ens serà útil tota la informació que repercuteixi positiva-
ment o negativament en la seva inserció, però hem d’evitar recollir informació
simplement per recollir, sense un objectiu clar de l’ús que en farem.

El perfil professional es construeix a partir del diàleg entre la persona en recerca
de feina i el preparador laboral (i quan sigui necessari hi intervindran altres
agents clau que seran prèviament definits). Per facilitar aquest procés de recollida
d’informació s’utilitza el protocol inicial del perfil professional, que no és més que
una proposta estructurada que conté tota la informació de la persona que s’hagi
considerat rellevant de manera consensuada.

Aquest registre s’ha d’entendre com un document viu i en permanent revisió per
garantir que tota la informació rellevant que conté és correcta (per exemple, canvis
de domicili, inici o fi d’algun tipus de prestació, canvis en l’àmbit mèdic...).

Les àrees d’informació rellevant que s’ha de recollir en el protocol inicial del
perfil professional són:

• Dades personals. Recollirem les dades de contacte, de la unitat de
convivència i del treballador social, si correspon. També si la persona està
inscrita al SOC com a demandant d’ocupació.

• Dades sobre la discapacitat. Serà important recollir les dades respecte a
la discapacitat de la persona sempre que sigui un element que actuï com
a limitant per a la futura feina. Algunes de les dades d’aquest apartat es
recullen a la targeta acreditativa de la discapacitat.

• Estat de salut o dades sobre la discapacitat. Si la discapacitat té un efecte
limitador, caldrà fer constar quin impacte té sobre la seva vida diària i la
feina.

• Persones involucrades en les deliberacions. Quan la persona pren una
decisió respecte a la seva inserció laboral, quines altres persones hi estan
involucrades. Caldrà fer constar si la persona està vinculada a alguna
organització.

• Formació. Es recolliran dades sobre la formació reglada (el tipus d’es-
colarització i el nivell assolit) i no reglada, però també s’exploraran els
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Per veure més
detalladament la
informació rellevant,
mostrem un model de
protocol inicial de perfil
professional al punt
“Documentació i registres
associats a la fase 2”.

Aspiracions

Les aspiracions laborals fan
referència a possibles objectius
laborals o alternatives sobre la
base de les preferències laborals
de la persona, que s’han d’acabar
concretant en objectius laborals
i/o alternatives.

coneixements que la persona hagi pogut assolir a partir de les experiències
vitals viscudes i que poden ser útils a l’hora de treballar.

• Història laboral, formal i informal. Recollirem informació de la trajec-
tòria laboral de la persona (tant la formal a través de contractes laborals o
pràctiques, com la informal, obtinguda a partir de voluntariat, cura d’infants
o gent gran o, inclús, treball submergit).

• Les preferències laborals. Informació relacionada amb possibles objectius
laborals o alternatives i condicions laborals que acceptaria).

• Les aficions i els interessos. Serà important explorar què fa la persona
en el seu temps lliure, quines coses la mouen a actuar per, a partir d’aquí,
extreure possibles relacions amb ocupacions al mercat de treball actual i per
detectar habilitats que la persona hagi desenvolupat amb aquesta activitat
(manipulatives, creatives, relacionals...).

• Competències. També serà molt important aturar-nos a fer una bona
exploració de les competències de base i transversals més importants
relacionades amb la feina (comunicació, relació interpersonal, autonomia,
adaptació...), les habilitats socials, les habilitats bàsiques necessàries per a
un adequat compliment laboral i els atributs físics, sensorials i cognitius de
la persona (incloent informació sobre la discapacitat sempre que sigui un
element condicionant en la futura feina).

A part de la informació sobre experiències laborals anteriors, acreditacions obtin-
gudes o programes de rehabilitació seguits, la informació recollida ha d’estar
orientada en claus de futur, per permetre conèixer les aspiracions laborals de la
persona amb la intenció de poder explorar un ventall de possibilitats de futur més
ampli.

Planificació de la carrera i de les estratègies de suport

Després de la recollida d’informació rellevant i un cop estructurada, cal detallar
els passos a seguir per assolir la inserció. És el moment de:

• Confirmar les aspiracions, si cal, amb un apropament al mercat laboral
perquè les decisions siguin tan realistes com sigui possible. Per confirmar
l’objectiu laboral o possibles alternatives es poden fer, entre d’altres: entre-
vistes a professionals en actiu, visites a empreses, anàlisis d’ofertes de feina,
proves professionals o pràctiques laborals. Aquestes estratègies permetran
un coneixement més proper de les diferents ocupacions o llocs de treball i
les seves condicions.
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Si no dediquem prou temps a ajudar la persona a definir les seves
preferències laborals, fàcilment podem caure en proposar solucions
immediates de recerca de feina, equivocant-nos amb l’ajustament laboral i no
permetent que la persona s’impliqui en el seu propi procés. Aquests factors
avoquen a obtenir uns resultats d’inserció molt pobres i poden conduir la
persona a patir processos de frustració, desmotivació i manca de control
sobre el propi procés vital.

• Analitzar el perfil professional disponible en contrast amb l’objectiu
laboral permetrà detectar punts forts i febles de la persona respecte a l’accés
a la feina de preferència, definint els tipus de suports que la persona i/o
la futura empresa contractant necessitaran dins i fora de l’entorn laboral.
Aquesta detecció de necessitats facilitarà prendre decisions per passar de la
situació actual a la situació futura de feina mantinguda.

Els suports s’hauran de concretar al pla d’acció i hauran de ser proactius, és a dir,
dissenyats perquè puguin anticipar-se a possibles dificultats abans que apareguin.

Exemple de les principals àrees on s’oferirà suport

Les àrees més rellevants on es proposarà dotar de suports són:

• Les habilitats socials: per ajudar la persona a entendre i interpretar missatges de terceres
persones i actuar d’acord amb aquests missatges.

• L’autonomia en l’ús del transport: per garantir l’accés a la feina i fomentar l’autonomia de la
persona.

• Les pràctiques laborals: per assegurar l’aprenentatge pactat i que dota de sentit aquestes
pràctiques.

• La recerca de feina: en cas que la persona no disposi de competències suficients en recerca
de feina.

• Els processos de formació: per donar suport tant a la persona demandant com al facilitador
durant el procés d’aprenentatge.

• El suport a la llar i a la xarxa personal: sovint, incorporar-se a una feina implica modificar
l’organització familiar, la distribució de tasques, horaris, rols...

Hem de tenir present que aquesta definició d’aspiracions o preferències i necessi-
tats de suport es farà conjuntament amb la persona participant. La feina del
preparador laboral serà conduir els desitjos laborals de la persona cap a objectius
reals, d’acord amb el seu coneixement de les característiques del mercat laboral.

El pla d’acció

Amb la informació rellevant recopilada, les aspiracions laborals i les necessitats
de suport per assolir l’objectiu laboral definit, és el moment de concretar un pla
d’acció.

El pla d’acció servirà per descriure els passos necessaris que cal fer per assolir
l’objectiu laboral a llarg termini (aconseguir una feina de “x” en el mercat de
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treball ordinari), concretant-los en accions a curt i mitjà termini que facilitaran la
consecució d’aquest objectiu final (formacions, desenvolupament de competènci-
es de base i transversals, recerca de feina...).

Es concretarà en una reunió entre la persona demandant de feina i la persona
preparadora laboral. Si la persona amb discapacitat ho considera oportú, es
pot convidar a aquesta reunió les persones significatives (parella, pares, amics,
professionals), que actuaran de suports naturals en el procés per assolir els
objectius pactats.

Per a l’objectiu a llarg termini que es vulgui assolir, s’haurà de definir:

• Què vol aconseguir la persona? Fa referència a fites concretes, objectiu
a curt i mitjà termini, que ajudaran a l’assoliment de l’objectiu laboral.
Aquesta informació ens la proporcionarà l’anàlisi del perfil professional
disponible en contrast amb l’exigible i el propi procés d’inserció (per
exemple, fer de manera autònoma el recorregut amb transport fins al lloc
de treball o aconseguir un certificat de professionalitat, entre d’altres).

• Com ho vol aconseguir? Quines accions ha de realitzar la persona per
aconseguir el que vol (per exemple, identificant els recorreguts i entrenant
les competències que possibilitaran l’ús autònom del transport en determi-
nats recorreguts, assistint a una formació específica o aprenent les tasques
al lloc de treball...).

• Qui és el responsable que l’acció es dugui a terme? Normalment serà
la persona mateixa, però també podrem implicar el preparador laboral, un
familiar...

• Quan volem que s’hagi finalitzat l’acció? És important definir marges de
temps realistes per finalitzar l’acció.

• Els assoliments. Cal anotar quan s’ha finalitzat una acció, per després
poder-ne fer una revisió. Per fer-ho, s’han de preveure quines evidències
permetran determinar que s’ha assolit l’objectiu.

La persona demandant serà la figura central que dugui a terme el pla
d’acció, amb l’acompanyament del preparador laboral.

Les activitats incloses al pla d’acció seran activitats relacionades sempre amb el
món laboral. A tall d’exemple, trobem:

• Formació en competències transversals. Aquesta formació acostuma a
fer-se de manera grupal per fomentar l’intercanvi de coneixement i fer ús de
tècniques participatives diverses.

• Entrenament en competències bàsiques. Per exemple, la utilització del
transport públic o altres serveis i recursos de la comunitat relacionats amb
la inserció laboral.
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• Visites a empreses. Tenir accés al funcionament de les empreses permet
que la persona pugui fer l’exercici (moltes vegades difícil) d’intentar veure’s
en la situació real de feina. Una fàbrica, una oficina, un magatzem, una
botiga són espais molt diferents que la persona pot tenir idealitzats i, per
tant, cal confrontar aquesta creença amb el món real per ajustar les possibles
expectatives.

• Pràctiques laborals o tastets d’oficis. Les pràctiques seran un dels possi-
bles instruments útils en el procés de definició del perfil professional. Seran,
per tant, un mitjà per assolir un objectiu, com pot ser el desenvolupament
d’algunes habilitats laborals concretes o la millora de les oportunitats
d’accés a una feina en concret. Aquestes pràctiques hauran de planificar-se,
doncs, d’acord amb uns objectius concrets i han de tenir una durada molt
limitada en el temps. Ens haurem d’assegurar que al planificar un període
de pràctiques en l’itinerari de la persona, aquesta accepta i entén aquest fet
i el desitja, com una part més del seu procés d’incorporació al mercat de
treball normalitzat.

• Entrenament en competències de recerca de feina. Es poden proposar
activitats diverses, des d’identificar canals de recerca de feina adequats a
l’objectiu laboral, elaborar la carta de presentació i el currículum, fins a
practicar una situació d’entrevista de feina.

Exemple de possible pla d’acció a dur a terme

Podria ser un exemple de pla d’acció definit entre una persona en recerca de feina i el
seu preparador laboral. L’objectiu és trobar una feina relacionada amb els estudis que la
persona acaba de finalitzar. Per aconseguir-ho, durant els propers sis mesos es plantegen
les següents accions:

• La persona en recerca de feina i el preparador laboral elaboraran una llista de les possibles
ocupacions a les quals pot accedir amb el títol acadèmic obtingut.

• La persona en recerca de feina buscarà quines empreses té a prop de casa seva que tinguin
perfils laborals extrets d’aquesta llista.

• Conjuntament elaboraran una carta de presentació i faran el currículum vitae amb les dades
actualitzades de la persona.

• Ella mateixa, acompanyada de la seva germana, l’anirà a portar en mà a les empreses
seleccionades i anotaran el nom de la persona que recull la carta de presentació i el
currículum.

• Finalment el preparador laboral farà un seguiment d’aquestes autocandidatures via telefònica.

Per revisar el pla d’acció, la persona demandant i el preparador laboral acorden
que cada mes faran una tutoria per revisar el desenvolupament de les diferents
accions previstes i es faran els canvis que es consideri necessaris.

Revisió del pla d’acció

En entrevistes individuals o tutories, es farà el seguiment de les accions que s’han
dut a terme i les que queden pendents; de les incidències (si n’hi ha hagut),
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de les possibles alteracions en el calendari inicial, del grau de participació de
tots els agents implicats i tot allò que afecti el desenvolupament del pla d’acció
pactat. Serà el moment també de plantejar canvis, modificacions o estratègies
alternatives quan siguin necessàries.

L’espai per fer aquestes revisions ha de ser formal, en entrevistes individuals o
tutories, i és convenient que hi hagi un registre per escrit. La data de revisió del
pla d’acció estarà definida des de la sessió anterior.

Exemple de possible revisió del pla d’acció pactat

En la tutoria de seguiment del segon mes, on participa la persona en recerca de feina i la
seva preparadora laboral, es percep que la persona no té clar com accedir a la informació
de les empreses prop de casa seva que puguin tenir perfils laborals d’acord amb els seus
estudis.

Es planteja que aquesta actuació la pugui fer amb algú que li doni suport, es debat si aquest
suport el pot fer la germana, ja que de comú acord veuen important que aquesta actuació
la pugui fer la persona en recerca de feina des de casa per fomentar la seva autonomia.

Finalment es descarta, perquè la persona manifesta que prefereix assistir a l’entitat i que
sigui la preparadora laboral qui l’ajudi a extreure aquesta informació de les empreses,
almenys durant un temps suficient, perquè conegui les eines i els recursos disponibles
per fer-ho ella sola.

2.2.2 Competències a aplicar per part de l’equip tècnic

Les competències més importants que els professionals han de desplegar en
aquesta segona fase de la metodologia són:

• Donar totes les oportunitats a la persona en recerca de feina perquè pugui
comunicar-se amb facilitat i, a la vegada, proporcionar els suports necessaris
per afavorir la seva comunicació i capacitat d’enteniment, ja que sense una
bona comunicació la informació no es transmet adequadament.

• Amb una bona comunicació, el professional podrà obtenir i gestionar tota
la informació necessària de la persona per traçar el seu perfil professional.

• Identificar altres persones que puguin donar suport a la persona en recerca
de feina a aconseguir els seus objectius.

• Dissenyar estratègies perquè les persones comprenguin els requisits asso-
ciats a diversos llocs de feina i alhora valorin les oportunitats que aquests
llocs brinden per al desenvolupament de certes habilitats.

• Organitzar les oportunitats d’accés de la persona amb discapacitat a una
gamma de llocs de feina diversos, en diferents formats (proves, pràctiques...)
i amb els suports que siguin necessaris perquè pugui prendre decisions
realistes sobre la seva carrera professional.

• Mostrar sempre respecte a la intimitat i als drets de la persona, sabent
manipular la informació facilitada amb un nivell de confidencialitat alt i
només amb el seu consentiment previ.
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu

descarregar els models de
document.

2.2.3 Documentació i registres associats a la fase

Al llarg de la fase 2, “Construcció del perfil professional”, es fa servir docu-
mentació que ajudarà a estructurar-la. Alguns d’aquests documents clau són: el
protocol inicial del perfil professional, el pla d’acció i el model de seguiment del
pla d’acció.

Mostrem un exemple de protocol inicial del perfil professional (vegeu la figura
2.6, figura 2.7, figura 2.8 i figura 2.9):

Figura 2.6. Protocol inicial del perfil professional 1/4

Adaptat d’EUSE (2010)
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Figura 2.7. Protocol inicial del perfil professional 2/4

Adaptat d’EUSE (2010)

Figura 2.8. Protocol inicial del perfil professional 3/4

Adaptat d’EUSE (2010)
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Figura 2.9. Protocol inicial del perfil professional 4/4

Adaptat d’EUSE (2010)

A continuació, mostrem el Model de pla d’acció (figura 2.10) i el Model de
seguiment del pla d’acció (figura 2.11).

Figura 2.10. Model de pla d’acció

Adaptat d’EUSE (2010)
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Figura 2.11. Model de seguiment del pla d’acció

Adaptat d’EUSE (2010)

2.3 Tercera fase: recerca de feina

En aquesta fase la persona i/o el servei d’inserció faran recerca activa d’ofertes
de feina adequades al perfil professional. Es farà recerca de llocs de treball que
s’ajustin a les competències i habilitats de la persona, és a dir, que el perfil exigible
es correspongui amb el disponible. Aquestes competències i habilitats són les que
han estat recollides i valorades en la fase 2, de construcció del perfil professional.

Objectiu principal de la 3a fase: aconseguir ofertes de feina al mercat
laboral ordinari.

Al llarg d’aquesta fase, hi ha diversos agents que seran claus per assolir l’èxit en
la recerca de feina. Aquests agents són:

• La persona en recerca de feina: ha de tenir un paper rellevant en el procés
de recerca de feina, malgrat que el nivell d’implicació pot estar condicionat
pel grau d’autonomia que tingui i el nivell d’implicació en el procés. El
preparador laboral haurà de vetllar perquè la persona mantingui el control
de les activitats que es duran a terme en tot moment, oferint l’assessorament
i la preparació necessàries perquè faci una presa de decisions ben informada.
Per tant, el procés de recerca de feina s’haurà de preservar sempre a mans
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de la persona amb discapacitat, i el paper del servei d’inserció laboral serà
el d’orientar i assessorar. De vegades, però, la recerca d’ofertes no recau
sobre la persona participant, sinó sobre l’equip de preparadors laborals o
prospectors, en funció de cada dispositiu d’inserció.

• Els empresaris: les empreses i els agents ocupadors tenen un paper cabdal
en tot el procés, i es converteixen en destinataris de gran part de les accions
que es duran a terme. Per aconseguir bons resultats laborals, cal atendre,
també, les seves necessitats i preocupacions. Són elles qui tenen la clau
perquè les persones amb discapacitat demandants de feina formin part del
mercat laboral. Ambdós, persona amb discapacitat i empresa, han de
percebre que s’està traient un rendiment i un benefici propi del fet d’implicar-
se activament en la metodologia de treball amb suport.

• L’equip de preparadors laborals: el paper de l’equip de preparadors
laborals és el de donar suport a la persona a prendre decisions realistes per
garantir l’accés a una feina, assumint les tasques que aquesta no pugui fer
de manera autònoma. L’equip de preparadors ha de garantir un bon traspàs
de la informació del procés en tot moment perquè puguin intervenir uns o
altres, sempre que sigui necessari.

• Altres professionals de suport: hi ha entitats que comptaran amb la figura
del prospector laboral. Aquesta figura s’encarrega exclusivament de tot el
que implica la relació amb les empreses: gestió i seguiment de les visites
i captació i seguiment de les ofertes de feina. És un element de suport a
la tasca del preparador laboral i aporta un valor afegit a l’equip al tenir un
coneixement molt específic del món empresarial.

• Els organismes finançadors: determinaran, en major o menor mesura, el
tipus d’accions que es podran dur a terme, la inversió de temps i dedicació
de l’equip de professionals o l’àmbit d’actuació del servei, entre d’altres.

• La família i la xarxa social: d’acord amb la persona participant i en funció
de les seves necessitats, es demanarà la col·laboració de persones de la seva
xarxa familiar i social per actuar com a suport natural.

• L’entitat social que presta el servei: serà qui definirà el marc d’actuació
on es desenvoluparan les activitats.

2.3.1 Actuacions que es desenvolupen a la fase 3

Les activitats que es desenvoluparan en aquesta fase són molt importants per a la
inserció, perquè poden exercir una influència en les futures empreses contractants,
afavorir l’accés a una oferta laboral i, en definitiva, contribuir a garantir una feina
a les persones que la busquen. Al llarg d’aquesta fase es duran a terme diferents
accions orientades a trobar ofertes de feina adequades al perfil professional de la
persona demandant. Aquestes actuacions es poden veure sintetitzades a la figura
2.12:
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Figura 2.12. Accions en la fase de recerca de feina

La recerca de feina pot estar liderada per:

• La persona demandant, si compta amb l’autonomia suficient i amb les
competències de recerca de feina necessàries. És probable que la persona
necessiti l’acompanyament del preparador laboral en les diferents accions
que aquest procés implica, com ara: la recerca d’empreses i ofertes de feina
relacionades amb l’objectiu laboral, l’elaboració de la carta de presentació
i del currículum, i el contacte amb les empreses.

• El dispositiu d’inserció, si la persona demandant no aconsegueix ofertes de
feina adequades al seu perfil professional o bé perquè el dispositiu disposa
d’ofertes d’empreses.

Tant si la recerca de feina ha estat liderada per la persona demandant o pel
dispositiu d’inserció, el preparador laboral explicarà els serveis que ofereix el
dispositiu de treball amb suport tant a les persones demandants com a les
empreses.

En aquest contacte amb les empreses, cal dur a terme una tasca comercial molt
important per accedir a les empreses i aconseguir que utilitzin la nostra entitat per
a la gestió d’una oferta. La necessitat d’aquesta col·laboració ens fa veure el teixit
empresarial com un objectiu prioritari de la nostra intervenció. Aquest conjunt
d’accions ens permet parlar d’actuacions que es desenvolupen en la fase amb la
persona en recerca de feina i amb l’empresa.

2.3.2 Recerca de feina liderada per la persona

L’objectiu laboral i el perfil professional de la persona s’hauran definit a la fase
2, “Construcció del perfil laboral”, i serà la informació que guiarà la recerca de
feines adequades.

Quan la recerca de feina estigui liderada per la persona demandant, el preparador
laboral donarà el suport necessari perquè la persona pugui fer-la efectiva. Aquest
suport passarà per acompanyar, orientar i assessorar en la posada en joc



Inserció sociolaboral 52 Treball amb suport

de competències per a la recerca de feina en la qual s’ha format a la fase 2,
“Construcció del perfil professional”, respecte a les vies i els canals de recerca
de feina, les eines per presentar la candidatura a l’empresa i les proves del procés
de selecció.

Com que no hi ha un sistema infal·lible de recerca de feina que garanteixi
l’obtenció del lloc de treball desitjat en un temps concret, s’hauran de seleccionar
i dur a terme només aquelles accions que s’ajustin millor a les necessitats de la
persona en recerca de feina.

És necessari que el procés de recerca de feina liderat per la persona quedi reflectit
també al pla d’acció, dins de la tercera fase. D’aquesta manera es dissenya el
pla de recerca de feina, en què es concreten accions, s’analitzen periòdicament
i se’n prioritzen d’altres segons els resultats obtinguts. Per dissenyar aquest pla,
cal conèixer la realitat socioeconòmica de la zona i, paral·lelament, comparar-la
amb les característiques professionals de la persona en recerca de feina. És el
que s’anomena segmentació del mercat. En aquestes accions caldrà tractar: els
canals de recerca de feina, les eines per presentar la candidatura i les proves del
procés de selecció.

Els canals de recerca de feina

Hi ha una gran diversitat de canals de recerca de feina i tot i que és
recomanable diversificar la recerca amb diferents canals, la persona ha de
valorar quins són els més adequats per al seu objectiu laboral. Cada sector
té uns canals més apropiats, ajudar la persona a identificar-los servirà per fer
una recerca de feina més efectiva i eficient.

Sense voler ser exhaustius, descrivim alguns dels principals canals, ordenats dels
més tradicionals als més tecnològics, que s’haurà de contemplar, en la formació a
persones demandants, i ajustar a l’objectiu laboral de cada persona:

• Directoris empresarials i de comerços: hi ha diferents directoris en què
apareixen adreces i dades d’empreses que s’acostumen a actualitzar cada
any. Aquests directoris es classifiquen per sectors i, alguns d’ells, permeten
identificar les empreses que generen més oportunitats laborals.

• Autocandidatura: consisteix a presentar-se, personalment, per telèfon o
enviant un correu electrònic a l’empresa que ens interessi. Aquest contacte
es fa sense respondre a cap oferta de feina publicada prèviament, cosa que
ens permet escollir el moment en què volem fer-ho i s’evita possibles rivals
en el procés de selecció.

• Xarxa de contactes de la persona en recerca de feina: hi ha moltes
empreses que no anuncien els seus llocs vacants i troben els nous empleats
entre les seves xarxes de contactes. És el que s’anomena mercat de treball
ocult. La persona pot fer servir les seves amistats, família, coneguts,
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professionals o, inclús, les xarxes virtuals, per donar a conèixer els seus
interessos professionals.

• Oficines de treball: depenen del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i s’encarreguen de relacionar les persones que busquen feina amb les
empreses que busquen persones treballadores i gestionen les ofertes de
feina.

• Borses de treball: els col·legis professionals, molts centres de formació
professional, els serveis locals d’ocupació, les associacions empresarials,
els gremis, els sindicats, les patronals, les administracions, i fins i tot
empreses com hipermercats, bancs i caixes disposen de serveis de borsa
de treball que les empreses utilitzen amb regularitat. Les borses de treball
són un servei per procurar la inserció laboral dels demandants de feina o bé
per cobrir llocs de treball d’una empresa o entitat.

• Altres entitats que treballin en xarxa: normalment les entitats que
treballen utilitzant la metodologia de treball amb suport fan xarxa entre elles.
Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’empresa per cobrir
una vacant, quan una entitat no disposa de persones en recerca de feina
que compleixin amb un perfil, s’alien amb altres entitats que utilitzin una
metodologia similar per cobrir l’oferta en concret.

• Anuncis diversos: hi ha empreses que publiquen les seves necessitats de
personal adreçades al seu entorn més proper. El petit comerç, per exemple,
segueix anunciant-se fent ús dels canals més tradicionals, com ara els
cartells a la porta del centre de treball o a la premsa local escrita.

• Ofertes de feina a internet: avui dia, el més habitual és fer servir internet
per cercar les ofertes de feina que les empreses publiquen. Hi ha diferents
tipus de recursos a través dels quals es poden buscar ofertes de treball:
portals de recerca de feina genèrics i específics (per sectors o inclús adreçats
explícitament a persones amb discapacitat), borses de treball d’empreses,
xarxes socials i inclús metacercadors que ens faciliten la feina aglutinant la
informació de diferents canals. La xarxa ens permet accedir ràpidament a
un gran nombre d’oportunitats sense moure’ns de casa.

Els canals presentats es poden dividir entre els següents:

• Reactius, en els quals la persona espera que hi hagi una oferta de feina per
poder presentar la seva candidatura. Serien, per exemple, les ofertes de feina
publicades a internet, les borses de treball pròpies d’empreses, les ofertes
de les oficines de treball...

• Proactius, que requereixen un grau més alt d’autonomia de la persona
en recerca de feina, ja que la persona presenta la seva candidatura sense
necessitat de comptar amb un oferta publicada per part de l’empresa. És a
dir, s’anticipa a la demanda o necessitat d’aquesta. Les autocandidatures i
la xarxa de contactes serien els canals més representatius.
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El preparador laboral, juntament amb la persona en recerca de feina, hauran de
valorar quines són les activitats de les dues tipologies de canals que s’ajusten més
a les seves necessitats i a les característiques del sector, tenint en compte que cap
d’elles, per si soles, garanteixen una recerca de feina prou eficaç.

Eines per presentar la candidatura

El preparador laboral haurà de dominar les principals eines per presentar la
candidatura a l’empresa, ja que és probable que hagi de formar la persona de-
mandant en el seu ús. En aquest sentit, caldrà saber si la persona ha elaborat alguna
vegada algunes d’aquestes eines i si són adequades. Fem referència principalment
a la carta de presentació i al currículum vitae, tot i que en determinades situacions
s’haurà d’oferir suport per omplir una sol·licitud de candidatura.

Quan la persona demandant hagi d’omplir una sol·licitud de feina per a una
empresa és important seguir els consells que proporciona l’EUSE:

• Llegir atentament les instruccions.

• Emplenar primer un esborrany a fi de lliurar una sol·licitud original sense
errades ni faltes ortogràfiques o gramaticals i amb una lletra clara i llegible.

• Intentar adequar el perfil de la persona al perfil sol·licitat per al lloc de treball
ofert. En cas que la persona candidata compti amb experiència al lloc ofert,
cal fer-hi referència. A més de l’experiència s’ha de fer referència a les
competències transversals de què disposa la persona i que són adequades al
lloc de treball.

• Es recomana guardar una còpia de l’anunci amb la descripció del lloc de
treball i de la sol·licitud per poder preparar l’entrevista de feina.

La carta de presentació es pot enviar com a autocandidatura o com a resposta a
un anunci. Sigui com sigui, la carta de presentació té la funció d’atraure l’atenció
de la persona que la llegeixi, presentant de manera breu l’encaix de la nostra
candidatura amb el lloc ofert i l’empresa, i que d’aquesta manera vulgui llegir
el currículum que l’acompanya. La carta ha de tenir la següent estructura (EUSE,
2010):

1. Capçalera: cal especificar les dades de l’empresa, data i a qui s’adreça. Com
més concrets puguem ser millor. Si coneixem el nom de qui ha de llegir la
carta cal adreçar-la a la seva atenció.

2. Primer paràgraf: lloc al qual s’opta i motiu de l’escrit.

3. Segon paràgraf: cal indicar els aspectes que puguin ser més rellevants per
al seleccionador i que mostrin la idoneïtat de la persona demandant al lloc
i a l’empresa. En aquest paràgraf de manera sintètica la persona ha de
demostrar: el seu autoconeixement i el coneixement del lloc i de l’empresa.
Es pot fer referència a l’experiència laboral, no laboral i formació.
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Models de currículum

Podeu consultar una infografia,
elaborada per Barcelona Activa,
amb les característiques
elementals dels diferents models
de currículum.
tinyurl.com/y48fj8ed

4. Tercer paràgraf: mostrar disposició per a una entrevista, formar part del
procés de selecció, ampliar informació sobre el seu perfil...

5. Comiat: fórmula de comiat, nom i cognoms, signatura i dades personals de
contacte.

La persona demandant pot tenir un model base de carta de presentació,
però és necessari que cada vegada que en faci una l’ajusti a l’empresa i lloc
de treball a què s’adreça.

El currículum vitae és una eina clau i el seu objectiu és posar de manifest el
potencial de la persona demandant, proporcionant informació ajustada i d’interès
perquè el seleccionador de l’empresa vulgui conèixer la persona candidata. L’EU-
SE (2010) recomana que el currículum tingui una presentació clara i atractiva, amb
un redactat positiu, sense faltes d’ortografia, gramaticals, ni tipogràfiques, i que
no superi mai les dues pàgines. També proposa una estructura per organitzar
la informació del currículum:

1. Dades personals. Cal fer èmfasi en el correu electrònic i els telèfons de què
disposi la persona per facilitar que l’empresa hi contacti en cas que sigui del
seu interès.

2. Objectiu professional i/o perfil professional. En cas que la persona deman-
dant no compti amb experiència laboral i/o formació o aquesta sigui molt
breu, es poden fer servir aquests dos recursos, que ajudaran a evidenciar
l’interès o l’encaix de la persona amb l’empresa i el lloc de treball.

3. Experiència laboral. Cal indicar el període, el nom de l’empresa i el lloc
ocupat, així com les tasques i funcions desenvolupades. Si la persona
compta amb una experiència molt extensa, caldria seleccionar aquelles
experiències més properes al lloc de treball al qual s’opta. També s’hi
pot incloure experiència laboral no formal (com pràctiques o feines sense
contractes).

4. Formació. Es poden enumerar les formacions reglades i no reglades que ha
fet la persona, fent èmfasi en aquelles relacionades amb el lloc de treball al
qual s’opta.

5. Competències transversals que poden ajudar a donar valor a la nostra
candidatura i que són rellevants per a l’empresa i el lloc de treball.

6. Aficions i interessos. Es pot incloure aquest apartat sempre que puguin
posar de manifest el nostre encaix i motivació amb el lloc de treball.

7. Referències. Algunes ofertes de feina demanen que s’hi incloguin. Cal que
aquestes referències puguin ser una ajuda en la consecució del lloc de treball.
En el cas del treball amb suport, seria bo que la persona fes referència a
l’entitat d’inserció, ja que aquesta es posarà en contacte amb l’empresa o
seleccionador.
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Hi ha diferents models de currículum: el cronològic, el cronològic invers, el
funcional, el temàtic, la infografia, el videocurrículum... Cada persona ha de triar
el que s’adapti millor al seu perfil i lloc de treball.

És recomanable que la persona tingui un model de currículum base amb
tota la seva informació professional, però caldrà que, per a cada empresa
i oferta de feina específica, elabori un currículum concret, ajustat a les
característiques del lloc de treball i de l’empresa.

Proves del procés de selecció

Entre les proves del procés de selecció destaquem l’entrevista de feina, ja que és
una prova clau que acostumen a incloure tots els processos de selecció. No totes
les persones amb discapacitat compten amb les competències per poder planificar,
preparar i presentar-se a una entrevista de feina. En funció de cada persona i
tipus de discapacitat el preparador laboral haurà d’oferir un tipus de suport en
la preparació de l’entrevista.

Per a la preparació és necessari que la persona demandant hagi fet autoconeixe-
ment professional i personal, identificant quins són els seus punts forts i febles
amb relació al lloc de treball al qual s’opta i l’empresa on es vol treballar. A la
vegada, és necessari que tant la persona com el preparador coneguin els suports
existents i com accedir-hi.

Normalment, les preguntes que es fan en el marc d’una entrevista de feina
giren entorn a tres pilars: la persona candidata, el lloc de treball i l’empresa
a la qual s’opta.

Segons l’EUSE, alguns aspectes que el preparador s’ha de plantejar per ajudar el
demandant a preparar-se l’entrevista són:

• La persona disposa de coneixements i habilitats necessàries per presentar-se
a l’entrevista de feina? En cas negatiu, les pot aprendre?

• És accessible el lloc de l’entrevista, en funció de la discapacitat de la
persona?

• La persona demandant pot arribar-hi sola?

• Quines preguntes, dubtes o preocupacions pot tenir el seleccionador o
l’empresari sobre la discapacitat?

Les entrevistes acostumen a ser un experiència generadora de tensió i angoixa, ja
que ens trobem davant d’algú que desconeixem i que ha de decidir si som adequats
per a un lloc de treball, enfront d’altres candidats. És recomanable l’entrenament,
a partir de simulacions individuals i/o en grup, en aquest tipus de prova del procés
de selecció per conèixer la tipologia d’entrevistes, d’entrevistadors, aspectes a
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tenir en compte, moments clau de l’entrevista, tipologia de preguntes que es poden
formular i quina intencionalitat tenen...

A causa de la discapacitat una persona pot no tenir una bona competència
comunicativa, no entendre la totalitat dels missatges al llarg de l’entrevista o no
controlar els moviments del seu cos... En aquest sentit, l’EUSE (2010) recomana
que el preparador laboral es posi en contacte amb el seleccionador o l’empresari
abans o després de l’entrevista per presentar la persona, sensibilitzar-la respecte
a la seva discapacitat, explicar la seva relació amb l’entitat d’inserció, el treball
amb suport i el paper del preparador laboral.

Exemple de suport en la recerca de feina a una persona amb discapacitat auditiva

És força freqüent que una persona (sorda en el nostre cas) que està en un itinerari
d’orientació amb treball amb suport, trobi feina per ella mateixa, moltes vegades fruit
de l’acompanyament i suport que rep (formació en tècniques de recerca, apoderament,
foment de la motivació, augment de la xarxa relacional...). De fet, en la majoria de casos el
dispositiu d’inserció fomenta que facin “autocandidatura”.

El preparador laboral el que fa és reforçar aquesta autocandidatura. La persona, a l’enviar
el seu currículum i carta de presentació a una empresa, ha de registrar el nom i el càrrec de
la persona a qui s’adreça (ja sigui presencialment o via correu electrònic). Un cop l’empresa
té el CV, el preparador o el prospector es posa en contacte amb la persona de l’empresa
per explicar qui som (l’entitat i el servei), i reforçar el CV de la persona.

A partir d’aquí el procés és molt similar a si l’oferta hagués vingut del propi servei: es
concreta (s’intenta) una entrevista presencial (si cal, s’envia informació de l’entitat o servei
per mail), i a l’entrevista es presenta el servei, la metodologia de treball amb suport i tot el
que es podria fer, si la persona entra a treballar a l’empresa: acompanyar-la a l’entrevista de
selecció, fer formació a l’equip, suport dins de l’empresa, seguiment il·limitat en el temps...

En aquests casos, però, és freqüent que estiguem parlant de persones amb força
autonomia, cosa que implicarà que probablement el suport que necessitaran al lloc de
feina serà de baixa intensitat.

En el moment que l’entitat d’inserció contacta amb l’empresa es desenvolupen un
seguit d’accions, conegudes com a estratègies de màrqueting orientades a fer que
l’empresa conegui el treball amb suport, les característiques, els serveis i garanties
que es poden oferir a les empreses.

2.3.3 Recerca de feina liderada per l’entitat

Quan la recerca d’ofertes de feina estigui liderada pel dispositiu d’inserció, aquest
haurà d’establir canals de comunicació i col·laboració amb les empreses. Les
entitats d’inserció amb programes de metodologia amb suport decidiran si aquesta
funció la fa el preparador laboral o un professional específic, el prospector. Sigui
quin sigui el professional que faci aquest funció, l’objectiu serà aconseguir ofertes
de feina per a les persones participants al programa de treball amb suport. El
contacte amb les empreses té quatre passos:

1. Prospecció

2. Difusió i contacte amb les empreses
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Trobareu més informació
sobre l’establiment de

canals de comunicació i
col·laboració amb

empreses a l’apartat
“Context de la inserció

laboral” de la unitat
“Context de la inserció

laboral”.

3. Negociació i tancament d’acords

4. Fidelització

La prospecció

La prospecció es centrarà a tenir un bon coneixement del mercat de treball local.
Si el que volem és que tant la persona en recerca de feina com l’empresa amb
què contactarem es beneficiïn del procés, cal ajustar les accions d’orientació per
adaptar-les a la realitat del mercat de treball, una realitat que està en permanent
canvi i evolució. Les empreses són una de les principals fonts per obtenir
informació d’aquesta realitat. Fruit de la pròpia activitat productiva, tenen la
necessitat d’estar constantment informades dels canvis que afecten el seu entorn
productiu i de les tendències dels mercats.

En aquest sentit, elles mateixes ens poden proporcionar informació com ara: les
ocupacions en què es crea ocupació i aquelles en què se’n destrueix, possibles
sectors emergents en els quals es generaran oportunitats de treball futures, reque-
riments de qualificació i condicions laborals dels diferents perfils professionals,
necessitats de professionals qualificats que no s’estan cobrint per part de les
persones candidates. Però també ens poden proporcionar informació sobre les
diferents polítiques de recursos humans que segueixen com ara, les competències
transversals que més es valoren en la contractació i promoció dels seus equips, els
mecanismes de selecció més utilitzats i les seves particularitats, com es dissenyen
els plans de carrera...

De totes les empreses amb què puguem contactar, definirem uns criteris que han de
complir i en funció d’aquests seleccionarem les empreses amb què contactarem per
participar en el programa de treball amb suport. Podem comptar amb un registre.

Podem fer servir registres per recollir informació sobre les empreses del
nostre mercat de treball local i elaborar un fitxer actualitzat per sistematitzar
el contacte amb les empreses. A banda, conèixer en detall les condicions
laboral reals de cada lloc de feina (salaris, horaris, riscos laborals...), permet
assessorar millor la persona en l’elecció dels seus objectius.

La difusió i el contacte amb les empreses

Quan preparem la difusió i el contacte amb les empreses, hem d’establir quina
serà la forma i els canals de difusió per donar a conèixer l’entitat i el programa
de treball amb suport. Un cop feta la difusió, caldrà contactar amb la persona
de referència de l’empresa. Fer-ho de manera amable i positiva serà cabdal. Cal
que mostrem el nostre interès en conèixer quines són les seves necessitats i que
mostrem entusiasme a l’hora d’oferir solucions que s’hi adeqüin.

La difusió del programa a les empreses que es valori que poden participar-hi es
pot fer a través d’una gran quantitat de materials de màrqueting, amb suports
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Bonificacions a la
contractació de persones
amb discapacitat

El preparador laboral ha de
conèixer i mantenir-se informat
sobre quines són les
bonificacions a les empreses. La
pàgina del Servei Públic
d’Ocupació Estatal (SEPE) és la
font de referència (ves.cat/eoBJ);
trobarem la documentació a
l’apartat d’Empreses, ajuts i
bonificacions.

diferents (presencial, en paper, a través de mailing, xarxes socials,...), que ajudaran
a promocionar els serveis de treball amb suport d’una manera professional i
efectiva. Aquests materials han de diferenciar bé que l’entitat treballa amb dos
potencials clients: per una banda amb la persona demandant de feina i, per l’altra,
amb l’empresa contractant.

El més probable és que el preparador laboral (o el prospector) contacti amb
l’empresari per parlar sobre el demandant d’ocupació (si aquest ha liderat la
recerca de feina) i/o per presentar el servei de treball amb suport i aconseguir
ofertes de feina per a les persones participants del programa.

Exemple de pautes i guió per al contacte amb les empreses

1. Contactar en un moment adient, oferint contactar en un altre moment si està ocupat. Seria
bo concretar-ho.

2. Definir el programa de treball amb suport, les fases i el col·lectiu amb què l’entitat treballa,
utilitzant termes que interessin i conegui l’empresari.

3. Explicar el paper com a preparador laboral i la presència en el lloc de feina per entrenar el
treballador i assegurar la realització de la tasca.

4. Animar l’empresari a preguntar i donar informació sobre el col·lectiu o el treballador que
presentes, posant èmfasi en les característiques positives.

5. Defensar l’ocupabilitat i l’eficàcia dels treballadors dels programes, explicant l’èxit que ha
tingut el programa en altres empreses.

6. En el cas que hi hagi incentius econòmics i fiscals per la contractació, explicar-los i oferir-los
assessorament en tot el tràmit per rebre subvencions i/o bonificacions.

7. Proposar fixar un dia per mantenir una reunió.

Negociació i tancament d’acords

La negociació i el tancament d’acords amb l’empresa es durà a través de
reunions. Caldrà preparar la trobada de la negociació. En aquesta preparació,
caldrà tenir en compte:

1. Quins serveis podem oferir ajustats a les seves necessitats de contractació.

2. Quins beneficis pot comportar la col·laboració per a la seva empresa.

3. Possibles objeccions.

4. Tancament de l’acord.

A l’hora de negociar amb l’empresari cal saber que podem oferir diferents
serveis. Tal com recull l’EUSE (2010) i el Protocol marc (2009), aquests poden
ser:

• Servei d’intermediació i selecció de treballadors, gratuït i confidencial.
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• Anàlisi de les tasques i la formació del treballador en el lloc de feina.
Aquesta formació la fa un preparador laboral i no representa cap despesa
ni compromís per a l’empresa.

• Accés a diversos candidats aptes per al lloc de feina sol·licitat, ja que l’entitat
només li remetrà aquells candidats que puguin fer les tasques descrites per
l’empresa.

• Preparar el futur treballador. Tant l’empresa com el nou treballador disposa-
ran de suport continuat per part d’un professional titulat i amb l’experiència
necessària que permeti garantir que l’ajustament laboral que es faci tingui
èxit durador.

• Informar els companys de treball entorn de la discapacitat i com relacionar-
s’hi.

• Assessorament i orientació sobre les subvencions i els incentius als quals
pot accedir per contractar una persona amb discapacitat.

• Suport per coordinar qualsevol formació que la nova persona treballadora
pugui necessitar.

• Seguiment periòdic un cop la persona estigui contractada i oferir-li suport
quan sigui necessari.

Sovint, les necessitats de les empreses no es limiten a la simple contractació de
personal des de la perspectiva del treball amb suport, i busquen, per exemple,
conèixer els programes de suport i finançament per part de l’Administració, o
saber oferir solucions a problemes de salut, seguretat i discapacitat en tot el que
fa referència a l’àmbit laboral.

Tenint en compte que el resultat ideal de qualsevol negociació és el punt de “jo
guanyo - tu guanyes”, és necessari reconèixer que els empresaris buscaran obtenir
un benefici, per tant no hem d’intentar convèncer-los que des del punt de vista
social “és el que s’ha de fer”, sinó que hem ser capaços de demostrar que l’empresa
pot endur-se beneficis pel fet de contractar una persona amb discapacitat. Alguns
d’aquests arguments a tenir en compte poden ser:

• Millora de les capacitats comunicatives i directives: per adaptar-se a les
necessitats de la persona amb discapacitat. Aquesta millora comporta un
benefici global per a l’organització de l’empresa, ja que se’n beneficien tots
els treballadors.

• Les persones amb discapacitat poden treballar igual, o inclús millor:
arribar a descobrir les potencialitats inherents a cada persona ens permet
descobrir que hi haurà tasques específiques que un treballador amb disca-
pacitat pot fer, inclús amb un nivell d’exigència més elevat que un altre
treballador sense discapacitat.

• Impacte positiu en la resta de treballadors: comptar amb un company
amb necessitats especials sovint afavoreix un clima de cooperació entre
companys de feina, que s’acaba convertint en un guany per a ambdues parts.
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Exemples de testimonis d’empresaris

En algun moment del procés de col·laboració amb l’empresa contractant, és aconsellable
establir un sistema de valoració per poder-ne fer una anàlisi i establir estratègies de millora.
Algunes de les reflexions que fan les empreses en aquesta valoració ens aporten informació
útil per entendre el benefici que representa per a l’empresa la contractació d’una persona
amb discapacitat utilitzant la metodologia de treball amb suport. Aquests serien uns bons
exemples:

• “...des que el Pere treballa amb nosaltres l’empresa ha millorat en tots els aspectes...”

• “...tenir a la nostra empresa una barreja de persones amb característiques diferents fa que
sigui un espai més humà i real...”

• “...amb la Paula hem après a valorar aspectes que abans ens passaven desapercebuts. La
seva aportació és important per al grup...”

• “...l’Àlex ens ha mostrat que els perjudicis acostumen a portar-nos a equivocacions. Ha estat
una sorpresa descobrir les seves capacitats de treball...”

• Menys absència laboral de les persones amb discapacitat: diversos
estudis publicats desmenteixen les falses creences instaurades a l’entorn
empresarial. La discapacitat no incrementa l’absentisme en les empreses.

• Millora de la percepció dels clients de l’empresa: els clients valoren
positivament que les empreses s’impliquin en la inserció laboral de persones
amb especials dificultats.

Estudis sobre absentisme en treballadors amb discapacitat

Segons diferents estudis, l’absentisme entre els treballadors amb discapacitat és inferior a
la mitjana. Així es reflecteix en els següents estudis:

• bit.ly/2SeXsSt

• bit.ly/2DfEP6U

• bit.ly/2WVhDUu

Cal saber quina és la visió de l’empresariat per definir les estratègies de sensibilit-
zació. Conèixer amb profunditat, per exemple, la perspectiva que tenen en relació
amb els processos de contractació (criteris de selecció, resistències a col·lectius
específics, prejudicis i estereotips...) ens ajudarà a implementar les accions per
millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina.

Si el que pretenem és incidir en un canvi d’actituds, ens caldrà conèixer a
fons quines són les seves creences, explícites i implícites. Quan l’objectiu és
la contractació d’una persona treballadora amb una discapacitat a través de la
metodologia de treball amb suport, és especialment important saber què pensen les
empreses sobre les persones amb discapacitat i poder detectar possibles prejudicis
o estereotips per decidir com combatre’ls.

En algun moment de la negociació amb l’empresa, caldrà tractar les objeccions.
Per aquest motiu cal anticipar-les i tractar-les, si cal, amb reformulació positiva.
Algunes dificultats que ens podem trobar a l’hora de contactar amb les empreses
són:
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1. Manca de coneixement de les persones amb discapacitat: fet que sovint
anirà associat a imatges estereotipades de les característiques i habilitats del
col·lectiu amb què estem treballant.

2. Legislació: desconeixement sobre els incentius que faciliten la contractació
de personal amb discapacitat.

3. Associar malaltia amb discapacitat: les percepcions i les actituds envers
la discapacitat estan subjectes a valors dependents de les interpretacions cul-
turals o del context. Fruit del llegat històric de termes com minusvalidesa,
han fet que en l’imaginari col·lectiu a vegades s’associï el terme a una manca
de salut. Cal saber explicar a l’empresari que el terme discapacitat inclou
dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació, però no
està associat a malaltia, amb totes les connotacions negatives que implica.

4. Salut i seguretat: manca d’adequació dels sistemes de prevenció de
riscos laborals a determinades necessitats de treballadors (per exemple,
l’adequació dels plans d’evacuació per a una persona treballadora amb
discapacitat auditiva).

5. Necessitat de molta supervisió: aquesta objecció la podem pal·liar fàcil-
ment a l’incorporar la metodologia de treball amb suport.

6. Experiència/actituds insuficients: creença que les persones amb discapa-
citat no han tingut cap experiència laboral prèvia abans d’entrar a treballar
a un nou lloc de feina, o que no sabran comportar-se correctament en un
entorn laboral, seguint les normes socials establertes.

La fase de negociació ha d’acabar amb el tancament d’acords per a la
col·laboració. Allò imprescindible en què l’empresa s’ha de comprometre en
aquesta col·laboració és:

1. Oferir un lloc de feina.

2. Especificar la feina que ha de realitzar la persona que serà contractada.

3. Permetre fer l’anàlisi del lloc de treball i l’ajustament laboral necessari.

4. Facilitar la feina del preparador laboral durant el període de formació.

5. Compromís de contractar la persona que s’ha estat preparant en l’empresa
tant aviat com es comprovi la seva eficàcia i autonomia dins l’empresa.

L’acord ha d’estar recollit en un document que vinculi l’empresa i entitat.

Aquest acord posa en evidència el compromís de l’entitat amb l’empresa en el
procés de selecció de candidats per a les vacants ofertes, però també amb altres
actuacions. Amb el tancament de l’acord de col·laboració entre l’empresa i
l’entitat, caldrà definir:
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• El tipus de col·laboració que s’establirà: moltes vegades aquesta
col·laboració serà informal, basada en una relació de confiança i de guany
mutu, però en d’altres serà adient subscriure un Conveni de col·laboració
entre l’entitat que fa treball amb suport i l’empresa:

– Aquest document serà tan concret com vulguin les dues parts: pot
ser des d’una simple declaració d’intencions i de bona voluntat, fins
una descripció detallada de les actuacions que es duran a terme en el
marc d’aquest conveni (visita amb persones participants, xerrades de
sensibilització, voluntariat corporatiu, convenis de pràctiques, accions
de difusió...)

• El tipus de participació de l’entitat en els processos de selecció: des
de l’anàlisi del lloc de treball fins al plantejament de l’ajustament laboral,
com es farà la preselecció de les persones candidates, la nostra presència
a l’entrevista de selecció, devolució per part de l’empresa, seguiment a la
inserció...

La fidelització

Després d’aconseguir tancar acords concrets amb una empresa, hem de mantenir
el seguiment i el contacte amb aquesta per a la seva fidelització. En aquest sentit,
el treball amb suport ens ofereix la possibilitat de mantenir viva la col·laboració
amb l’empresa, ja que el seguiment del nou treballador s’espera que sigui a llarg
termini. Tot i així, caldrà prestar especial atenció a assegurar-nos que la satisfacció
de l’empresa és i es manté de manera adequada.

2.3.4 Competències que ha d’aplicar l’equip tècnic

Les competències més importants que els professionals han de desplegar en
aquesta tercera fase de la metodologia són:

• Ajudar la persona treballadora a fer una recerca de feina activa per canals
ajustats al seu objectiu laboral i sector.

• Localitzar i activar xarxes informals de suport en la recerca de feina.

• Consulta i selecció d’ofertes laborals publicades.

• Donar suport en el disseny del currículum vitae.

• Un cop identificats els potencials llocs de feina, es donarà suport a la persona
treballadora perquè prengui el control en el procés de sol·licitud de feina.

• Donar suport a la persona en la negociació amb l’empresa de les condicions
de la feina, perquè s’ajustin a les seves pròpies necessitats.
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu

descarregar els models de
document.

2.3.5 Documentació i registres associats a la fase 3

Al llarg de la fase 3, “Recerca de feina”, es fan servir diferents documents
i registres que permeten sistematitzar la informació amb què treballem. En
destaquem tres tipus:

• Pautes per a l’anàlisi del mercat de treball (vegeu la figura 2.13). Aquest
document ens serveix de guia per identificar quina és la informació rellevant
a tenir en compte en la prospecció d’empreses que es vulguin vincular a un
programa de treball amb suport.

• Document d’acords derivats de la reunió amb l’empresa (vegeu la figura
2.14).

• Model d’acord de col·laboració entre empresa i entitat (vegeu la figura 2.15,
figura 2.16 i figura 2.17).

Figura 2.13. Model de pautes per a l’anàlisi del mercat
de treball
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Figura 2.14. Document d’acords derivats de la reunió amb l’empresa

Adaptat de Bernad, S. (Coord.); “Guía de empleo con apoyo para personas con autismo”
(2004)

Figura 2.15. Model d’acord de col·laboració entre empresa i entitat 1/3



Inserció sociolaboral 66 Treball amb suport

Contactes amb l’empresa
en el treball amb suport

L’entitat estableix contacte amb
les empreses en diferents fases

del procés: en la recerca de feina
(3a), compromís amb l’empresa

(4a) i suport dins i fora de
l’entorn laboral (5a).

Figura 2.16. Model d’acord de col·laboració entre empresa i entitat 2/3

Figura 2.17. Model d’acord de col·laboració entre empresa i entitat 3/3

2.4 Quarta fase: compromís amb l’empresa

Aquesta fase s’ha d’entendre com de continuïtat i culminació de la feina feta
amb l’empresa a la fase 3: recerca de feina. L’entitat d’inserció oferirà el suport
necessari a l’empresa per trobar la persona adequada al lloc de treball ofert.
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Objectiu principal de la 4a fase: determinar la idoneïtat del lloc de treball
per a la persona candidata establint les adaptacions “persona - lloc de treball”
necessàries.

“Un aspecte crític del treball amb suport i la clau per obtenir bons resultats és saber
compaginar els requisits de la persona ocupadora amb les aptituds de la possible persona
treballadora. Si això es fa correctament, s’arriba a una situació de win-win, en la qual
guanyen les dues parts, i tant l’ocupador com el nou empleat assoleixen els seus objectius.”

Guia d’intervenció de l’EUSE (2010), directriu núm. 7.

Per poder aconseguir la contractació de la persona demandant amb el màxim de
garanties en el desenvolupament de les tasques implícites del lloc de treball, caldrà
procedir a fer l’anàlisi del lloc de treball i l’ajustament laboral. Aquestes dues
accions facilitaran no només l’accés efectiu de la persona adequada al lloc de
treball, sinó també el seu manteniment.

2.4.1 Actuacions que es desenvolupen a la fase 4

Les activitats d’aquesta fase variaran segons el grau d’implicació de l’empresa,
concretant els acords de la fase anterior, i del tipus de contacte que l’entitat
estableixi amb aquesta. La principal forma de col·laboració entre l’empresa i
l’entitat és la demanda de personal (la gestió d’ofertes de feina), però no és
l’única.

Per fer efectiu el compromís amb l’empresa, fidelitzar-la i aconseguir que actuï
com a prescriptor d’altres, a banda del suport en l’ajustament del nou treballador
al lloc de treball, es poden realitzar actuacions com la gestió d’ofertes (anàlisi dels
llocs de treball oferts, plantejament de l’ajustament laboral necessari), assessora-
ment en adaptacions de llocs de treball i ajuts econòmics i accions d’agraïment
públic, entre d’altres.

Actualment, gran part del teixit empresarial té externalitzats els serveis per a la
intermediació laboral i contracten una empresa externa perquè els porti la gestió
dels processos de selecció de l’empresa. Les entitats socials que utilitzen la
metodologia de treball amb suport afegeixen valor a aquest model al postular-se
com un dels referents que proporciona personal a l’empresa, en fa una preselecció i
un acompanyament in situ, a més d’oferir-li assessorament per a la contractació de
persones amb discapacitat i l’ajut en la tramitació de les possibles bonificacions.

En la gestió d’ofertes de feina és molt important tenir present que el procés el lidera
l’empresa i, per tant, el servei d’inserció laboral ha de satisfer les seves demandes
oferint-li persones preparades per treballar. És a dir, persones candidates que
compleixin els requisits del lloc de treball.

En aquest sentit, com a preparadors laborals, ens ajudarà que la descripció del lloc
de treball per cobrir sigui exhaustiva. Aquesta descripció ens permetrà promoure
que el lloc de treball es valori d’acord amb les competències que la persona ha
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Tasques dels auxiliars
administratius

Hi ha auxiliars administratius
que només es dediquen a arxivar,
escanejar documents i fer atenció

directa, mentre que d’altres
també elaboren documents,

introdueixen informació a les
bases de dades i fan suport

comptable.

de tenir, analitzant les necessitats a cobrir i els resultats que es volen aconseguir.
L’anàlisi del lloc de treball i el plantejament de l’ajustament laboral ens seran de
gran utilitat per presentar candidats a cobrir les ofertes de feina de l’empresa.

Sempre és necessari informar ambdues parts sobre les necessitats d’adaptació a la
feina, si es consideren rellevants per a la incorporació en el lloc de treball i el seu
manteniment. També, cal analitzar els suports necessaris i la seva disponibilitat
per part de l’empresa i del servei d’inserció. En tot cas serà l’empresa qui, en
últim terme, seleccioni el candidat per cobrir les possibles vacants.

Anàlisi del lloc de treball

Un cop tanquem un acord amb una empresa que col·laborarà amb el programa de
treball amb suport, s’inicia, d’acord amb el seu consentiment, l’anàlisi del lloc de
treball. En aquest sentit, l’empresa haurà de facilitar tota la informació relativa
al lloc de treball que es cobrirà, i el preparador laboral, o el prospector, haurà
d’enregistrar-la en els següents models de document per a l’anàlisi:

• document de característiques de l’empresa i condicions de contractació,

• document per a l’anàlisi de tasques i funcions i

• document de característiques i condicions ambientals del lloc de treball.

Aquesta anàlisi es pot fer a partir de l’observació in situ del lloc de treball, per part
del preparador laboral i entrevistes a persones que ocupen el mateix lloc. Aquesta
via permetrà un coneixement profund de les tasques, condicions, tipus de relacions
que s’estableixen, entre d’altres.

Una altra possibilitat és començar amb l’anàlisi del lloc de treball un cop la persona
s’hi ubica, ja sigui a través de pràctiques o contracte laboral. Aquesta opció
permetrà ajustar les adaptacions i els suports necessaris, comptant amb la veu
de la persona demandant.

Aquests són alguns dels aspectes que és convenient tenir identificats:

• Tasques i funcions que cal dur a terme: amb el màxim de detall possible.
Fer una anàlisi de les tasques implica dividir-les en passos. D’aquesta
manera el preparador laboral pot identificar les parts de la feina que poden
ser potencialment problemàtiques per al treballador. Aquesta anàlisi es fa
tenint en compte la persona que les farà en un futur i ens proporciona una
partició que la fa més accessible. El nivell de detall de l’anàlisi dependrà
de les particularitats de cada persona.

• Requisits formatius: tant els que són imprescindibles per accedir al lloc de
feina, com els que són desitjables i aporten valor a la candidatura.

• Experiència prèvia necessària: identificant si és imprescindible i per
quines funcions en concret cal tenir aquesta experiència.
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• Coneixements específics: com ara programari informàtic o tècniques
concretes per elaborar un producte.

• Habilitats i competències que es requereixen: aquelles que l’empresa
més valora i que, d’alguna manera, es desprenen de la visió i valors de
l’organització.

• Grau de responsabilitat: cal identificar qui serà la persona o persones
responsables directes, si formaran un grup de treball, si aquest serà fix o
anirà canviant...

• Requisits físics: cal saber si la feina es farà sempre en la mateixa posició,
si caldrà que la persona mogui pesos i de quin pes, si es requereix que la
persona tingui postures forçades durant la seva jornada laboral...

• Condicions laborals: tipus de contracte i estabilitat laboral, horari, retribu-
ció, tipus de conveni i categoria laboral...

• Condicions del lloc i ambientals: les condicions en què es portin a terme
les tasques associades al lloc de treball ens permetran veure l’adequació del
lloc a les necessitats de la persona.

Hi ha tres raons principals per les quals el preparador laboral ha de conèixer bé
les tasques que implica la feina:

• Per formar la persona de manera eficient en funció de les necessitats
individuals de la persona a qui dona suport.

• Determinar necessitats d’adaptació de condicions laborals (com els horaris
o la jornada, tasques assignades al lloc de treball i/o de l’espai i el mobiliari).

• Perquè el futur treballador pugui veure el progrés en l’aprenentatge de la
seva feina.

A banda d’això, al contraposar el perfil de la persona amb el del lloc de feina,
podem trobar-nos amb aquestes tres situacions:

• Treball inadequat (situació desaconsellable): les exigències de la feina
superen àmpliament les capacitats de la persona.

• Treball acceptable (situació millorable): el perfil de la persona i les tasques
a desenvolupar presenten diferències mínimes que es poden resoldre ja sigui
abaixant les exigències de les tasques o amb formació per a la persona.

• Treball adequat (situació ideal): els dos perfils estan perfectament alineats.

S’haurà de tendir a que les persones duguin a terme treballs adequats o,
com a mínim, acceptables. No s’han de permetre mai situacions de treball
inadequat.
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L’ajustament laboral

Serà necessari arribar a la màxima conjunció possible entre les habilitats i
necessitats de suport de la persona en recerca de feina, i els requisits del lloc
de treball i de l’empresa. L’anàlisi d’aquestes dues variables “persona - lloc de
treball” portarà a concretar el tipus d’ajustament laboral necessari.

Tal com descriu l’EUSE a la Guia d’intervenció per la recerca de feina i el
compromís amb l’empresari, per decidir si un ajustament laboral és viable,
podem qüestionar-nos aspectes com:

• La persona és capaç de fer les tasques o s’ha d’ajustar el lloc de feina i/o
proporcionar formació perquè pugui fer-les?

• El lloc de feina en qüestió, s’adapta a les preferències que té la persona?

• Serà necessari l’ús de productes de suport i/o adaptacions i, si cal, finançar?

• La persona pot complir amb l’horari requerit al lloc de feina?

• La persona encaixarà en l’entorn laboral?

• La persona coneix i accepta les possibles implicacions relacionades amb les
prestacions o la pensió que rep? Pot ser que en iniciar un contracte laboral
tingui repercussions en aquest sentit, així que cal abordar el tema abans de
l’inici del contracte o del període de pràctiques.

• Quines són les perspectives del lloc de feina: és temporal, de llarga durada
o bé és indefinit?

• La persona podrà complir amb les expectatives del lloc de feina o serà
necessari establir un període de prova? Cal tenir en compte que les
pràctiques laborals són útils tant per a la persona com per a l’empresa, en els
casos que calgui un entrenament per a dur a terme les tasques assignades.

• La persona i l’empresa disposen del suport necessari en cas que el necessi-
tin?

• Cal tractar el tema del transport i de l’accessibilitat?

Segons l’EUSE (2010), els ajustos o tècniques que es poden materialitzar, per
adequar les tasques, són de tres tipus i es concreten en tres llocs de feina: lloc de
feina modelat, lloc de feina simplificat i lloc de feina enriquit.

El lloc de feina modelat consisteix en la creació de llocs de feina a mida. A
partir de l’observació dels diferents llocs de feina de l’organització, o de les
tasques específiques que l’empresa necessita que es facin, es fa un encaix amb
les competències de la persona en recerca de feina. El preparador laboral,
conjuntament amb l’empresa defineixen aquest lloc de treball (inexistent fins ara
a l’organització), que té la característica principal que està totalment ajustat a les
competències de la persona en recerca de feina.
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Aquesta tècnica requereix que es posin en pràctica grans dosis d’imaginació i
creativitat, que el preparador laboral faci una observació directa a l’empresa per
veure in situ els diferents perfils laborals i les tasques que desenvolupen en concret,
i que ocupador i tècnic treballin plegats tenint en compte sempre el perfil laboral
de la persona en recerca de feina.

Exemple de lloc de feina modelat: auxiliar de suport d’oficina

En un lloc de treball com una oficina, on tots els treballadors fan una feina específica amb
tasques molt complicades que requereixen una formació específica, vam observar que tota
la documentació que es generava a diari havia de ser arxivada, i cada empleat arxivava
la seva. Vam proposar a l’empresari que la documentació l’arxivés el nou treballador,
d’aquesta manera la resta es podia despreocupar d’aquesta tasca. El nou treballador tenia
els recursos i habilitats necessaris per poder-la fer correctament.

La tècnica del lloc de feina modelat pot ser especialment útil si estem atenent, per
exemple, persones amb discapacitat intel·lectual, però no serà adequat fer-la servir
en tots els col·lectius ni amb totes les persones amb qui estiguem en la fase de
recerca de feina. Les persones que ocupen aquests llocs de feina fets a mida, tenen
poques possibilitats de promoció. Cal, doncs, creure sempre en les possibilitats
de desenvolupament professional de la persona i donar per fet que, gràcies a la
metodologia de treball amb suport, les persones amb discapacitat podran dur a
terme feines més complexes, de manera similar a com ho faria una persona sense
discapacitat.

En el cas del lloc de feina simplificat, a partir de la descripció d’un lloc de treball
ja existent a l’empresa, se li treuen aquelles tasques que es considera que la persona
amb discapacitat no podrà fer, bé sigui per un excés de càrrega de feina o per la
dificultat que comporta executar-les. És possible que, per compensar aquest fet, la
persona assumeixi altres tasques dels seus companys de feina.

El lloc de feina enriquit vindria a ser l’altre extrem: ens podem trobar que es
valori que una persona assignada a un lloc de feina, inicialment o al cap d’un temps,
pot assumir més tasques de les que li pertoquen per la descripció del seu lloc de
feina. També és possible que aquest augment de tasques es consideri convenient
per facilitar el procés d’integració de la persona a l’entorn laboral.

Exemple de lloc de feina enriquit: repartir el correu de l’empresa

Una persona que estava fent d’auxiliar administratiu a una empresa d’uns 50 treballadors
aproximadament, s’encarregava de l’arxiu en el departament de comptabilitat. L’equip de
professionals, juntament amb els companys de feina, encarregats, i a demanda de la pròpia
persona, va veure adient que també assumís la tasca de repartir el correu de tota l’empresa
(que no era un volum especialment gran) per fomentar el contacte amb els seus companys
de feina, facilitar les relacions i entrenar les seves habilitats personals.

En qualsevol cas, abans que la persona comenci a treballar, haurem d’assegurar
que rebrà tot el suport que necessiti per aprendre a fer les tasques que tindrà
assignades, i per integrar-se en el nou equip de treball. Perquè el lloc de feina sigui
tan accessible com sigui possible, si cal, es faran modificacions i adaptacions.
A la fase 5, “Suports dins i fora del lloc de treball”, es farà una aproximació a
possibles adaptacions del lloc de treball.

El preparador laboral, per tant, ha de tenir amplis coneixements sobre els diferents
productes de suport disponibles i adaptacions disponibles per poder assessorar
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l’empresa i els companys al respecte, tenint en compte que els avenços a nivell
tecnològic són molt ràpids, i que cada persona necessitarà adaptacions i suports
diferents, segons el lloc de treball, les tasques o l’entorn laboral. També cal estar
al dia de les possibles subvencions que l’empresa pot sol·licitar per adaptar un lloc
de treball, per assessorar-la i donar-li suport en la tramitació.

“Es tracta de donar les mateixes oportunitats a totes les persones treballadores i per això, a
més d’identificar factors de risc del lloc, és convenient promoure certes facilitats que puguin
compensar les limitacions funcionals que presenta la persona amb trastorn mental davant
les demandes del treball o de l’entorn”.

Hilarión, P. i Koatz, D. (2012). Guia per a la integració laboral de persones amb trastorn

mental. Barcelona: Obra Social “la Caixa”, p. 146.

Altres formes de col·laboració amb l’empresa

Una altra manera de mostrar el nostre compromís amb les empreses participants
al projecte és visibilitzant aquesta col·laboració i agraint públicament la seva
col·laboració i coresponsabilitat social com a estímul per a la sensibilització i in-
corporació al programa d’altres empreses. Aquest agraïment no ha d’implicar
un sobreesforç econòmic per a l’entitat d’inserció, sinó que es pot fer a través de
pàgines web, les xarxes socials, participació en jornades i fires d’inserció laboral
per a persones amb discapacitat...

Entenem la coresponsabilitat social com la implicació de tots els actors
de la comunitat per fer front al desequilibri existent, evitar l’exclusió
de col·lectius especialment vulnerables i convertir-la en un lloc més just,
cohesionat i respectuós amb tots els que en formem part.

No hem de deixar de banda el fet que el tipus de vinculació de les empreses
pot ser divers, i l’entitat ha d’estar preparada per acollir diferents maneres de
col·laboració. És possible que una empresa no pugui oferir en un moment
determinat una oferta de feina a cobrir, però estigui disposada a col·laborar
facilitant visites a les seves instal·lacions, participant en simulacions de proces-
sos de selecció, fent aportacions econòmiques... Algunes d’aquestes possibles
col·laboracions són:

• Accions de voluntariat empresarial.

• Xerrades i jornades: és una manera de promoure la sensibilització al sector
empresarial i de donar a conèixer la col·laboració entre l’empresa i l’entitat,
explicant l’experiència de contractar persones amb discapacitat en primera
persona.

• Visites a les instal·lacions: el fet de poder conèixer el funcionament d’una
empresa, ajuda les persones en recerca de feina a comprendre com funciona
el mercat laboral, entendre com es fan els processos de selecció i, en
definitiva, preparar-se per començar a treballar.
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• Participació en simulacions de processos de selecció: quan la persona està
en recerca de feina, una de les activitats més valorades és la que li permet
viure un procés de selecció real, amb una persona responsable de recursos
humans d’una empresa que, voluntàriament, participa en aquesta activitat
formativa i permet que la persona es posi en una situació, com si fos real, i
entreni les seves competències per afrontar una entrevista de feina.

• Aportacions econòmiques: que es poden destinar a alguna acció rela-
cionada amb la inserció laboral de persones amb discapacitat i que, a
més, representen un benefici per a l’empresa perquè es poden desgravar
fiscalment.

2.4.2 Competències que ha d’aplicar l’equip tècnic

Les competències més importants que els professionals han de desplegar en
aquesta quarta fase de la metodologia són:

• Recollir el feedback de l’empresa en relació amb les seves experiències
anteriors amb el treball amb suport. Aquest coneixement l’ajudarà a orientar
millor l’estratègia de màrqueting que farà servir.

• Definir les funcions del servei de treball amb suport a l’empresa per enfortir
la seva confiança.

• Ajudar l’empresa a definir les seves necessitats respecte al lloc de treball
ofert: els seus requisits d’accés, tasques i funcions a desenvolupar i
condicions de l’entorn laboral.

• Dotar l’empresa de suports per trobar la persona més adequada per ocupar
el lloc de feina.

• Aclarir qualsevol dubte o incertesa sobre el desenvolupament de la inserció,
posant èmfasi en la col·laboració contínua del servei de treball amb suport
amb l’empresa.

• Emparellar adequadament les capacitats i habilitats de la persona en recerca
de feina i les necessitats de l’empresa.

2.4.3 Documentació i registres associats a la fase 4

En aquesta fase, per a l’anàlisi del lloc de treball, es proposa fer servir un seguit de
documents orientats a aquesta finalitat. Per formalitzar el compromís de l’entitat
amb l’empresa, es proposa fer servir el model d’acord de col·laboració entre
aquestes. En aquesta fase, també proposem fer servir un model de conveni de
pràctiques a tres bandes: empresa, entitat i persona participant, per a aquells casos
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en què s’hagi establert com a condició prèvia a la contractació. Mostrem diversos
exemples a continuació:

• Document de característiques de l’empresa i condicions de contractació
(vegeu la figura 2.18).

• Document de registre de les característiques del lloc de treball (vegeu la
figura 2.19, figura 2.20, figura 2.21, figura 2.22 i figura 2.23).

• Document de registre de les condicions ambientals (vegeu la figura 2.24).

• Document per a l’anàlisi de tasques (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.18. Model de característiques de l’empresa i condici-
ons de contractació

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)
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Figura 2.19. Model de registre de les característiques del lloc
de treball 1/5

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)

Figura 2.20. Model de registre de les característiques del lloc
de treball 2/5

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)
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Figura 2.21. Model de registre de les característiques del lloc
de treball 3/5

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)

Figura 2.22. Model de registre de les característiques del lloc
de treball 4/5

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)
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Figura 2.23. Model de registre de les característiques del lloc
de treball 4/5

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)

Figura 2.24. Model de registre de les condicions ambientals

Adaptat del Manual de la Fundació EMPLEA (2012)
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Figura 2.25. Model per a l’anàlisi de tasques

Adaptat de Bernad, S. (Coord.); “Guía de empleo con apoyo para personas con
autismo” (2004).

2.5 Cinquena fase: suports dins i fora del lloc de treball

Aquesta cinquena i última fase, comença amb la incorporació del treballador amb
discapacitat a l’empresa i, més concretament, amb el lloc per al qual ha estat
seleccionat, ja sigui mitjançant un conveni de pràctiques o un contracte laboral. En
aquest moment s’inicia el suport a la persona treballadora i a l’empresa, d’acord
amb les necessitats de cadascú.

Qui més qui menys ha necessitat suport per començar una nova feina. Per a moltes
persones amb discapacitat, serà fonamental rebre el suport adequat per aconseguir
i mantenir un lloc de feina en el mercat laboral ordinari. Aquest suport, dins i
fora del lloc de feina, és el que diferencia el treball amb suport d’altres models
d’inserció laboral, i pot servir tant per:

• Aprendre una nova tasca: normalment es farà un suport regular al lloc de
feina.

• Assumir un nou rol professional: normalment es farà un suport fora de
l’entorn laboral.

• Resoldre situacions de relació amb els companys: normalment, el suport
també serà fora de l’entorn laboral.

Per decidir quin és el millor suport que s’ha d’oferir, es consultarà amb la
persona treballadora, l’empresa, els companys i amb aquelles persones que s’hagin
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Temps de suport

Encara que els principis del
treball amb suport indiquen
prestar suport el temps que sigui
necessari, l’administració que
finança aquests programes és qui
en delimita la durada.

designat com a importants en la vida de la persona amb discapacitat. Cal que
tothom tingui clara quina és la funció del preparador laboral.

Les necessitats de la persona i els recursos de l’empresa i l’entitat determinaran
quan, on i a qui es farà el suport. La intensitat i el tipus de suport al lloc de feina
serà variable segons cada persona (ajustant-se a les seves capacitats i necessitats)
i cada entorn laboral. Mentre que algunes d’elles necessitaran suport només al
començar la nova feina, d’altres el necessitaran durant molts anys.

Objectiu principal de la 5a fase: assegurar el lloc de feina capacitant
la persona, oferint-li l’oportunitat d’aprendre i de treballar adequadament,
de formar part d’un equip i de contribuir a la cultura de l’empresa, a més
d’ajudar-la a ascendir en la seva carrera professional. Alhora, serveix per
dotar l’empresa d’un mecanisme de suport i oferir als treballadors nous
coneixements i una major capacitat de comprensió envers el nou company.
Tot això contribueix al desenvolupament de suports naturals en l’entorn
laboral.

El grau de suport facilitat i l’estratègia de substitució pels suports naturals han
d’estar planificats i consensuats amb la persona, els treballadors i l’empresa
abans de l’inici de la relació laboral. Normalment es diu que és inversament
proporcional al grau d’autonomia personal i laboral del treballador: com més
habilitats té la persona per dur a terme les tasques de manera autònoma i més
habilitats personals té, menys necessitat de suport tindrà.

Al llarg d’aquesta cinquena fase, la intensitat dels suports anirà disminuint. La
retirada del suport professional sempre es farà de manera gradual, progressiva i
planificada, per tant hi haurà un:

• Suport intensiu: un primer moment on el suport del preparador laboral
serà més intens i pot ser dins i fora del lloc de feina.

• Suport mitjà: per procedir progressivament a una retirada del suport.

• Supervisió esporàdica: establir un sistema de seguiment amb l’empresa i
la persona treballadora fins arribar a una retirada total i efectuar seguiments
puntuals.

Aquest esquema de retirada ens permetrà aplicar un mètode eficaç de prevenció
de crisis. A mesura que es vagin aconseguint els objectius fixats prèviament, es
substituirà pel suport d’altres companys de feina, i s’aniran convertint en suports
naturals en l’entorn laboral.

Tot això quedarà recollit en un pla d’acció individual (mitjançant la documen-
tació i registres associats a la fase 5), on quedaran recollides les accions a dur a
terme, els responsables de cada acció, els límits de temps pactats i el tipus i grau
de suports necessaris. Aquest pla caldrà revisar-lo i adequar-lo segons com vagi
evolucionant la persona treballadora en el lloc de feina.
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Manca de recursos econòmics per a dur a terme un suport intensiu

Malgrat que el suport individualitzat és la clau perquè moltes persones amb discapacitat
puguin aprendre les tasques que els són assignades i mantenir una feina en el mercat de
treball obert (empresa ordinària), moltes vegades els recursos econòmics disponibles per
dur a terme aquest suport intens i prolongat en el temps són escassos.

La persona acostuma a necessitar un suport més intens en el moment de començar una
feina, però s’hauria de poder garantir la disponibilitat d’aquest suport en qualsevol moment
que la persona treballadora o l’empresa contractant el necessitin, ja que està demostrat
que el suport és el factor clau de tot el procés i que, sense la disponibilitat d’aquest suport
sempre que sigui necessari, la persona pot perdre la feina.

Mentre que el finançament del suport permanent que es brinda als centres especials
de treball està fora de qüestionament, és molt difícil aconseguir recursos econòmics per
mantenir un suport intensiu o a llarg termini en el mercat laboral ordinari, i s’acaba limitant
a intervencions puntuals en situacions de crisi, i s’obvia oferir-lo, per exemple, per millorar
les oportunitats de la persona en el desenvolupament de la seva carrera professional dins
l’empresa.

Parlem, doncs, d’una estratègia dirigida a la persona, als companys de feina i a
l’empresa, per ajudar la persona treballadora amb discapacitat a assumir nous rols
i fomentar el seu desenvolupament professional i també personal per convertir-se
en un treballador valorat.

2.5.1 Actuacions que es desenvolupen a la fase 5

Donar suport a la persona en el lloc de feina va més enllà de fer visites in situ
mentre aquesta persona treballa. Per poder definir el tipus i el grau de suport
adequats, el preparador laboral preguntarà de manera regular a tots els agents
implicats: la persona treballadora (i la seva xarxa relacional, si és necessari),
l’empresa i els companys de feina. Les necessitats de la persona treballadora i
els recursos de què disposi l’empresa, seran el que determinaran aspectes com:

• Quan s’ha de fer suport?

• On fer el suport?

• A qui s’ha de donar suport?

• Qui ha de proporcionar aquest suport?

Podem diferenciar cinc passos en el procés de suport a la feina, que es poden
fer dins i fora del lloc de treball, i que les poden dur a terme diversos agents: el
preparador laboral, la família, els companys de feina, els supervisors... Aquests
passos es poden veure representats a la figura 2.26:
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Figura 2.26. El procés de suport al lloc de treball

Adaptació d’EUSE (2010)

Presentació i orientació

Aquest pas s’inicia quan la persona comença a treballar a l’empresa. La incor-
poració de la persona al lloc de treball estarà marcada per la presentació, que,
si la persona està d’acord, es farà amb l’acompanyament del preparador laboral.
Normalment l’empresa prepararà un pla d’acollida en què es faci una visita de
coneixement de l’empresa, de l’entorn laboral i en concret del lloc de treball, així
com dels companys de feina.

L’objectiu principal serà presentar la persona als seus companys i
responsables i orientar-la al nou entorn laboral: l’empresa on treballarà i
el lloc de treball que desenvoluparà, amb les tasques i funcions assignades.

Un cop l’empresa hagi traçat el pla de suport i formació que habitualment s’ofereix
a qualsevol treballador nou per a aquell lloc de treball, haurem d’intentar que la
persona expressi el tipus i la quantitat d’ajuda que necessita a més d’aquest suport
habitual, i quan i de part de qui vol rebre aquesta ajuda o suport addicional.

El suport del preparador laboral ha de servir per fomentar l’autonomia de la
persona i el seu progrés en el nou lloc de feina. Es centrarà en tres aspectes
fonamentals que possibiliten l’èxit d’aquest procés:

• La qualitat en la realització de les tasques

• Els rendiments adequats

• Les habilitats sociolaborals

Aquests tres aspectes s’hauran de concretar en el pla d’acció respecte a aquesta
fase. Es fonamenta en el perfil professional de la persona, l’anàlisi del lloc de
feina i la cultura de l’empresa, i ens servirà de guia per determinar les necessitats
de suport, ja sigui formació en el lloc de treball o altres tipus de suports. Això
permetrà:



Inserció sociolaboral 82 Treball amb suport

La figura del mentor

Dona suport al nou treballador i
l’ajuda a integrar-se en el lloc de

treball, gràcies a la seva
experiència i coneixements
adquirits al llarg dels anys.

Sovint fan el paper d’enllaç entre
el nou treballador i el preparador

laboral. Un bon mentor ha de
tenir bones habilitats

comunicatives, generar confiança
i saber definir objectius i reptes.

• Ajudar els companys perquè formin i donin suport al nou treballador.

• Ajudar l’empresa a fer-la accessible a la persona amb discapacitat que
començarà a treballar.

• Ajudar la persona a assumir el seu nou rol professional i a desenvolupar tot
el seu potencial.

En aquest pla d’acció s’hi han de fer constar les persones responsables de cada
acció i fixar-les en un marge de temps concret. Les accions d’aquest pla poden ser
de caire laboral, però també s’hi poden encabir qüestions personals que influiran
en el desenvolupament de la feina, per exemple l’ús del transport.

Exemple d’actuació abans de la presentació

Abans de la presentació s’haurà de valorar la competència de la persona per arribar al lloc
de treball, per exemple: arribar al lloc de treball fent ús del tipus de mitjà de transport
adequat (transport públic, d’empresa, vehicle propi...), i si es fa de manera autònoma
o amb ajuda. En cas necessari, s’haurà de fer constar al pla d’acció de la persona el
desenvolupament d’aquesta competència.

El preparador laboral ha de fomentar el suport natural des del principi del procés.
Serà funció del preparador fomentar la interrelació de la persona amb el seu
entorn laboral, sobretot amb el personal que directament interactuarà amb ell,
potenciant així el naixement d’un suport natural com és la figura del mentor,
que s’incrementarà en una proporció inversa al propi suport del preparador.

En aquest sentit, és important que els companys de feina s’impliquin de manera
activa en el procés per determinar les adaptacions i les estratègies de suport més
adients i que encaixen millor amb la cultura de l’empresa. Cal que ens assegurem
que reben l’orientació necessària per acollir la nova persona treballadora.

Exemple d’implicació per part dels companys de feina

Se li pot demanar a un company de feina que exerceixi com a mentor de la persona amb
discapacitat. D’aquesta manera, podrà fer d’enllaç amb el preparador laboral i de guia de la
persona, donant-li consells útils per adaptar-se al nou entorn de treball. És imprescindible
que aquest rol sigui assumit de manera voluntària i que la persona tingui les qualitats socials
i professionals que es necessiten.

Coneixement de la feina i de la cultura de l’empresa

En aquest pas té lloc l’aprenentatge intensiu de les tasques inherents al lloc de
feina, s’estableixen relacions laborals amb els companys de feina i es va coneixent
la cultura de l’empresa.

L’objectiu principal d’aquesta fase de suport és que la persona treballadora
faci la seva feina d’acord amb la qualitat exigida per l’empresa i les seves
habilitats, i que se senti valorada i acceptada pels companys de feina i
integrada en el nou equip de treball.

Es fa una anàlisi de les tasques que la persona té assignades per poder identificar
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com s’ha de fer aquest suport, ja sigui de la mà del preparador laboral (dins i fora
del lloc de feina), o bé quin company o companys de feina podran exercir de suport
natural per iniciar la persona en l’aprenentatge de les tasques.

Exemple d’anàlisi de la naturalesa de la feina

Per analitzar els trets bàsics de l’empresa i del lloc de treball, ens podem qüestionar
aspectes com:

• En què consisteix detalladament la tasca o tasques que farà?

• Quins són els passos que cal seguir per poder-les fer i en quin ordre s’han de fer?

• Quin material es necessita per fer-les?

• Quins possibles problemes poden sorgir a l’hora d’executar la tasca i com es poden solucionar
cada un d’aquests problemes?

• La tasca implica el contacte amb altres treballadors; en quin moment i quin tipus de contacte
és necessari?

• Com i quan es considera que la tasca s’ha dut a terme de manera satisfactòria?

En aquest moment, el professional de la inserció ha d’assumir la coordinació del
procés i facilitar que aquesta persona tingui les eines per exercir de suport de
manera eficient. El paper del suport natural o mentor serà formar el treballador
en:

• La realització de les tasques. Com a persona experta en els continguts
i l’empresa, serà qui orienti millor la persona perquè sigui meticulosa i
eficient en la seva execució.

• La cultura de l’empresa. La integració social serà un element molt
important a tenir en compte. Cal posar especial atenció per facilitar
l’adaptació de la persona a l’entorn laboral i incidir en les competències
transversals requerides i valorades (treball en equip, comunicació i relació
interpersonal, gestió de l’estrès...), així com en aspectes conductuals.

Hi ha diferents formes de suport, el preparador laboral serà el responsable
d’escollir la més adequada per a cada persona i cada situació, i l’ajudarà perquè
esculli tenint tota la informació sobre el tipus de suport disponible.

Exemple de suport adequat a la persona

Hi ha persones que necessitaran més suport per aprendre les noves tasques que els són
assignades, per tant, els caldrà un suport de manera regular en el mateix lloc de feina. Però
d’altres, en canvi, potser necessitaran suport per relacionar-se amb els companys de feina
o resoldre possibles problemes que hagin sorgit, fruit d’aquestes interaccions; en aquest
cas, la persona pot preferir rebre aquest suport fora de l’entorn laboral.

Algunes de les estratègies de suport que es poden donar són:

• Assessorament a la persona treballadora en temes de sociabilitat o a
l’empresa sobre possibles mesures d’adaptació. El preparador té més
coneixements especialitzats.
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• Orientar en la resolució de problemes. Donarà suport a la persona per
centrar-se en els èxits i redefinir els fracassos per veure’ls com a oportunitats
d’aprenentatge.

• Aconsellar en aspectes concrets on el preparador laboral no és especialista
i ofereix el recurs perquè la persona s’assessori a través d’un tercer. En
alguns casos també pot incloure ajudar a establir el contacte amb aquests
professionals externs.

• Aprenentatge de les tasques. Es podrà fer de diferents maneres. De
vegades, serviran els mètodes genèrics que té establerts l’empresa, però
en altres casos caldrà aplicar instruccions individualitzades per adquirir les
habilitats que la tasca requereix. Algunes de les tècniques que es poden
fer servir per facilitar l’aprenentatge són: el modelatge, l’emmotllament i
l’encadenament.

• Formació en la millora de les destreses per dur a terme la feina específica
a partir de l’entrenament i la repetició d’exercicis pràctics. Amb això
s’aconsegueix millorar la velocitat de treball, la qualitat de la feina o altres.

• Assistència. Són totes aquelles mesures de suport prolongat en el temps
que necessita la persona per dur a terme tasques concretes. Ens referim, per
exemple, a un assistent personal per a persones amb una gran discapacitat
física o un intèrpret en llengua de signes per a una persona sorda.

• Adaptacions i reestructuracions que necessitaran només aquelles perso-
nes que no puguin fer les tasques de manera autònoma. Perquè el lloc de
feina sigui accessible possible, és eficaç aplicar modificacions i adaptacions.
Per això els preparadors laborals han de tenir coneixements actualitzats
sobre les diferents tecnologies de suport existents i sobre les subvencions
vigents que es poden sol·licitar per cobrir les despeses d’aquestes adaptaci-
ons. Algunes de les adaptacions poden ser en:

– Horaris i tipus de jornada laboral, per exemple establint una jornada
parcial o temps de descans per evitar el cansament.

– Adaptació de les tasques, a través d’ajudes en l’estructuració ( amb
símbols, fotografies, colors en comptes d’escriptura...), eines d’auto-
control (llistes de tasques o checklist o organigrama de les tasques),
productes de suport (per exemple rellotges parlants, senyals visuals per
identificar l’arribada de clients, adaptació de documents i informació
al llenguatge Braille...).

– Els espais i els llocs de treball, per exemple: suprimint barreres
arquitectòniques, ajustant l’organització espacial i del mobiliari a les
necessitats de la persona i la seva discapacitat.

S’ha de tenir en compte que qualsevol estratègia de suport que es vulgui posar en
pràctica ha d’estar en consonància amb la cultura de l’empresa, per això és molt
important mantenir aquest contacte permanent i fluid.



Inserció sociolaboral 85 Treball amb suport

Exemples de suports dins i fora del lloc de treball

Aquestes són algunes de les casuístiques que es poden donar en un cas i en l’altre:

Suports dins del lloc de feina:

• Designar un tutor/company de feina

• Establir la cultura imperant en el lloc de feina

• Ajudar la persona a adaptar-se al lloc de feina

• Prestar ajuda a l’empresa i els treballadors

• Determinar els costums i les pràctiques en el lloc de feina

• Determinar les oportunitats d’ascens

Suports fora del lloc de feina:

• Resoldre problemes de tipus pràctic: transports, codi de vestimenta laboral...

• Tractar sobre relacions laborals interpersonals

• Prestar assistència en els tràmits per a les ajudes socials

• Mantenir contacte amb els professionals de salut i treball social

• Escoltar i aconsellar la persona en relació amb qualsevol qüestió que pugui plantejar.

Algunes de les pautes que hem de tenir en compte per dur a terme aquestes accions
de suport són:

1. Establir una bona relació amb els supervisors i companys de feina, i observar
totes les normes de l’empresa.

2. Evitar que l’entrenament interfereixi en la feina dels altres treballadors.

3. Incloure els supervisors i companys de feina en l’entrenament sempre que
sigui possible, i explicar en què consisteix l’entrenament, la figura del
preparador laboral i el procés d’allunyament.

4. Explicar als companys les dificultats i la personalitat del nou treballador.
Fer-ho sempre en positiu i amb el consentiment de la persona.

5. Animar els companys a relacionar-se amb el nou treballador i ensenyar-los
la forma adequada de fer-ho.

6. Animar la persona treballadora a participar en moments que fomenten la
interacció, com els descansos.

7. Reforçar positivament els companys, el supervisor i el nou treballador
sempre que se’n tingui ocasió.

8. Fer modificacions i/o adaptacions a la feina amb el supervisor, només quan
sigui necessari.

9. Informar la família dels progressos i les problemàtiques que puguin anar
sorgint, i implicar-los si poden esdevenir un benefici per la persona.
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10. Informar la família en relació amb els deures i les obligacions del nou tre-
ballador (què fer en cas de posar-se malalt, com comunicar una incidència,
qui és l’interlocutor directe...), així com els drets que té (dies de vacances,
descansos, horari...).

Estabilització

S’inicia quan la persona ja ha après les tasques que li han estat assignades, tot i
que encara no ho fa amb autonomia real.

Segons l’EUSE (2010), l’objectiu d’aquesta fase és desenvolupar de manera
efectiva les competències professionals (fer correctament les tasques) i
relacionals amb els companys de feina.

Al llarg d’aquesta fase es farà el seguiment del pla d’acció amb el treballador i el
supervisor o responsable de l’empresa, a través de reunions o contactes de manera
regular. S’hi avaluaran les accions del pla d’acció, el desenvolupament de les
tasques assignades al lloc de treball i, si correspon, es plantejaran nous objectius
al pla.

Exemple de seguiment del pla d’acció durant el pas d’estabilització

Per fer el seguiment del pla d’acció, el preparador laboral es pot plantejar qüestions com:

• Les estratègies de suport plantejades pel treballador i els seus companys han estat útils?

• El suport natural ha estat adequat?

• Cal introduir canvis i/o modificacions en els objectius plantejats o els tipus d’accions?

• Quins suports continua necessitant el treballador per desenvolupar les tasques de manera
autònoma?

Allunyament progressiu

L’objectiu de l’allunyament progressiu és reduir la intensitat del suport de
manera gradual i planificada.

L’allunyament progressiu del preparador laboral del lloc de treball variarà depe-
nent del cas, però sol venir determinat pels següents factors:

• L’autonomia en la realització de les tasques del nou treballador. L’allu-
nyament es farà de forma progressiva a mesura que el treballador segueixi
treballant bé sense la presència del preparador laboral. Si hi ha algun canvi
en negatiu, s’incrementarà de nou la seva presència.

• Les necessitats i personalitats del supervisor i del companys de feina.
Alguns empresaris es mostren més incòmodes que altres en el procés
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d’allunyament i reclamen la presència del preparador. En aquests casos
convé fer l’allunyament de forma progressiva i donar confiança. També es
pot donar el cas contrari, quan la presència del preparador pot incomodar
els companys o el supervisor. En aquests casos és recomanable donar
pautes d’actuació i eines perquè ells mateixos puguin formar i ajudar el nou
treballador i fer un allunyament ràpid.

• Les característiques del lloc de feina. Si les tasques són més o menys
complicades, si l’espai és gran o petit, si hi ha altres treballadors fent la
mateixa feina...

• La seguretat en la realització de les tasques i la relació amb els nou
companys de feina. Quan comença la fase d’allunyament és important
parlar-ho amb la persona a qui estem fent suport.

Per valorar aquesta retirada, podem fer servir un registre similar al de la figura
2.27. Gràficament, es diu que el millor suport és aquell que és invisible. Això vol
dir que totes les parts han de saber que el suport estarà sempre disponible, però
només serà visible quan sigui estrictament necessari.

Figura 2.27. Valoració de la retirada de suports

Adaptat de Bernad, S. (Coord.); “Guía de empleo con apoyo para personas con autismo” (2004)

S’ha d’acordar què es farà quan sorgeixin problemes o situacions de crisi, per
poder-se anticipar tant com es pugui. A continuació, detallem algunes estratègies
d’intervenció en situacions de conflicte durant aquesta fase:

1. Proposta de canvi de tasques.

2. Implicar el treballador en la presa de decisions.

3. Incrementar el temps de suport.

4. Reforçament positiu dels companys i del seu paper com a suport natural.

5. Implicació de la família en la motivació laboral.

6. Exposició clara a la persona de la situació: motius i conseqüències dels seus
actes.

7. Registre analític de la tasca i estratègies d’entrenament especial.
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8. Adquisició i entrenament de les habilitats d’autonomia personal i d’habili-
tats socials.

9. Promoure canvis d’horari, de lloc físic dins de l’empresa, de torn de
vacances...

10. Reforçar positivament la puntualitat.

11. Canvis en els mitjans de transport per accedir a la feina.

12. Evitar els canvis imprevistos en l’organització de la feina. Establiment de
rutines i pautes de treball estables.

13. Reconstruir les situacions conflictives entre els companys de feina i la
persona.

14. Seguiment sistemàtic dels canvis que es puguin produir en l’entorn familiar
(malalties o pèrdues) i en l’entorn laboral (nous companys o marxa d’un
company).

15. Canviar actituds i temors dels companys de feina.

Exemple de situació conflictiva: manca de puntualitat reiterada del treballador

S’obté aquesta informació a partir de la informació donada pel supervisor i els companys
de feina i per l’observació directa del preparador laboral.

Les estratègies d’intervenció que s’adopten són:

• Explicar a la persona les conseqüències de la manca de puntualitat.

• Incrementar la intensitat del suport durant un temps.

• Fer un reforç positiu de la persona quan sigui puntual.

• Recuperar les hores que ha deixat de treballar com a conseqüència de la seva manca de
puntualitat.

• Implicar la família en el control de l’horari (perquè es llevi abans i surti amb prou temps de
casa).

• Ajudar la persona a agafar l’hàbit de fer un registre amb l’hora d’entrada i de sortida a la feina.

• Implicar els companys de feina perquè l’ajudin a millorar la seva puntualitat.

El resultat d’aquesta intervenció ha estat una millora en la seva autonomia personal i la
continuïtat de la feina.

Seguiment i acompanyament al llarg de la vida laboral

Per assegurar el manteniment de la feina i que tant la persona treballadora com
l’empresa valorin com una experiència d’èxit el procés d’inserció a través del
treball amb suport, cal fer una acompanyament continuat amb ambdues parts.

L’objectiu d’aquesta fase és garantir un seguiment a l’empresa i al
treballador un cop s’hagin retirat els suports.
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Els canals de comunicació establerts en la fase de suport intens (per exemple
als passos presentació i orientació i de coneixement de la feina i de la cultura
de l’empresa) es mantindran de manera permanent. El contacte periòdic amb la
persona ens permetrà, per una banda, no perdre el nostre rol de referent laboral
i, per l’altra, gestionar incidències i crisis. Per orientar en l’abordatge d’aquestes
situacions de crisi, podem fer diverses actuacions adreçades a mediar en l’entorn
laboral, donar suport emocional o facilitar els canals de comunicació entre la
persona treballadora i el seus referents.

Aquest acompanyament i suport continuat ens permetrà:

• Ser proactius a l’hora d’avaluar les necessitats de la persona. Es
podran treballar aspectes com la satisfacció en el lloc de feina, la cerca de
millores laborals i nous reptes, les adaptacions als canvis que es produeixin
a l’organització o assolir millor independència, entre d’altres.

• Actualitzar i revisar el sistema de suports. D’acord amb els canvis
que es vagin produint en la relació laboral establerta, s’anirà modificant la
provisió de suports pactada inicialment, actualitzant els objectius personals
i laborals.

Hem de tenir en compte que el nostre suport cal que doni resposta tant a les
necessitats de la persona treballadora com a les de l’empresa. Aquest fet pot
produir, en alguna ocasió, un conflicte d’interessos. Per gestionar aquestes
situacions, el més important és saber reconèixer les necessitats de l’empresa (com
per exemple, el nivell de productivitat exigit al treballador, el compliment de
la normativa de l’empresa, o el seguiment dels protocols establerts), i oferir-li
orientació per fer les adaptacions i canvis necessaris per facilitar la integració de
la nova persona treballadora.

Aconseguir una feina serà una etapa més del procés, però en molts casos no
serà el final del camí. Moltes persones voldran ampliar la seva experiència i
obrir noves possibilitats laborals al cap d’un temps, identificant oportunitats de
desenvolupament de la carrera professional.

Una de les tasques fonamentals de la metodologia és donar suport a les motiva-
cions i les aspiracions personals de la persona, per tant, el treball amb suport
també ha de brindar suport en aquests casos, i afavorir així un increment en la
seva autoestima i independència personal.

Les persones amb discapacitat són més vulnerables que la mitjana de la població
als canvis que es donen en el mercat laboral actual, molt exigent i dinàmic. Per
tant, el treball amb suport en aquesta fase també ha de preveure obrir noves vies en
la carrera professional de la persona i contemplar el desenvolupament professional
i la promoció laboral com una part integral del procés.
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu

descarregar els models de
document. També

trobareu l’enllaç a les
diverses guies i manuals

comentats, a la secció
“Referències”.

2.5.2 Competències que ha d’aplicar l’equip tècnic

Les competències més importants que els professionals han de desplegar en
aquesta última fase de la metodologia són:

• Implicar, instruir i formar els suports naturals en el lloc de feina, reforçant
el seu paper clau en el procés.

• Donar informació a la persona treballadora, conjuntament amb els suports
naturals, dels elements destacables de la nova feina: període de proba,
procediments interns, avaluació del rendiment...

• Garantir que es treballa amb la persona amb discapacitat amb un pla de
formació flexible, buscant les alternatives adequades per a la formació i
l’aprenentatge de la persona.

• Com que l’accés a la feina també permet el desenvolupament de la dimensió
social de la persona treballadora, serà imprescindible dotar-la de recursos
flexibles per facilitar-li la participació a actes socials organitzats per l’em-
presa, dins i fora del lloc de feina.

2.5.3 Documentació i registres associats a la fase 5

En aquesta fase es farà servir principal el Pla d’acció individual, com a continuïtat
de tota la feina de desenvolupament que s’ha anat fent al llarg de les diferents
fases del treball amb suport. En aquesta fase, però, també podrem comptar amb
el model de registre per a la valoració de la retirada de suports en el pas
d’allunyament progressiu.

També serà necessari fer servir qüestionaris de satisfacció per a aquelles persones
implicades en el programa de treball amb suport com: el supervisor, companys
de feina, persona treballadora. Considerem un bon exemple de qüestionaris els
proposats a la Guia de empleo con apoyo para personas con autismo (2004).

2.6 Resum de les fases

Un cop feta l’anàlisi en profunditat de cadascuna de les fases del model de l’EUSE,
amb la intenció de presentar el model de manera resumida, presentem la figura
2.28. Aquest esquema ens ajuda a visualitzar de manera lògica i sintetitzada
els passos que cal fer en les diferents fases de la metodologia de treball amb
suport, alhora que ens permet copsar les diferents opcions a seguir, depenent de
la situació i de les necessitats de cada persona.
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Figura 2.28. Resum de les fases del treball amb suport

Adaptat de Jordán de Urríes, B. i Verdugo, M.A.; Empleo con apoyo y salud
mental(2003)

En resum, la descripció aplicada en un cas concret seria:

1. Una vegada la persona arriba a l’entitat o servei es fa una primera trobada i
es valora si entén què implica treballar.

2. En el cas que es valori que no, es fa una aproximació al món laboral.

3. Quan ja disposem del perfil professional i la persona té preferències profes-
sionals identificades i són coherents amb el seu perfil professional, es farà
recerca d’un lloc de feina que encaixi amb el seu objectiu.
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4. En el cas que no en tingui, es farà exploració de diferents àmbits profes-
sionals per detectar interessos i, si cal, fer accions per millorar el perfil
professional.

5. Una vegada aconseguit el lloc de feina, cal fer-ne una anàlisi prèvia a la
incorporació de la persona fins a trobar l’encaix i, a partir d’aquí, valorar
les necessitats de suport.

6. En cas que no hi hagi necessitats de suport, es mantindrà el contacte amb el
treballador i l’empresa per poder resoldre situacions en què calgui la seva
intervenció.

7. En cas que hi hagi necessitats de suport, el preparador laboral les activarà
per aconseguir una inserció amb èxit.
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3. Dimensions transversals del treball amb suport

El tècnic en integració ha de conèixer el treball amb suport, com a metodologia
que respecta les necessitats individuals de la persona amb discapacitat i es basa
en els seus desitjos i aspiracions per aconseguir i mantenir “llocs de treball reals”
en el mercat laboral ordinari.

D’aquesta manera, el treball amb suport permet garantir una integració sostenible,
que dona una seguretat salarial a la persona i li permet reduir la seva dependència
de les prestacions socials. Alhora, serveix per contrarestar determinades barreres
i actituds socials que exclouen les persones amb discapacitat del mercat de treball
normalitzat i del treball remunerat. Per fer-ho, cal parlar de les dimensions
transversals que té la metodologia.

Entenem per dimensions transversals tots els aspectes estructurals comuns
a tot el procés que intervenen de manera directa o indirecta en l’aplicació del
treball amb suport i que afecten el seu acompliment en tot el conjunt.

Les principals dimensions transversals a les quals fem referència són el conjunt
d’agents que participen en l’aplicació de la metodologia de treball amb suport
i la qualitat en la prestació dels serveis de treball amb suport per part de les
organitzacions.

3.1 Agents protagonistes del treball amb suport

Que la persona disposi d’un context organitzat i amb voluntat de col·laborar li
permet disposar d’un entorn que li proporciona seguretat, estabilitat i control sobre
ella mateixa. Donar suport perquè aquest context existeixi és part de la feina que
l’organització que aplicarà la metodologia de treball amb suport ha d’oferir.

Així, hi ha una pluralitat d’agents que, des de diferents perspectives i responsa-
bilitats, estan implicats en la metodologia. Cadascú aporta unes característiques
pròpies en les diferents fases del procés de treball amb suport. Els agents implicats
que afavoriran l’entorn de la persona són:

1. Les persones amb discapacitat

2. El context familiar i l’entorn relacional de la persona

3. Les empreses i els suports naturals en el lloc de treball

4. L’equip de professionals de l’organització i els diferents perfils que poden
intervenir



Inserció sociolaboral 94 Treball amb suport

Al punt “Els pilars
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5. Altres entitats i serveis: el treball en xarxa

3.1.1 La persona com a principal protagonista. Un model centrat en
la persona

En la metodologia de treball amb suport, la persona amb discapacitat se situa
al centre de tot el procés d’inserció. L’equip de professionals vetlla per
conèixer quines són les seves aspiracions dins el món laboral, i fer el possible
per materialitzar-les, minimitzant les limitacions que pugui tenir la persona i
potenciant-ne les capacitats.

Es posarà especial èmfasi en acompanyar en la presa de decisions de la persona.
Per tant, se li consultaran tots els passos que s’acordi fer. El professional adquireix
un rol de facilitador del procés de canvi: guiarà i acompanyarà tots els agents
implicats, en especial la persona amb discapacitat.

3.1.2 El context familiar i l’entorn relacional

Sempre que la persona doni el seu consentiment, i es consideri oportú, s’ha d’es-
tablir col·laboració entre totes les parts implicades en el procés. Una d’aquestes
parts és la família i l’entorn proper de la persona amb discapacitat.

Els professionals afirmen que, quan fem servir un model centrat en la persona és
important comptar, durant tot el procés, amb la xarxa social de suports a la persona
i implicar també la família. A les persones que configuren el context familiar de
la persona amb discapacitat, cal:

• Informar-les sobre la nostra organització i la metodologia de treball amb
suport.

• Orientar-les i assessorar-les per garantir unes pautes de col·laboració
facilitadora del procés d’inserció al món laboral.

D’entrada, el que es demana a la família és que tingui predisposició per col·laborar
en el procés de recerca de feina del seu familiar. En moltes situacions, la persona
amb discapacitat en tindrà prou amb aquesta disposició a col·laborar.

Si es necessita una intervenció més específica, el preparador laboral farà les
propostes de col·laboració concretes en cada moment de l’itinerari, establint:

• Reunions familiars: normalment a aquestes reunions hi assistirà la persona
amb discapacitat, però si es creu convenient es poden fer només amb la
família, sempre que la persona doni el seu consentiment. Serviran per donar
informació sobre el procés, per orientar en l’establiment de noves pautes de
relació, per assessorar per ser eficients en el seu rol de suport natural.
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• Trobades entre famílies per compartir vivències o donar eines per a la
gestió i l’acompanyament dels nous esdeveniments que estan succeint en
el si de la família.

• Contactes telefònics per informar del procés i resoldre petites incidències.

Caldrà tenir en compte un gran nombre de variables per valorar el grau d’impli-
cació necessària de cada família; com ara l’estructura familiar, la relació entre
els diferents membres del nucli familiar i el vincle emocional que hi ha entre
ells, el grau de dependència mútua, com és la interacció entre ells, la situació
socioeconòmica, les característiques culturals de l’entorn...

Hem de saber que no sempre serà evident identificar quines persones conformen
la família o l’entorn relacional més proper a la persona en cada cas.

Valorar el grau d’implicació de l’entorn familiar

No podem obviar que els membres d’una família, per regla general, coneixen molt
bé el seu familiar. Per tant, fer una entrevista de valoració inicial als membres de
l’entorn familiar ens pot ajudar a:

• Identificar el nivell de suport natural que té la persona en el seu entorn més
proper.

• Detectar possibles barreres i factors facilitadors que es desprenen d’aquest
entorn familiar.

Si ho considerem necessari, també podem aprofitar per constatar alguna infor-
mació que ens hagi donat la persona, o completar informació rellevant per a
l’elaboració del seu perfil professional. Per altra banda, hem de vetllar perquè la
família ens mantingui informats de qualsevol esdeveniment en l’entorn familiar
que pugui afectar, directament o indirectament, el procés d’inserció: alguna
situació de crisi familiar o canvis en l’estat psicològic o físic de la persona.

Quan atenem persones amb discapacitat intel·lectual, normalment acudeixen
a les primeres entrevistes amb algun familiar. En aquest moment, el
professional pot decidir fer primer una entrevista individual amb la persona
i després, si cal, convidar la família a una entrevista conjunta, o bé fer
directament una entrevista conjunta amb la família present.

Mantenir la família informada

Entrar en el món laboral és un moment de canvi important per a qualsevol persona
i, de retruc, per als seus familiars. Com qualsevol inici d’una nova etapa, pot venir
acompanyada d’inquietuds, preocupacions i pors ben diverses.
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Mantenir la família informada i establir una relació propera facilita que exerceixin
de suport positiu durant aquest procés de canvi, mantenint una actitud positiva i
de respecte vers les decisions que prengui la persona amb discapacitat.

Ens podem trobar que la família no sàpiga com acompanyar la persona, o que
tinguin una excessiva preocupació perquè trobi una feina adequada a les seves
necessitats i capacitats; per això caldrà donar-los eines perquè puguin anar
acompanyant-la en totes les fases del procés.

Factors influents

“En els determinants de salut mental, l’OMS identifica com a factor de protecció el suport
social de la família i les amistats.”

Organització Mundial de la Salut, “Prevention of Mental Disorders. Effective Interventions

and Policy Options” (Vol. Summary Report, 2004, p. 21-23).

La concepció que la família té de la persona amb discapacitat influirà, sobretot, en
l’autonomia que li donarà per decidir el seu futur laboral. La situació ideal és que
en el context familiar hi hagi una relació equilibrada de suport i autonomia.

Quan no es produeix aquest equilibri, ens podem trobar amb casos de:

• Sobreprotecció familiar. Un dels factors que més hi influeix és la protecció
que té la família cap a la persona amb discapacitat. Ho farà de manera
negativa quan és excessiva i es converteix en sobreprotecció.

Sovint, les reticències dels familiars les podem trobar en el moment que
la persona amb discapacitat passa d’estar en un entorn laboral protegit (un
centre especial de treball) a voler fer el salt i començar un procés de recerca
per trobar una feina al mercat laboral obert (a una empresa ordinària). Això
pot provocar un trasbals a la família, al veure perillar l’estabilitat laboral del
seu familiar i creure que el risc a perdre el que té no compensa els beneficis
que la persona en pugui obtenir.

• Manca de suport. En l’altre extrem, ens trobem aquelles situacions en
què la persona no compta amb el suport de la família, situació que sovint
és deguda a la manca d’expectatives que aquesta té sobre la persona amb
discapacitat.

Sovint, la persona amb discapacitat assumeix un rol familiar d’ajudar en les
tasques domèstiques, i els familiars no creuen que aquesta persona pugui dur
a terme un altre tipus de feina més gratificant per a ella, i menys encara, en un
entorn laboral obert. Aquesta percepció de l’entorn té una relació directa
amb l’autopercepció que la persona té d’ella mateixa, i fa que se senti molt
poc capaç de dur a terme qualsevol altra feina.
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• Manca d’acceptació de la discapacitat de la persona. Si això passa,
ens podem trobar en situacions on les expectatives que té l’entorn familiar
són massa altes amb relació a les capacitats de la persona. Aquest fet pot
provocar situacions de frustració.

Exemples d’accions per implicar la família

• Des del servei, sempre es buscarà promoure l’autonomia i la independència de la
persona, per tant, es convidarà la família a participar només quan sigui necessari per
l’objectiu d’inserció i sempre que la persona hi estigui d’acord.

• El rol que adopta la família en aquest procés serà determinant, ja que pot esdevenir un
element facilitador molt important. Mantenir-la informada del procés, de les possibilitats
laborals de la persona i de les dificultats que anem detectant, ajudarà a establir bons canals
de cooperació.

• Les actituds sobreprotectores de la família repercuteixen negativament en el procés d’inserció
laboral. Quan això passi, cal donar-los eines perquè es converteixi en un agent facilitador i
positiu.

• La nostra feina, doncs, serà acompanyar la família en benefici de la persona amb discapacitat.
I, per fer-ho, caldrà establir una relació de confiança i respecte mutus.

3.1.3 L’empresa i els suports naturals

Quan parlem de les empreses com un dels aspectes més rellevants com a agents
implicats en el procés, ens referim, principalment, a la relació que s’estableix
amb les empreses que ja col·laboren amb el programa, i no pas a les accions
adreçades al teixit empresarial en global per aconseguir la seva col·laboració en
un programa de treball amb suport.

L’empresa col·laboradora ha d’assumir un seguit de compromisos, que es
consideren factors claus i necessaris per garantir una relació de qualitat amb
l’entitat de treball amb suport:

• Col·laborar en la recerca d’un treball real i adequat a les possibilitats de la
persona.

• Facilitar la presència del preparador laboral durant la fase d’entrenament
del nou treballador.

• Informar la resta de companys de la incorporació d’un company amb
discapacitat, sempre que la persona així ho desitgi.

• Definir les tasques assignades a la persona treballadora amb la col·laboració
del preparador laboral.

• Participar en les valoracions periòdiques del lloc de feina de la nova persona
treballadora amb la col·laboració del preparador laboral.

• Mantenir contacte periòdic amb el preparador laboral i recórrer a ell quan
sigui necessari el seu suport.
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Trobareu informació
ampliada sobre la figura
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Importància dels suports naturals

Els suports naturals seran útils, sobretot, per donar suport en els processos
d’aprenentatge de les tasques, per facilitar les relacions amb altres persones
treballadores, per introduir la nova persona en la cultura de l’empresa i per
promoure el sentiment de benestar emocional de la persona.

Els suports naturals són referents significatius dins l’empresa i faciliten el
manteniment del lloc de treball. Un suport natural eficaç és aquell que manté
una relació de confiança amb la nova persona treballadora.

Com a integradors laborals, en el moment que entra un nou treballador a una
empresa ens hem de preguntar “qui pot exercir de suport natural dins l’entorn
laboral?” La resposta serà qualsevol persona que ho faci de manera voluntària
i que tingui relació amb la persona amb discapacitat que comença a treballar
(companys de feina o responsables directes). També es valorarà la seva idoneïtat en
el moment de dissenyar el pla d’acció dels suports entre totes les parts implicades,
i sempre amb el consentiment de la persona amb discapacitat.

3.1.4 L’equip professional

El preparador laboral ha de creure que la persona en recerca de feina aconseguirà
una feina; perquè moltes vegades arriba a l’entitat amb unes expectatives de
trobar una feina realment baixes i ningú no ha encoratjat mai les seves aspiracions
laborals. El preparador laboral farà el possible per apoderar a la persona en
recerca de feina; la tractarà amb respecte i demostrarà dignitat animant-la a
involucrar-se al màxim en els seus plans individuals.

Els professionals que treballaran aplicant la metodologia de treball amb suport
han de saber exercir de mediadors entre la persona treballadora, els companys de
feina i l’empresa. Han de saber reaccionar ràpidament quan sorgeixen dificultats
i donar suport a totes les parts implicades, perquè els problemes es resolguin al
més aviat possible.

Les claus d’un suport d’èxit seran mantenir contacte regular i personal amb la
persona, els companys i l’empresa. S’haurà de guanyar la confiança de tots ells
establint una relació de qualitat.

Característiques de l’equip professional

L’atribut més important d’un preparador laboral és tenir una bona actitud, ja que
haurà d’assumir un gran nombre de funcions ben diverses entre elles. Haurà
d’actuar com a assessor, intermediari, instructor, coordinador, orientador, mentor
i negociador. A banda, han de ser persones sociables, amb molt de tacte per tractar
temes sensibles i tenir una gran credibilitat.
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Els preparadors laborals han de tenir la capacitat laboral de fer la valoració
dels candidats, proporcionar informació i orientació professional, elaborar plans
d’acció personalitzats, comprometre’s amb els empresaris i fer campanya en
diferents nivells directius, saber realitzar la valoració del risc i de les condicions de
salut i seguretat en el lloc de feina, proporcionar una formació inicial i continuada
en desenvolupament personal i professional, tenir bons coneixements de l’ampli
ventall de serveis de suport que hi ha i saber accedir-hi quan la situació ho
requereixi.

Així, les principals característiques personals necessàries que ha de tenir un
preparador laboral són:

1. Persona amb principis i valors: alt nivell d’ètica personal i de principis.

2. Saber-se posar al lloc de l’altre (ser empàtic): ser conscient i considerat
amb els sentiments dels altres, prestar-los atenció, escoltar-los i prendre’ls
seriosament.

3. Optimista, positiu i imaginatiu per a solucionar problemes: mostrar entusi-
asme per la seva feina i ser una persona creativa, ja que ha de treballar en
equip amb altres persones per superar barreres.

4. Saber-se cuidar com a persona: atendre les pròpies necessitats físiques,
socials i, sobretot, emocionals. Saber gestionar-les de manera saludable i
tenir cura del seu benestar global, ja que aquest influirà en la qualitat de
l’atenció que doni a les persones amb discapacitat.

Les principals competències professionals necessàries que ha de tenir un prepa-
rador laboral són:

1. Capacitat d’observar i analitzar situacions.

2. Capacitat de detectar suports naturals.

3. Capacitat de dissenyar programes d’aprenentatge.

4. Capacitat d’avaluació i planificació: d’avaluar processos, fer informes...

5. Capacitat d’orientar i assessorar les empreses i les persones treballadores.

6. Capacitat de detectar problemes i actuar preventivament.

7. Capacitat de treballar en equip.

8. Capacitat de prendre decisions.

9. Conèixer la normativa i legislació social i laboral, així com de protecció de
dades.

10. Saber facilitar suport i establir criteris per retirar-se.

11. Competència relacional de comunicació.

12. Capacitat de negociar i mediar.
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13. Habilitat en vendes i màrqueting.

14. Coneixements en informació, assessorament i orientació sobre productes de
suport i adaptacions.

15. Habilitat per recopilar i enregistrar dades.

16. Capacitat per relacionar-se i crear xarxes.

17. Habilitat per la formació i el desenvolupament.

Les diferents figures professionals: preparadors, prospectors laborals i
altres

Parlem de preparador laboral per parlar de la funció del professional que dona
suport a la persona en recerca de feina, des del principi fins que treballa de manera
independent en el mercat de treball obert. A banda, algunes entitats de treball
amb suport divideixen les tasques en funcions especialitzades que duen a terme
persones diferents, i cada una té la seva pròpia descripció del lloc de feina.

Així, doncs, amb el terme preparadors laborals incloem tots els professionals
d’una organització o servei d’inserció laboral que utilitzen la metodologia de
treball amb suport. Altres noms que pot rebre aquesta figura són els d’orienta-
dors, tècnics d’inserció, prospectors d’empreses, mediadors laborals, entre molts
d’altres.

3.1.5 Altres entitats i serveis: el treball en xarxa

El treball en xarxa és un factor clau per a l’èxit dels itineraris de treball amb suport.
El document Treball amb suport a Catalunya; Protocol marc (2009) identifica tres
dimensions que cal tenir en compte:

• Intervenció psicosocial. Quan una persona assisteix a diferents serveis de
manera simultània (xarxa de serveis socials, sistema educatiu, serveis de
salut mental, i altres entitats i serveis vinculats a la integració sociolaboral
de persones amb discapacitat). L’objectiu és millorar el coneixement que
tenim d’aquesta persona, pactar les millors estratègies per a cada actuació
que es planifiqui i garantir la coherència en el posicionament davant la
persona perquè tots els professionals implicats s’orientin a assolir uns
objectius comuns.

• La cooperació d’agents de l’àmbit laboral en un mateix territori. L’en-
titat que fa treball amb suport no sempre pot oferir tots els recursos laborals
que la persona necessita, per tant, ha de mantenir contacte i coordinació
amb altres entitats i serveis vinculats a la integració sociolaboral, com és
el cas de centres de formació. També és possible que es plantegin accions
conjuntes a l’hora de fer l’apropament a les empreses per fer difusió dels
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RDL 5/2018
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bit.ly/2HtKdI9.

programes de treball amb suport. Finalment, és molt aconsellable establir
una col·laboració amb les oficines de referència en cada cas, del Servei
d’Ocupació de Catalunya, perquè les persones que atenem també hi estaran
vinculades en més o menys mesura. L’objectiu és optimitzar els recursos i
també aprofitar els àmbits d’especialització i l’experiència de cadascun dels
agents.

• La cooperació i el treball en xarxa amb altres programes i serveis que
faciliten suport en àmbits com ara l’habitatge, l’emancipació i el lleure,
principalment, contribueixen a la globalitat de l’atenció i a l’atenció a les
diferents dimensions de la vida adulta. Tots els aspectes de la persona
influiran en el seu desenvolupament professional. Des del treball amb suport
es planteja una intervenció holística i global de la persona. Això ens obliga
a establir coordinació amb serveis socials, sanitaris, educatius i també de
vegades amb serveis que ofereixen suport per a l’emancipació o habitatge.
L’objectiu és facilitar la globalitat de l’atenció a les diferents dimensions de
la vida.

Les coordinacions fetes amb altres professionals haurien d’enregistrar-se per
poder fer un seguiment dels acords als quals s’hagi arribat.

Hem de tenir present que tota aquesta coordinació i el traspàs d’informació que
se’n deriva haurà de fer-se sempre amb el consentiment de la persona, i en el
marc del reglament vigent en matèria de protecció de dades. Actualment aquesta
normativa és el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per
a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.

3.2 L’avaluació del programa de treball amb suport

L’avaluació del programa de treball amb suport s’ha de fer mentre es desenvolupa,
a través de les diferents fases.

Hi ha tres dimensions en els programes de treball amb suport susceptibles
d’avaluació i de millora:

• L’avaluació del procés i resultats d’inserció. Avaluarà el grau d’assoli-
ment dels objectius proposats, l’eficàcia i l’eficiència de les accions que
s’han dut a terme.

• L’avaluació de la persona demandant. Es centrarà en el grau de desenvolu-
pament de competències previstes i de la satisfacció obtinguda amb relació
a la seva inserció i l’acompanyament ofert pel preparador laboral.

• L’avaluació de l’empresa contractant. Es centrarà en el paper de l’empre-
sa (nivell d’implicació) i la seva satisfacció amb el programa, el preparador
laboral i el treballador.
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Les dades i l’anàlisi de les diferents fases i de les dimensions indicades s’hauran
de recollir en una memòria final que permeti identificar quins han estat els punts
forts i febles del programa per poder proposar accions de millora de cara a futurs
programes i que orientin la presa de decisions.

A continuació, mostrem un exemple de guió a partir de la memòria final del
programa de treball amb suport a partir de la proposta de l’Equip d’Inserció
Laboral de la Comunitat Terapèutica del Maresme i de la proposta de l’Anna Mas
(2008):

Exemple de memòria final del programa de treball amb suport a l’empresa ordinària

1. Dades identificadores del programa:

• Identificació del centre

• Breu descripció del projecte

• Breu descripció de les característiques de les persones destinatàries del programa

• Abast territorial del projecte i característiques del territori vinculat

2. Execució del programa:

• Metodologies emprades en l’acompanyament i treball amb suport a les persones beneficiàries.
Innovacions, canvis i/o reformulacions en cas que s’hagin produït. Valoració.

• Metodologies emprades en la prospecció d’empreses

• Valoració del programa per part de les persones participants

• Valoració del programa per part de les empreses col·laboradores

3. Indicadors i anàlisi:

• Total de persones participants

• Persones que inicien el programa en situació inicial d’ocupació en empresa ordinària

• Persones que inicien el programa en situació inicial de desocupació

• Persones que inicien el programa en situació inicial d’ocupació en empresa protegida

• Realització de pràctiques no laborals en empresa ordinària i inserció

• Durada de les contractacions

• Tipus de contractació

• Percentatge de persones que mantenen la contractació després de 6 mesos

• Percentatge de persones que promocionen, a la mateixa o a una altra empresa, en els primers
24 mesos

• Percentatge de persones que realitzen accions de formació i reciclatge

• Empresa: prospecció, convenis de col·laboració i suport a empreses

• Valoració del programa per part de les persones participants

• Valoració del programa per part de les empreses col·laboradores

4. Conclusions, punts forts, punts febles i propostes de millora.
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Introducció

En aquesta unitat ens centrarem en els factors que determinen que una persona
pugui accedir amb facilitat al mercat laboral o que, en canvi, tingui dificultats
tant per trobar una feina com per mantenir-la en el temps. Veurem també quins
són els agents implicats en els processos d’inserció sociolaboral, què cal tenir en
compte en el disseny, la planificació i implementació d’un itinerari personalitzat
d’inserció, com es porta a terme l’avaluació dels itineraris i la importància del
treball en xarxa.

El primer apartat, “Fonamentació del procés d’inserció sociolaboral”, incideix
en la importància de plantejar el procés d’inserció des d’una perspectiva cons-
tructivista, en què el paper del tècnic d’inserció es basarà sobretot en l’acompa-
nyament. L’anàlisi de l’ocupabilitat és un altre dels punts importants d’aquest
primer apartat, atès que, partint del grau d’ocupabilitat inicial i posant en joc
les eines, recursos i accions necessaris, la persona usuària podrà assolir el grau
d’ocupabilitat necessari per poder-se inserir laboralment.

Analitzarem també el model ISFOL per a la classificació de les competències i
iniciarem el recorregut pels projectes d’inserció sociolaboral fent-ne una concep-
tualització i definint-ne els objectius.

El segon apartat, “El procés d’inserció en l’acompanyament a les persones”,
fa referència a un dels eixos dels projectes d’inserció sociolaboral: la intervenció
amb les persones. Aquesta intervenció té com a protagonista la persona usuària,
es concreta en els itineraris d’inserció i ha de culminar en l’assoliment d’un lloc
de feina adient i ajustat a les expectatives i necessitats dels seus destinataris.

Com a pas previ, sabrem què cal tenir en compte pel que fa a la persona com
a destinatària de l’itinerari, quines característiques han de tenir els itineraris
d’inserció, les fases d’un itinerari i les accions que cal dissenyar i implementar en
cadascuna d’elles, els documents i protocols necessaris per registrar i sistematitzar
la informació necessària i el seguiment que cal fer al llarg de la implementació de
l’itinerari.

En el tercer apartat, “Projectes de col·laboració amb l’entorn”, es farà un
recorregut al voltant del segon gran eix dels projectes d’inserció, les empreses
que faran possible la inserció efectiva de les persones usuàries. Massa sovint
es deixa de banda o s’obvia la importància que té el fet de disposar d’un ventall
d’empreses que, quan necessitin incorporar treballadors a les seves seus, pensin
en els dispositius d’inserció i en tot el que aquests els poden oferir.

Fer una bona tasca de prospecció, donar a conèixer el dispositiu, fer-ne difusió,
destacar els grans avantatges que poden oferir al teixit empresarial, saber quins
canals i recursos cal posar en marxa per optimitzar el procés, establir negociacions
fèrtils i tancar aliances, fidelitzar i fer que les empreses confiïn en els dispositius
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d’inserció i el paper vital que, com a encarregat de la prospecció, difusió,
negociació i fidelització té el tècnic d’inserció laboral són els continguts d’aquest
tercer apartat, que inclou també informació sobre la importància del treball en
xarxa i les seves possibilitats en el terreny de la inserció.

Per finalitzar, el quart apartat, “Avaluació dels projectes d’inserció”, dona
una àmplia visió i aporta una valuosa informació sobre els tipus d’avaluació,
les fases, els agents implicats, els àmbits i la temporalització, així com els
factors i indicadors que cal emprar per poder fer una bona avaluació que permeti
ajustar, adaptar o inclús reformular aquelles parts de l’itinerari susceptibles de ser
millorades per tal d’assolir els resultats esperats segons els objectius plantejats.

Aquest apartat i la unitat es tancaran amb la difusió dels projectes d’inserció i els
aspectes logístics, pràctics i legals que cal tenir en compte.

Amb aquest petit tast de continguts ja estem en condicions de començar el
recorregut. Recordeu que, per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu
els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. Som-hi, doncs!
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les
persones a qui va dirigida.

• Caracteritza les necessitats específiques d’inserció laboral que presenten els
diferents col·lectius d’intervenció.

• Identifica les variables que contribueixen a determinar les competències
laborals dels diferents col·lectius i persones usuàries partint de l’anàlisi de
l’ocupabilitat.

• Valora la importància de respectar el dret d’autodeterminació de les perso-
nes usuàries.

• Analitza la informació rebuda sense jutjar ni avaluar la persona.

• Defineix les principals fases i elements del procés de planificació de
projectes d’inserció sociolaboral.

• Determina itineraris d’inserció sociolaboral.

• Incorpora la perspectiva de gènere en la recerca i orientació dels llocs de
treball.

• Identifica els documents i instruments de planificació característics de la
inserció laboral.

• Descriu estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una implicació
més gran de les persones usuàries i l’entorn en la recerca activa d’ocupació.

• Valora la importància de col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’anà-
lisi de l’ajustament entre les persones usuàries i el lloc de treball.

• Reflexiona sobre els límits de la relació entre l’usuari i el professional per
trobar la distància òptima.

2. Aplica tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les
necessitats de les persones usuàries amb l’entorn laboral.

• Selecciona tècniques de promoció de l’autonomia personal en l’entorn
laboral.

• Elabora activitats per al desenvolupament d’habilitats adreçades a la recerca
activa de feina.

• Incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca de feina.
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• Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries
en l’entorn laboral.

• Selecciona estratègies que afavoreixin a la persona usuària l’establiment
d’un bon clima laboral i evitin les situacions de crisi.

• Estructura les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona
usuària.

• Seqüencia les activitats que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat
laboral de forma independent.

• Estableix les mesures que assegurin el compliment de les normes de
seguretat i higiene durant la jornada laboral.

• Valora la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família
en el procés d’inserció sociolaboral.

3. Fa el seguiment dels processos d’inserció sociolaboral justificant la selecció de
les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte
d’inserció.

• Descriu tècniques de recollida d’informació per valorar el procés d’adapta-
ció de la persona usuària al lloc de treball.

• Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d’aprenen-
tatges adquirits.

• Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació de les persones
implicades en el procés d’inserció laboral.

• Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés d’inserció sociolaboral.

• Descriu el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

• Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d’inserció laboral.

• Registra i organitza els resultats de l’avaluació del procés d’inserció socio-
laboral.

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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La persona és sempre la
protagonista del seu procés
d’inserció. Cada procés
d’inserció és únic.

1. Fonamentació del procés d’inserció sociolaboral

El procés d’inserció sociolaboral s’entén com el recorregut que fa la persona
mitjançant un itinerari d’orientació individualitzat, amb l’objectiu de millorar
la seva ocupabilitat, és a dir, l’habilitat per accedir i mantenir una ocupació, a
través del desenvolupament de competències tecnicoprofessionals, tant de base
com transversals.

Per tal d’entendre el procés d’inserció sociolaboral, cal tenir en compte una sèrie
de qüestions, com ara:

• Com es fonamenta un procés d’inserció?

• Què és l’ocupabilitat i quins factors la defineixen?

• Per què tenir una baixa ocupabilitat pot impedir l’accés al mercat laboral?

• Què són les competències? Per què són importants?

• Com es porta a terme un projecte d’inserció laboral i quins elements el
formen?

• Com s’avalua la idoneïtat d’un projecte d’inserció laboral?

1.1 El procés d’inserció sociolaboral com a procés d’orientació

Quan parlem del procés d’inserció sociolaboral, fem referència a un procés
d’orientació que es realitza de manera personalitzada a una persona demandant.

Hem d’entendre l’orientació com el procés d’acompanyament continuat
i dinàmic que realitza un professional a una persona en situació de
desocupació o inclús d’exclusió laboral i social amb l’objectiu que aquesta
pugui incorporar-se al mercat laboral, no de forma puntual, sinó de manera
estable. És a dir, obtenir una feina i ser capaç de mantenir-la.

Aquest procés d’orientació es fa amb un enfocament constructivista, el qual es
basa en la idea que per aprendre cal partir de l’experiència personal de cadascú
per relacionar-la amb els nous aprenentatges i l’entorn, en el nostre cas el món
laboral, i així aconseguir aprenentatges significatius que permeten transferir
els coneixements i experiències a contextos diferents d’aquells on s’han après.

L’acompanyament sempre tindrà un caràcter mediador entre la persona i el
context.
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En el cas de la inserció laboral, la funció mediadora s’ha de donar entre la
persona i el mercat de treball. Per tant, el tècnic laboral, com a orientador,
és l’encarregat d’afavorir que la persona usuària millori la seva ocupabilitat
mitjançant el desenvolupament de la competència professional, amb la finalitat
d’assolir l’objectiu d’inserció que s’hagi marcat.

El procés d’inserció pot ser més curt o més llarg, en funció dels motius que han
portat la persona a estar en situació de desocupació. El recorregut que hom ha de
fer per tal d’esdevenir ocupable i l’acompanyament que farà amb el professional
conformen l’ itinerari d’inserció.

“El concepte d’itinerari apareix com a resposta a les dificultats per a la inserció sociolaboral
de les persones i col·lectius en exclusió o en risc d’exclusió. És una metodologia de treball
que es basa en la individualització, l’acompanyament i l’ajuda i el compromís de les parts
implicades.”

“Orientació per a col·lectius vulnerables”. Creu Roja; pàg 25.

Un itinerari d’inserció suposa per a la persona fer un recorregut en el qual, com
anirem veient, s’haurà de comprometre, definir objectius, dissenyar, (de manera
conjunta amb el tècnic), un pla de treball, realitzar accions, avaluar-les... La
majoria de les persones ateses en dispositius d’inserció presenten dificultats per
poder iniciar amb èxit un procés d’inserció o, dit d’una altra manera, són persones
amb especials dificultats per trobar una feina i/o mantenir-la, i necessiten un ampli
suport en aquest sentit.

Aquest suport pren forma amb l’acompanyament o acció tutorial en la qual el
tècnic ha de promoure la reflexió, facilitar la integració de noves competències i
aprenentatges, afavorir la presa de decisions... En resum, l’acció tutorial implica
acompanyar la persona demandant des del primer pas, al llarg del desenvolupa-
ment del seu itinerari d’inserció i fins que assoleixi la millora de l’ocupabilitat
que li possibiliti inserir-se i mantenir al mercat laboral.

La intervenció en la millora l’ocupabilitat, sigui quin sigui el punt de partida, s’ha
de fer de manera progressiva i sempre adaptada a les capacitats i característiques
de la persona, per això és tan important la figura de l’orientador laboral com a
referent de la persona demandant.

1.2 El procés d’inserció basat en la millora de l’ocupabilitat

Hi ha diversos factors que poden explicar que les persones tinguin dificultats per
accedir al mercat laboral i/o per conservar un lloc de treball: des de motius externs,
com poden ser una conjuntura econòmica desfavorable, que porta implícits baixos
índexs de contractació o legislacions laborals restrictives que no animin el món
empresarial a contractar; fins a motius més interns, vinculats a característiques
personals, a les actituds, de caràcter formatiu, laboral o, sobretot, amb quines
competències compta la persona i de quina manera les posa en joc en diverses
situacions. Aquests factors definiran l’ocupabilitat d’una persona.
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Per plantejar-nos millorar l’ocupabilitat de les persones demandants, és necessari
aproximar-nos al concepte d’ocupabilitat, definir el paper que tindrà la seva anàlisi
en un itinerari d’inserció i concretar els factors que incideixen sobre aquesta.

1.2.1 Ocupabilitat, definició i característiques

La paraula ocupabilitat és una traducció del terme anglès employability, construït
en la dècada dels vuitanta a partir de les paraules employ (‘ocupació’) i hability
(‘habilitat’); literalment, es pot traduir com l’habilitat per accedir a una ocupació
o mantenir una ocupació.

“L’ocupabilitat indica la posició d’una persona en un moment determinat de la seva vida
respecte a una ocupació concreta.”

Colomer, M., Palacín, I. i Rubio, F. Claus tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport

tutorial. (2008).

La proposta metodològica realitzada per Colomer, Cruells, Palacín i Rubio (2008)
entén l’ocupabilitat com un factor individual, propi i diferent per a cada individu,
que evoluciona al llarg del temps, perquè la persona anirà acumulant experiència
(laboral o no), desenvoluparà competències, podrà canviar la seva disponibilitat o
situació personal, entre d’altres, i la seva ocupabilitat canviarà.

Tanmateix, fem referència a una ocupació concreta, ja que una mateixa persona
pot tenir una bona ocupabilitat respecte a un lloc de treball i una baixa o nul·la
ocupabilitat per a un altre lloc de treball o àmbit professional (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. L’ocupabilitat

Adaptat de “Claus tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport tutorial”
(2008)

L’ocupabilitat és el grau de probabilitat que té una persona demandant de
feina d’accedir a un lloc de treball o conservar el que ja té.

L’ocupabilitat presenta quatre característiques essencials: és dinàmica, relativa,
variable i multifactorial. Vegem-ne el significat:

• Dinàmica: l’ocupabilitat d’una persona evoluciona i millora si hi ha un pla
d’acció, perquè pot evolucionar, i de fet evoluciona en la majoria dels casos,
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al llarg de la vida d’una persona, i pot millorar mitjançant un pla d’acció.

• Relativa: tenir un bon nivell d’ocupabilitat en un determinat sector laboral
no implica tenir-lo igual de bo en altres sectors.

• Variable: hi ha elements que no depenen de la persona, com són l’evolució i
el comportament dels mercats econòmics i la seva influència sobre el mercat
laboral.

• Multifactorial: a l’hora d’inserir-se en el món laboral hi ha molts factors a
considerar: econòmics, subjectius, culturals i biogràfics.

Exemples de característiques d’ocupabilitat

Dinàmica: una persona que comença un itinerari d’inserció. La Marta té 21 anys, ha
acabat l’ESO fa diversos cursos i no ha volgut continuar formant-se. Ha intentat, sense èxit,
trobar un lloc de feina, i davant l’evidència que el seu nivell d’ocupabilitat és molt baix, ha
decidit augmentar-lo mitjançant una sèrie d’accions coherents i sistemàtiques que inclouen
formació, tècniques de recerca de feina i altres habilitats sociolaborals que no té adquirides.

Relativa: una persona que vol canviar de feina. En Pere té vint-i-sis anys i fins fa poc
temps va treballar en el sector de la construcció. No vol tornar a treballar en l’àmbit en
el qual treballava. Necessita adquirir competències en el sector en el qual es vol inserir
laboralment, el sector de la mecànica, ja que vol obrir el seu propi taller.

Variable: una persona afectada per la bombolla immobiliària. En Pere ha estat treballant
i guanyant un bon salari en els anys de bonança econòmica, en què el sector de la
construcció va ser un dels més pròspers i que va generar més llocs de treball. Un cop
acabada la bonança, i amb l’arribada de la crisi, en Pere i molts altres treballadors com ell
es van veure abocats a l’atur després de molts anys sense dificultats per trobar feina.

Multifactorial: els factors d’ocupabilitat d’una persona. El tècnic en inserció que s’ocupa
de l’itinerari de la Marta ha de tenir en compte factors de tipus econòmic (situació del mercat
de treball), subjectius, culturals i biogràfics, com poden ser el sexe, l’edat, l’ètnia, el nivell
de formació, l’experiència laboral prèvia, la disponibilitat, el coneixement de tècniques de
recerca de feina... Serà la interacció de tots els factors la que definirà el nivell d’ocupabilitat
de la Marta.

1.2.2 L’anàlisi de l’ocupabilitat

L’anàlisi de l’ocupabilitat juga un paper fonamental en l’itinerari d’inserció, ja
que és el mecanisme d’orientació i motivació que possibilitarà el procés de canvi
necessari per a la inserció laboral. El seu objectiu és que la persona sigui capaç
d’identificar els elements que incideixen, de manera positiva o negativa, en la
seva ocupabilitat, i tenir així un punt de partida sòlid i fonamentat que permeti el
disseny i la implementació d’un pla d’acció adequat a les necessitats i objectius
de la persona.

Mitjançant l’anàlisi de l’ocupabilitat, serà possible portar a terme les següents
accions:

• Detectar els factors d’ocupabilitat que incideixen en l’ocupabilitat d’una
persona o grup.
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• Planificar les accions del projecte d’inserció.

• Avaluar els canvis en l’ocupabilitat al llarg del procés.

En moltes ocasions, el punt de partida per a l’anàlisi de l’ocupabilitat es basa en els
dèficits i no en les potencialitats de la persona. En moltes metodologies d’anàlisi
es tenen molt en compte els requeriments del lloc de treball que la persona no
compleix, com poden ser: determinades competències, disponibilitat, formació...

Si bé per planificar una intervenció de qualsevol classe pot ser necessari analitzar
allò que li manca a la persona, es corre el risc de caure en el desànim, en la
desmotivació, si la persona s’enfronta a una llarga llista de mancances que, amb
tota seguretat, no podrà resoldre ni deixar enrere abans de la seva inserció laboral.
Aquesta situació pot esdevenir un cercle viciós: una persona no és ocupable perquè
té moltes mancances, però no podrà deixar enrere les seves mancances si no
accedeix al mercat laboral.

Un altre perill de centrar l’anàlisi de l’ocupabilitat en els dèficits és que es
pot arribar a ignorar un potencial que tothom té, de coneixements, destreses
i experiències que, ben dirigides, poden ser de molta utilitat en la inserció
laboral. Per mesurar l’ocupabilitat alguns indicadors (com el nivell de qualificació,
competències transversals, motivació, interessos i contactes personals) poden tenir
un pes significatiu que compensi altres indicadors negatius que puguin incidir en
l’ocupabilitat de la persona i que no tenen per què dependre només d’ella.

En aquest sentit, factors com les experiències laborals no formals, participació en
organitzacions i activitats relacionades amb la societat civil, la família o la comu-
nitat, competències transversals assolides en la vida quotidiana i característiques
personals o d’estil de vida són molt positius si es tenen en compte i s’inicia un
procés de reconeixement i millora.

Així, en l’anàlisi de l’ocupabilitat s’han de tenir en compte els punts febles i els
aspectes a millorar, però també els punts forts i els aspectes que la persona ja té
assolits, però cal potenciar.

Prendre consciència de la situació pel que fa a la pròpia ocupabilitat és la base
per millorar-la. El procés d’anàlisi de l’ocupabilitat ha de connectar els
factors d’ocupabilitat amb la pròpia realitat de la persona, les seves capacitats
i allò que demana el mercat laboral.

A aquest procés d’anàlisi de l’ocupabilitat, la persona li ha de donar significat
i, partint d’aquest significat, crear el seu propi projecte de millora professional.
Recordem que hem d’entendre el procés d’inserció sociolaboral com un procés
d’orientació, on és important que l’aprenentatge significatiu s’incorpori a l’es-
tructura de coneixements que ja posseeix la persona.

En aquest sentit, diem que aquesta anàlisi és un procés compartit, perquè si el
protagonista del procés d’inserció és el professional i no la persona, si les decisions
es prenen tenint en compte només allò que “convé” en comptes d’acompanyar el
procés, aquest aprenentatge significatiu difícilment es produirà.
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1.2.3 Els factors d’ocupabilitat

Seguint el model d’anàlisi proposat a Claus tutorials (2008), en l’ocupabilitat
d’una persona hi incideixen tres grans grups de factors: els estructurals, els
personals i els competencials. El primer factor està vinculat al context i els altres
dos a la persona (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Els factors de l’ocupabilitat

Adaptat de “Guia metodològica per a la inserció laboral de dones”. Diputació de Barcelona (2004)

Factors estructurals

Els factors estructurals són factors externs a l’individu, és a dir, que en un procés
de millora de l’ocupabilitat, ni la persona usuària ni el tècnic en inserció hi poden
influir directament. Fan referència a les característiques econòmiques, polítiques
i socials que condicionen les oportunitats objectives d’accés i permanència en
l’ocupació, ja que:

• Incideixen en les dinàmiques de creació d’ocupació i en el creixement,
transformació o declivi de sectors i perfils professionals.

• Configuren la qualitat del mercat de treball pel que fa a estabilitat laboral,
poder adquisitiu, temps de treball, seguretat laboral, igualtat de gènere,
integració de col·lectius amb dificultats, etc.

• Indiquen les prestacions, serveis o recursos que la societat crea per regular
el mercat de treball, facilitar l’accés d’alguns col·lectius i persones a la
formació o oferir serveis complementaris que facilitin l’assoliment i/o el
manteniment del lloc de treball.
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Aquí intermediació fa
referència al fet de
relacionar una demanda de
feina (per part de la
persona) i una oferta laboral
(per part de l’empresa).

Les entitats d’inserció han
de ser observatoris de la
realitat del mercat laboral.

• Indiquen els efectes de discriminació que faciliten o dificulten la inserció.
Els efectes de discriminació estan en funció de circumstàncies molt diverses.

Potser caldria preguntar-se per què s’inclouen els factors estructurals dins de
l’anàlisi de l’ocupabilitat, si no depenen de la persona usuària ni de l’entitat
d’inserció. Ho podrem veure més clar en el següent exemple:

Exemple d’influència dels factors estructurals

En Manuel, treballador en el sector de la construcció des de fa vint-i-cinc anys: en l’època
en què el sector de la construcció estava en expansió, en Manuel no tenia problemes per
trobar feina, mentre que, amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la subsegüent crisi del
sector, en Manuel pot quedar-se en situació d’atur, malgrat que les seves competències
professionals no han minvat: senzillament, el mercat de treball no absorbeix l’oferta de
persones amb el seu perfil professional. El grau d’ocupabilitat d’en Manuel ha patit un
canvi negatiu per la conjuntura econòmica i laboral.

Com podem veure a través de l’exemple, és important que la persona (en Manuel)
prengui consciència dels elements externs i de l’impacte que tenen en la seva
ocupabilitat si vol modificar-la i millorar-la: pot optar per obrir-se camí en un
altre sector mitjançant la formació, per exemple, o reciclar-se en el sector de la
construcció, cosa que li permetrà augmentar les possibilitats de tornar a entrar en
el circuit laboral.

També és de vital importància que des dels dispositius o entitats dedicades a la
inserció sociolaboral es tingui sempre present en quina conjuntura de l’economia
i el mercat es troben, per poder dissenyar, modificar o incorporar objectius i
projectes que permetin una major adaptació i incidència en les tendències i
l’evolució del mercat de treball. En aquest sentit, és imprescindible l’actualització
constant d’informació i anàlisi, per descomptat adaptata a la realitat propera, tenint
en compte, igualment, la doble funció d’orientació a les persones usuàries i la
intermediació amb les empreses.

Factors personals

Els factors personals són factors individuals que estan relacionats amb les carac-
terístiques objectives i subjectives de la persona, del seu currículum formatiu,
experiència laboral i el propi entorn. Actuen com a mecanismes condicionadors
o potenciadors de la inserció laboral. La majoria d’ells poden ser modificats per
la persona, que és l’única que està legitimada per fer-ho.

Exemple de la influència dels factors personals

En Manuel ha de buscar feina en un sector diferent d’aquell on ha treballat fins ara. L’èxit de
la recerca dependrà de la seva formació, la seva experiència laboral, la seva disponibilitat,
el seu coneixement de les tècniques de recerca de feina; però també d’altres factors, com
els motius pels quals ha estat acomiadat de les feines anteriors, la seva posició davant la
feina en general... És a dir, en funció de l’encaix dels factors personals amb el que demana
el mercat de treball, en Manuel tindrà més o menys dificultats per trobar un lloc de feina.

S’ha de tenir en compte que, quan es planteja la modificació d’alguns factors
personals, s’està fent referència a qüestions que formen part de la vida privada
de les persones i no hi ha cap raó, per legítima que pugui semblar, per forçar la
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persona a facilitar aquesta informació (tot i que cal posar les condicions perquè
el procés d’inserció culmini amb èxit, i això suposa, en la majoria dels casos,
tenir tota la informació possible). En cas que ho faci, és important que la
persona usuària sàpiga que la informació que faciliti serà tractada amb la màxima
confidencialitat.

És tasca del tècnic fer evidents els factors personals i portar que la persona faci
una reflexió sobre l’impacte que aquests factors poden tenir sobre l’ocupabilitat,
així com a abordar la seva modificació a través dels factors competencials.

Per analitzar els factors personals, cal fixar-se en els indicadors relacionats amb la
trajectòria laboral, la trajectòria formativa, les experiències vitals, la disponibilitat
envers el procés i el treball i el posicionament davant el treball. Vegem què inclou
cadascun:

• Els aspectes sociodemogràfics com poden ser l’edat, el sexe i el gènere,
tenir alguna discapacitat...

• La trajectòria laboral inclou experiències laborals formals, no formals,
nivell de qualificació professional, responsabilitats, funcions exercides i
nivell d’execució, motius de pèrdua o canvi de feina, temps, tipus i vivència
de l’atur, experiències en recerca de feina...

• La trajectòria formativa ens dona informació sobre la titulació bàsica,
postobligatòria, reglada i no reglada, formació complementària, formació
ocupacional, contínua, aprenentatge informal...

• Les experiències vitals inclouen diferents processos i etapes que hagi
experimentat la persona que poden afectar o haver afectat en la seva inserció
sociolaboral.

• La disponibilitat envers el procés i el treball inclou els compromisos i
responsabilitats sociofamiliars, ingressos propis i a la llar que provenen de
salaris regulars, estacionals, prestacions no contributives, prestacions d’atur,
ajuts, coneixement i ús dels recursos socials i de les prestacions que s’hi
ofereixen, xarxes de suport utilitzades, disponibilitat horària, de mobilitat
geogràfica, d’incorporació a una nova feina...

• I, finalment, l’actitud o el posicionament de la persona davant el tre-
ball ens permet recollir informació sobre les creences i opinions sobre
l’ocupació, el valor que li atribueix, les motivacions per a la recerca
d’ocupació, atribució causal interna o externa sobre la seva situació d’atur,
l’autoconcepte i maduresa personal i professional, el grau de definició
del projecte professional, les aspiracions laborals a mitjà i llarg termini,
l’actitud en la recerca d’ocupació...

Exemples d’atribució causal interna i externa

És l’explicació subjectiva amb la qual les persones expliquen la seva situació d’atur.

L’atribució externa se centra en causes alienes a la persona com l’atzar, situacions
econòmiques i socials. Per exemple: “els empresaris prefereixen contractar a persones
amb altres perfils”, “he tingut mala sort” o “encara que em formi no hi ha feina”.
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El capital competencial és
un factor clau de
l’ocupabilitat d’una persona.

Enfocament holístic

L’holisme (del grec hólos,
‘totalitat’) és una posició teòrica
que postula com els sistemes i
les seves propietats han de ser
analitzats en el seu conjunt i no
només a través de les parts que
els componen.

L’atribució interna està lligada a la capacitat personal o a l’esforç que ha de fer la persona.
Per exemple: “no disposo de formació actualitzada” o “no m’he esforçat en la recerca de
feina”.

Factors competencials

La competència professional és el factor clau en la millora de l’ocupabilitat, per
dos motius bàsics:

• La competència professional és modificable.

• És el factor actiu capaç de fer possible un canvi important en els factors
personals de l’ocupabilitat.

La competència professional determina i defineix la capacitat que té la persona
per prendre decisions, millorar la seva formació, canviar o fer compatibles els
seus valors i hàbits amb l’ocupació i modificar, en sentit positiu, les seves actituds
enfront de la inserció laboral.

Com veurem més endavant, la gran majoria de competències professionals són
vàlides per a diferents sectors d’ocupació i per un ampli nombre de llocs de
treball, sempre que les persones tinguin la capacitat de transferir i adequar les
competències a cada lloc de feina.

Les competències professionals s’organitzen en tres grans blocs segons el model
de l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo dell Formazione Professionale dei Lavora-
tori; en català, ‘Institut per al Desenvolupament de la Formació Professional dels
Treballadors’):

• Competències tecnicoprofessionals

• Competències de base

• Competències transversals

De com es faci l’elecció i de la utilització adient d’aquests tres tipus de competèn-
cies professionals, dependrà el nivell d’èxit del procés d’inserció d’una persona.

L’ISFOL i el model de l’FP a Itàlia

A començaments dels anys noranta, l’Institut per al Desenvolupament de la Formació
Professional dels Treballadors (ISFOL) va començar a treballar en un model conceptual
sobre el qual es pogués fonamentar i articular el Sistema Nacional de Formació
Professional d’Itàlia. Aquest sistema incorpora una estructura de formació i acreditació
a partir de la unitat de qualificació, que incloïa continguts, durada, modalitat de formació i
criteris d’avaluació i que continua sent, a hores d’ara, la base de la formació professional
en aquest Estat de la Unió Europea.

Aquest model, que pot ubicar-se juntament amb altres models més coneguts, sota
un enfocament holístic o complex de les competències professionals, serà el que
desenvoluparem, tot i que hi ha altres classificacions depenent dels diferents autors,
igual que la definició de competència varia segons qui la conceptualitzi.
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1.3 Les competències

Per tal d’engegar, implementar i tancar amb èxit un procés d’inserció, és impres-
cindible conèixer la tipologia de les competències i el seu paper en aquest procés.
Però què són les competències? Quines són les seves característiques?

La definició de “competència” va lligada als canvis que s’han produït en el
mercat laboral i les demandes d’aquest en els darrers anys; fet que es pot
concretar en quatre eixos:

1. La cada vegada més amplia relació entre l’accés al món laboral i el nivell
d’educació/ formació.

2. L’adequació dels treballadors als canvis tecnològics i organitzatius de la
producció i la feina.

3. La transformació de l’oferta educativa/formativa.

4. Els canvis en les modalitats d’adquisició i reconeixement de les qualificaci-
ons professionals.

Aquests quatre eixos incideixen de forma directa en l’evolució del concepte de
competència i en la seva aplicació al llarg del temps. Quan la competència o com-
petències s’apliquen a l’àmbit laboral, parlem de competències professionals.

Partint de la proposta de definició de SURT, podríem definir la competència
professional com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats,
habilitats, actituds i comportaments laborals que es posen en joc en
l’execució d’una determinada activitat, ja sigui lúdica, esportiva, formativa,
laboral...

En aquest sentit, la competència és un conjunt ampli de recursos personals que
impliquen acció i, en conseqüència, una conducta, que ha de ser observable
directament i, per tant, mesurable i avaluable.

1.3.1 Classificació de les competències

Les competències es poden ordenar de diferents maneres. En aquest material,
seguirem la classificació que fa l’ISFOL, que organitza les competències en tres
grans blocs: competències tecnicoprofessionals, de base i transversals (vegeu la
figura 1.3).
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Figura 1.3. Competències professionals proposades per
l’ISFOL

Colomer, M. (2010)

Aquest model ha estat adaptat i desenvolupat per la pràctica i la recerca portada a
terme des de SURT, associació de dones per la inserció laboral, mitjançant el seu
projecte ASTROLABIUS (2002), on empreses i treballadors van dur a terme la
tasca d’identificació de les competències rellevants per a l’ocupació; permetent el
desenvolupament i reforç d’aquest model.

1.3.2 Competències tecnicoprofessionals

Les competències tecnicoprofessionals fan referència als coneixements i tècniques
necessàries per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral o un lloc
de treball concret, i es definirien per a un ofici o un perfil professional determinat.
Són competències, per tant, que es van adquirint amb la formació i/o l’experiència
professional. Aquesta formació pot ser:

• Reglada: cicles formatius, programes de formació i inserció PFI, estudis
universitaris.

• Ocupacional: formació específica per a persones en situació d’atur.

• Contínua: específica per a persones en actiu dins el mercat laboral.

• D’altres tipus: altres possibilitats de formació van relacionades amb els
programes públics d’ocupació-formació, com poden ser les cases d’oficis i
els tallers d’ocupació, els contractes de formació i de pràctiques...

Atès que aquesta tipologia de competències solen anar referides a una
formació molt concreta i específica, sempre que es vulgui canviar
d’ocupació, s’ha de revisar si els coneixements i l’experiència que es té
encaixen amb el perfil requerit segons el propi objectiu professional.

Exemple de canvi de feina

La Marta va cursar un CFGS d’administració d’empreses, i ha adquirit, per la via formativa,
les competències tecnicoprofessionals associades a aquesta ocupació. Però després de
tres anys treballant en un despatx, decideix que vol donar un gir a la seva vida professional
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L’accés al mercat laboral
com a finalitat

Tenir competències de base
també implica conèixer el mercat
laboral, el seu funcionament i la
gestió dels recursos i tècniques

per poder accedir a una ocupació.

i dedicar-se a la fotografia; per tant, la Marta haurà de posar en marxa un itinerari
formatiu per tal d’adquirir les competències tecnicoprofessionals que li permetin inserir-se
laboralment en l’àmbit escollit.

1.3.3 Competències de base

Les competències de base fan referència a aquells coneixements mínims reco-
neguts en una cultura determinada com a requisits bàsics per accedir a una
ocupació. Aquestes competències permeten fer front a situacions de recerca i
canvi d’un lloc de treball a un altre, o d’un sector productiu a un altre. L’ISFOL
descriu les competències base en els següents termes:

“Aquestes competències, requisit fonamental per a l’ocupabilitat de les persones, són
fonamentals com formació per a la ciutadania”.

(Angeli, 1997).

Des de la perspectiva de la persona, les competències de base responen a
l’exigència de contribuir a augmentar la probabilitat d’inserir-se en un context
de treball. Es classifiquen en tres grups: competències d’accés a l’ocupació,
instrumentals bàsiques i instrumentals específiques (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Competències de base

Podem dir que, malgrat que les competències de base s’adquireixen a través
dels estudis secundaris obligatoris (ESO), també es poden desenvolupar amb
l’experiència laboral, la recerca de feina i mitjançant formació bàsica instrumental
específica.

Competències d’accés a l’ocupació

Són aquelles competències que permeten a la persona poder-se moure en el procés
d’accés a un lloc de treball. Això implica:

• Conèixer com funciona, i com està organitzat, el teixit empresarial (tipolo-
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gia d’empreses, requisits per accedir-hi...).

• Conèixer els mecanismes, recursos i canals per tal de poder accedir al mercat
laboral.

• Conèixer els drets i els deures que té una persona en el moment en què
accedeix a un lloc de treball.

Competències instrumentals bàsiques

Es tracta de competències que, generalment, s’aprenen en l’etapa de l’educació
secundària obligatòria (ESO). Constitueixen els coneixements mínims imprescin-
dibles per poder interactuar amb els altres i amb l’entorn sociolaboral. Exemple
de competències instrumentals bàsiques són:

• El coneixement i adequació en l’ús de l’entorn laboral i social d’un deter-
minat territori.

• Tenir la capacitat requerida de lectoescriptura i càlcul funcional.

• Tenir la capacitat de comprensió i producció oral.

• Tenir la capacitat de destreses psicomotrius.

Competències instrumentals específiques

Tot i no ser imprescindibles (com sí que ho són les bàsiques), podríem dir que les
competències específiques són molt importants per tal de permetre a la persona
ampliar el ventall d’opcions per fer possible la seva inserció laboral. Exemples
de competències instrumentals específiques serien:

• Coneixements d’informàtica i domini de les noves tecnologies de la infor-
mació, com:

– escriure un text en un processador de textos a l’ordinador

– navegar per internet

– guardar arxius

– enviar un correu electrònic

– fer una recerca per internet

• Conèixer i dominar altres idiomes a nivell parlat i escrit. En el mercat
laboral actual el coneixement de l’anglès esdevé gairebé imprescindible,
però també es valora el coneixement d’altres idiomes, com el francès,
l’alemany, l’italià, el rus...

• Conducció de vehicles

• ...
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Sinònims de les
competències transversals

Sovint trobarem textos on es
faran servir com a sinònims de

les competències transversals les
capacitats claus, les habilitats

socials, les competències claus...

Evolució del mercat laboral

El mercat laboral ha evolucionat
pel que fa als seus criteris.

Abans de la prevalença de les
competències transversals, el que

el mercat valorava eren,
bàsicament, les competències
tècniques i les instrumentals.

Exemple d’adquisició de noves competències

La Marta va adquirir la majoria de competències de base a l’ESO, però un cop ha accedit
al mercat laboral s’adona que presenta mancances importants en el coneixement de les
noves tecnologies i en el coneixement de l’idioma alemany, competències que li permetrien
ascendir de categoria dins l’empresa on treballa. Ha començat a estudiar alemany a
l’Escola Oficial d’Idiomes i s’ha apuntat a un curs d’informàtica avançada.

1.3.4 Les competències transversals

Més enllà de les competències de base, les competències transversals permeten
a l’individu desenvolupar i aplicar les seves pròpies competències en activitats
diverses (transferència del coneixement). Impliquen factors tant cognitius i
afectius com comportamentals. Es consideren competències fonamentals per
capacitar la persona a treballar en diversos àmbits professionals i aconseguir
resultats superiors.

“(Les competències transversals són...) aquelles competències que no són específiques
d’una determinada activitat o posició laboral, sinó que entren en joc en diverses situacions.”

Angeli (1997)

Les competències transversals tenen una gran importància en el mercat la-
boral actual, un mercat laboral que es caracteritza pel canvi: contractacions
temporals en comptes de contractacions indefinides, subcontractació, expansió
del teletreball, importància de les noves tecnologies (TIC), ocupacions polivalents,
processos de reciclatge continus...

Tots aquests trets fan que les competències transversals adquireixin una importàn-
cia cabdal en els processos de selecció; quan, fins fa relativament poc temps, eren
considerades només com un factor addicional a tenir en compte. Relacionat amb
la creixent valoració de les competències transversals, trobem també la constatació
de l’obsolescència de les competències tècniques.

Un indicador d’aquest canvi el podem trobar en el currículum europeu, al qual es
recomana incorporar aquests altres valors del capital competencial de la persona,
fet que fins ara no s’acostumava a incloure en els currículums. No podem deixar
de banda tampoc l’expansió de l’anomenat currículum per competències.

Donar valor a les competències transversals facilita recuperar els aprenentatges
que es realitzen en àmbits de treball no formals, amb la finalitat de donar-los valor.
Això equival a recuperar l’anomenat currículum ocult; partint del reconeixement
dels aprenentatges i les experiències realitzades. Si es recuperen les competències
transversals adquirides durant l’experiència no reconeguda, dins la trajectòria
vital, serà possible identificar un gran nombre de competències perfectament
transferibles a l’entorn laboral i a ocupacions concretes.
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Qualsevol persona té competències transversals adquirides al llarg de la
seva trajectòria vital, perquè tots passem per processos que impliquen
el desplegament d’habilitats, actituds i coneixements necessaris que ens
possibiliten i ens donen la capacitat de poder assolir canvis importants i
complexos.

Les competències transversals estan classificades tenint en compte les accions que
ha de dur a terme la persona: identificar (o diagnosticar, segons alguns autors),
relacionar-se i afrontar situacions laborals. Aquestes accions representen tres
macrocompetències caracteritzades, per tal d’assolir un alt grau de transferibilitat
a activitats i contextos diversos. Al seu torn, cadascuna d’aquestes macrocompe-
tències porta vinculades altres competències concretes (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Classificació de les competències transversals

Competències transversals d’identificació

“Les competències transversals d’identificació són aquelles competències relacionades
amb l’anàlisi tant de les pròpies capacitats com de les característiques de l’entorn laboral.
Aquestes competències poden implicar, per exemple, la capacitat d’identificar els propis
punts febles i les potencialitats, identificar les característiques i els requeriments del context
i generar estratègies de resposta satisfactòries per a la persona.”

Colomer, M. (2010), pàg. 17.

A continuació, definim les tipologies de competències transversals d’identificació:

• Identificació i valoració de les pròpies capacitats. Aquesta competència
permet reconèixer els punts forts i els febles en relació amb l’àmbit laboral,
així com construir una imatge professional realista i positiva valorant i
confiant en les pròpies capacitats. Exemples de l’aplicació d’aquest tipus
de competència poden ser: saber quins són els meus interessos, criteris per
triar una feina, tenir confiança en les pròpies capacitats o saber quins són
els meus límits.

• Situar-se en el context laboral. Permet ubicar-se respecte a una ocupació,
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lloc de treball, perfil professional exigit i identificar-ne els requisits per po-
der generar estratègies professionals que afavoreixin l’obtenció de resultats
positius per a la persona i per a l’empresa. Un exemple d’aplicació d’aquesta
competència seria: identificar les funcions, competències i responsabilitats
associades a un lloc de treball concret.

• Disposició a l’aprenentatge. Aquesta competència permet identificar
els propis punts febles en l’àmbit formatiu respecte a l’objectiu laboral,
realitzant la formació adient per poder millorar amb una actitud positiva
i amb motivació per a la superació personal. En són exemples: saber què
necessitaria i m’agradaria aprendre per tal d’assolir el meu objectiu laboral,
tenir ganes d’aprendre, donar importància a la formació contínua.

Competències transversals de relació

Les competències transversals relacionals són aquelles que incorporen un ampli ventall
de processos relatius a com establir una relació amb altres persones i amb l’entorn.
Relacionar-se de manera eficaç amb els altres suposa el desenvolupament d’un conjunt
d’habilitats de naturalesa socioemocional (domini de l’expressió de les emocions i dels
sentiments, gestió del conflicte...) i d’estils de comportament que es posen en joc durant la
interacció.

Colomer, M. (2010), pàg. 18.

Les competències transversals de relació són les següents:

• Comunicació. Saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de
manera clara i saber escoltar i entendre els altres. Un exemple d’aplicació
d’aquesta competència seria: transmetre les seves idees, estat d’ànim,
opinions o informació de manera clara i entenedora amb el llenguatge i
suports necessaris i/o disponibles.

• Relació interpersonal. Saber relacionar-se satisfactòriament amb els
companys de feina i poder respondre correctament davant les persones que
hi ha per sobre teu en l’estructura d’organització de l’empresa, mantenint
una actitud assertiva en les relacions. En serien exemples d’aplicació:
reconèixer la vàlua dels companys, respectar les diferències de les persones
pel que fa al seu origen, sexe, religió, o el fet de saber trobar la manera de
dir les coses adaptant-me a cada situació.

• Treball en equip. Col·laborar i cooperar en la realització de les tasques dins
d’un equip, entenent que es treballa per a un objectiu comú. Un exemple
d’aplicació podria ser: col·laborar i cooperar de manera coordinada amb
un equip de persones, amb diversitat de rols i funcions, en la realització de
tasques per l’assoliment d’una meta comuna.

Competències transversals d’afrontament

Són aquelles competències que permeten generar a la persona una resposta adient
i positiva a un problema o una circumstància nova, com un canvi.
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Les competències d’afrontament es refereixen també a aquell conjunt de competències que
permeten la construcció i la posada en marxa d’estratègies d’acció, amb l’objectiu d’assolir
els objectius personals i previstos a la tasca. Podem dir, per tant, que són competències
relatives a la capacitat de resolució de problemes i a la capacitat de negociació, entre
d’altres.

Colomer, M. (2010), pàg. 18.

Així, els tipus de competències transversals d’afrontament són:

• Responsabilitat. Disposició per a implicar-se en el lloc de treball, valorant-
lo com a expressió de la competència professional. Un exemple d’aplicació
de la competència seria: realitzar les tasques assignades amb els criteris de
temps i la qualitat establerts.

• Adaptabilitat. Capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de
l’entorn de treball i a les noves exigències de l’ocupació, que afavoreixin
l’obtenció de resultats positius per a la persona, davant un ampli ventall
de situacions laborals. Un exemple de posar en joc aquesta competència
seria: proposar alternatives d’actuació eficaces i eficients davant situacions
imprevistes en l’entorn laboral.

• Organització del propi treball. Tenir una visió clara del conjunt de
les tasques relacionades amb el propi lloc de treball i poder executar-les
amb els recursos disponibles i en els terminis fixats. Poder desenvolupar-
les de manera independent. Com a exemple de posada en pràctica de la
competència, podríem proposar: prioritzar les tasques assignades en funció
de criteris com: urgència, importància, terminis, temps de dedicació. . .

• Negociació. Buscar acords satisfactoris per a les parts i apropar posicions,
sempre que sigui possible, davant situacions de conflicte en les relacions
interpersonals i del context laboral. Un exemple que permet copsar l’aplica-
ció d’aquesta competència seria: reconèixer els interessos i posicionament
de les altres persones.

• Gestió de situacions d’estrès. Saber generar estratègies de resposta posi-
tiva davant les situacions de dificultat, sobrecàrrega de tasques i conflicte
que poden aparèixer en relació amb el lloc de feina. Un exemple d’actuació
d’acord amb aquesta competència seria: mantenir el control de les seves
emocions davant situacions estressants o de fortes emocions.

Altre model de classificació de les competències transversals

L’entitat Barcelona Activa proposa i defineix, en el seu document Diccionari de
les competències clau, característiques personals relacionades, d’una forma causal,
amb l’èxit en un determinat lloc de treball. Aquestes característiques connecten
amb les competències transversals més valorades en el món laboral actual (vegeu
la figura 1.6).
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El Diccionari de
competències clau es pot

consultar en línia a:
bit.ly/2A2IUYI

Figura 1.6. Competències clau més valorades

“Les competències clau són aquell conjunt d’habilitats, actituds i valors que permeten
una execució excel·lent de les tasques professionals, i que es reflecteixen en determinats
comportaments en el context laboral.”

“Les competències clau han pres una especial rellevància en el món laboral actual.
Les noves tendències atribueixen a les competències clau un paper igual de rellevant
i complementari als coneixements tècnics, assolits per la formació i l’experiència,
que tradicionalment han estat els factors predominants per preveure l’excel·lència en
l’acompliment de la tasca professional.”

“Conèixer les competències més valorades al mercat de treball i identificar el propi perfil
competencial és fonamental per a triar el futur professional, trobar la feina adequada i
progressar professionalment.”

Projecte de vida professional PRO VP (2011). Barcelona Activa, Consorci d’Educació,

Ajuntament de Barcelona.

Aquesta proposta de competències es pot relacionar amb la qual nosaltres treba-
llem. Per exemple, la competència de pensament analític i pensament conceptual
podria incloure’s o relacionar-se amb la macrocompetència d’identificació, la de
lideratge amb la macrocompetència de relació i les d’iniciativa o la d’orientació a
l’assoliment formarien part de la macrocompetència d’afrontament.

1.4 Els projectes d’inserció sociolaboral

L’actuació d’un dispositiu o entitat d’inserció sociolaboral es concreta i desenvo-
lupa a partir de projectes d’inserció per reduir les taxes d’atur d’un territori i/o
una població determinada, a partir de la millora de l’ocupabilitat de les persones
que atén.
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itinerari

En el marc dels programes i
projectes d’ocupació, s’utilitza el
concepte d’itinerari per definir
la trajectòria que cada persona ha
de recórrer, amb
l’acompanyament del tècnic, per
tal d’arribar a inserir-se en el
mercat laboral.

Un projecte d’inserció, en sentit ampli, es pot definir com un conjunt
d’accions planificades, coherents i sistemàtiques basat en l’acompanyament
de les persones i lligat amb un procés d’intermediació planificat que
pretén apropar a aquestes persones demandants i empreses que cerquen
treballadors.

Aquests projectes es concreten en dos pilars fonamentals:

1. El disseny dels itineraris, amb les fases i actuacions que cal seguir per desen-
volupar l’acompanyament a les persones demandants en els processos
d’inserció sociolaboral.

2. La planificació de la col·laboració amb l’entorn en un sentit ampli. Si
obviem el valor que té l’empresa (en un sentit genèric) i el paper important
que juga en un procés d’inserció, estarem deixant de banda un factor decisiu
per a l’èxit del projecte.

Si bé la persona demandant és una peça important del procés d’inserció, el
mercat laboral i les empreses hi juguen un paper decisiu.

Quan es planifica, programa, executa i avalua un projecte d’inserció laboral s’està
posant en marxa un procés d’intervenció i intermediació amb la finalitat específica
d’aconseguir la satisfacció tant de qui sol·licita feina com de qui ofereix.

1.4.1 Objectius i avaluació d’un projecte d’inserció

Quan es dissenya un projecte d’inserció, el primer pas és tenir clar des d’on partim
i on volem arribar, és a dir, plantejar objectius. En qualsevol projecte d’inserció
hi ha dos objectius que s’han d’assolir per poder considerar-lo finalitzat amb èxit:

• Els itineraris d’inserció tenen com a objectiu la millora de l’ocupabilitat de
les persones ateses, a partir del desenvolupament de competències, per tal
que es puguin incorporar a un lloc de treball ajustat al seu perfil professional
i el mantinguin en el temps.

• La col·laboració amb l’entorn implica col·laborar amb el teixit empresarial,
altres serveis i recursos de l’entorn, amb l’objectiu de satisfer les necessitats
d’empreses amb un candidat que s’ajusti de la manera més completa
possible al perfil professional que demana la feina o el lloc de treball.

La inserció laboral no només té com a objectiu la consecució d’un lloc de
feina, sinó la seva continuïtat en el temps. No es pot considerar inserida
una persona que no és capaç de mantenir el seu lloc de feina.
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La forma i el desenvolupament que poden adquirir els projectes d’inserció so-
ciolaboral són múltiples i depenen, entre altres aspectes, de l’entramat polític i
socioeconòmic de la zona on s’implementaran.

Ens plantegem la satisfacció de l’empresa com a objectiu, ja que amb aquesta
satisfacció pretenem augmentar les possibilitats d’inserció de les persones que
atenem, incidint sobre alguns factors estructurals.

Tot i que no podem augmentar la quantitat d’ofertes de feina disponibles al mercat
laboral, sí podem intentar apropar-les a les persones que atenem. Per aconseguir-
ho caldrà acostar-se a les empreses per donar a conèixer la feina que fem:

• els serveis que els podem oferir

• les persones i els col·lectius amb què treballem

• els avantatges de contractar a aquestes persones

• els valors que implica per a l’empresa aquesta col·laboració i la imatge social
que transmet

En definitiva, es tracta de generar confiança i aconseguir que una empresa
que necessiti cobrir una vacant pugui decidir col·laborar amb la nostra entitat
d’inserció per fer-li la selecció i preparació de candidats capacitats per a aquest
lloc de treball, l’acompanyament de la persona usuària a la fase de pràctiques i
durant el període pactat quan se signi un contracte laboral.

D’altra banda, cal remarcar la necessitat de planificar l’avaluació i el seguiment
continu al llarg de tota la implementació del projecte d’inserció:

1. l’avaluació inicial ens informa d’on hem de començar a construir un projecte
d’inserció i com incidir sobre cadascun dels dos pilars d’aquest: persones i
empreses;

2. el seguiment possibilita comprovar l’evolució de la persona al llarg de tot
el procés, supervisar les accions formatives i les orientades a la recerca
de feina. Així com les actuacions que es desenvolupen en el marc de la
col·laboració amb l’entorn. Un cop la persona ha aconseguit una feina, el
seguiment tindrà com a objectiu el manteniment del lloc de treball, i

3. l’avaluació final ens permet saber en quina mesura s’han assolit els objectius
plantejats a l’inici del projecte d’inserció.
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Full de ruta

Una de les accepcions d’itinerari
el defineix com a “ruta que se
segueix per arribar a un lloc”. És
per aquest motiu que als
itineraris d’inserció també se’ls
anomena fulls de ruta.

2. El procés d’inserció en l’acompanyament a les persones

La proposta d’acompanyament personalitzat que fa una entitat a una persona amb
dificultats d’inserció, tenint en compte la seva individualitat i característiques, fins
que aconsegueix una feina i és capaç de mantenir-la es coneix com a itinerari
d’inserció o itinerari personalitzat d’inserció (IPI).

La següent definició ens permet conceptualitzar els itineraris:

“S’entenen per itineraris integrals d’inserció de col·lectius vulnerables els projectes que
executen acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en
els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional
que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final
d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.”

Itineraris integrals d’inserció laboral per a l’ocupació de col·lectius vulnerables 2017-2018.

Servei d’ocupació de les Illes Balears.

Aquesta definició ens convida a aprofundir en diferents aspectes dels IPIs, com
els principis d’actuació que els vertebren, les estratègies a aplicar al llarg de les
entrevistes que hi tenen lloc, la documentació que s’hi posa en joc, així com la
planificació dels itineraris a partir d’unes fases i actuacions.

Com es recull a la definició anterior, s’espera que la persona demanant doti de
sentit el seu IPI i acabi convertint-lo el seu propi projecte professional.

Aquest projecte professional propi girarà entorn de tres elements claus: la definició
de l’objectiu professional, l’establiment del pla de millora de l’ocupabilitat per a
l’assoliment de l’objectiu definit i el desenvolupament competencial, que permetrà
la millora de l’ocupabilitat.

L’acompanyament a la persona és un dels dos eixos en els quals
es fonamenta un projecte d’inserció; l’altre és el treball amb l’entorn
empresarial. Ambdós eixos són complementaris i imprescindibles per a
l’èxit del projecte.

2.1 Característiques dels itineraris personals d’inserció

L’eix conductor dels itineraris d’inserció és l’orientació, ni la directivitat ni molt
menys la imposició.

Per garantir que els IPIs es fonamenten en l’orientació cal definir els principis
d’actuació que ha de tenir present el tècnic d’inserció al llarg del desenvolupament
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Entrevistes

Al llarg dels IPIs es porten a
terme diverses entrevistes

individuals amb la persona per
facilitar l’acompanyament.

d’aquests, les estratègies que haurà de fer servir en el desenvolupament de les
entrevistes, així com l’expedient que es genera amb cada itinerari.

2.1.1 Principis d’actuació en els itineraris personals d’inserció

A partir de la Guía para la aplicación del itinerario integrado y personalizado de
inserción sociolaboral (2007) i la Guía para la orientación laboral de colectivos
vulnerables (2008), enumerem els principis que com a professionals hem de tenir
en compte al llarg d’un IPI:

• Procés: no es tracta de portar a terme accions aïllades, ni una suma
d’aquestes, sinó d’iniciar un procés coherent que porti la persona cada cop
més a prop de la seva plena integració social i laboral.

• Personalització: les característiques personals i professionals de cada
persona i els seus interessos i expectatives fan que cada procés sigui únic,
ja que s’haurà d’adaptar el temps i el tipus d’intervenció a les necessitats de
cada persona, per tant la resposta serà individualitzada.

• Bidireccionalitat: no és un recorregut lineal sinó que interacciona amb
l’entorn i amb els aprenentatges que realitza la persona, per la qual cosa cal
adaptar la intervenció als canvis que es vagin produint.

• Tutorització: al llarg del procés es faran totes les trobades individuals amb
la persona demandant que siguin necessàries. És important que la persona
se senti acollida, acompanyada i recolzada.

• Participació: cada persona és la veritable protagonista del seu itinerari d’in-
serció i és ella mateixa qui ha de prendre les decisions que consideri més
oportunes per assolir el seu objectiu professional, tenint, per descomptat, la
informació adient per part del professional.

• La responsabilitat de la intervenció cal que, a poc a poc, vagi sent assumida
per la persona demandant, per tal d’afavorir la seva autonomia, i que sigui
capaç de continuar la seva trajectòria per si mateixa, evitant dependències
que no són convenients ni per a la persona demandant ni per al professional.

• Normalització: Les accions plantejades en l’itinerari han d’utilitzar els
recursos normalitzats de l’entorn, i estar enfocades cap al mercat de treball
local.

• Complexitat: al llarg de l’itinerari es porten a terme diverses mesures, hi
intervenen diferents actors i es requereixen diversos recursos tant interns
com externs. És, a més a més, un procés llarg amb objectius a curt, mitjà
i llarg termini. Això comporta una complexitat molt superior a la de la
realització d’accions aïllades o actuacions específiques.
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Detalls en l’escolta

Al llarg de l’entrevista, i
especialment en l’entrevista
inicial, el tècnic ha de recollir un
seguit de dades. El fet de
consultar i d’escriure al registre
d’entrevista cada comentari que
la persona explica pot
incomodar-la i ser un limitador
de la comunicació. El tècnic s’ha
d’entrenar en l’ús dels registres
per conèixer-los i facilitar una
comunicació més fluida.

A partir de les característiques esmentades, s’entén que no totes les persones
passaran per les mateixes accions ni rebran la mateixa informació; l’itinerari
es farà de forma individualitzada en funció del projecte professional definit
per cadascú.

2.1.2 Estratègies per aplicar en el desenvolupament de les
entrevistes

Al llarg de l’itinerari personal d’inserció s’articulen un seguit d’entrevistes que
permetran fer el seguiment del procés d’inserció de la persona demandant. En
aquestes, el tècnic haurà de tenir en compte una sèrie de premisses que han de
possibilitar que les entrevistes siguin operatives i s’ofereixi un plus de confiança a
la persona, alhora que es manté la distància òptima entre demandant i professio-
nal.

No hem d’oblidar que la persona que es disposa a començar un procés d’inserció
pertany a un grup amb especials dificultats d’inserció i, per tant, està en una posició
de vulnerabilitat que cal tenir en compte. Aquestes premisses giraran al voltant de
l’escolta per part del tècnic i la preparació i realització de l’entrevista.

Una de les primeres premisses que cal tenir en compte és la relacionada amb
l’escolta.

En el document “Estratègies per a l’assessorament sociolaboral de persones
ateses en un dispositiu sociosanitari” es fa referència a les vuit regles d’una bona
escolta:

1. Cal deixar parlar l’usuari. Mentre el professional parla, no escolta.

2. Cal demostrar que es vol escoltar allò que l’usuari pot i vol dir.

3. S’han d’evitar distraccions. Molt sovint es tenen diverses coses al cap, i això
impedeix centrar plenament l’atenció en el que estem fent en el moment
present.

4. S’ha d’aconseguir que la persona se senti còmoda a l’hora de parlar.

5. No s’ha d’interrompre l’usuari. Si es tenen preguntes, cal deixar que la
persona acabi d’explicar.

6. S’ha de tenir control sobre els propis sentiments. El que ens pugui despertar
la persona, ja sigui amb relació al propi compromís amb el treball que s’està
realitzant o en l’àmbit personal, s’ha de saber filtrar.

7. Cal evitar discussions o crítiques en el moment de l’atenció. Els espais per
a la discussió cal preparar-los.

8. Fer preguntes ajuda a fer que l’usuari se senti protagonista i és una bona
manera d’expressar el nostre interès per entendre allò què ens diu.
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Cal tenir en compte que algunes preguntes poden resultar incòmodes per a la
persona, i per tant s’ha de ser molt curós i respectuós quan es demani informació
sobre segons quins aspectes. És important també valorar prèviament si és realment
necessari preguntar segons quines coses en la primera entrevista o es pot anar
recollint aquesta informació un cop la persona demandant tingui més confiança i
s’hagi establert un compromís més ferm.

Pot passar també que davant d’alguna pregunta la persona es negui a respondre.
Cal respectar-ho. Probablement, com s’ha apuntat anteriorment, quan la persona
se senti més confiada, acabarà per proporcionar la informació que ens ha negat en
un principi. Evitar el conflicte i l’enfrontament són condicions imprescindibles
per poder establir una bona relació amb la persona usuària.

Altres aspectes que cal tenir en compte són els relacionats amb la preparació i
execució de l’entrevista, que es pot concretar en l’espai físic on es durà a terme,
la durada i l’estructura o el disseny.

L’espai físic on es durà a terme l’entrevista ha de ser còmode, amb unes
característiques adients pel que fa a llum, temperatura i ordre. Aquest darrer
aspecte a vegades es deixa una mica de banda, potser per la idea equivocada que “el
desordre transmet sensació de feina, d’operativitat i practicitat”. Sovint el desordre
l’únic que mostra és dispersió.

És important que l’espai garanteixi una total privacitat. És millor no atendre
trucades telefòniques, visites, ni permetre interrupcions de cap mena. Cal estar
atent a no crear “barreres comunicatives”, com ara una taula de despatx, però
també s’ha de tenir en compte de no traspassar la “distància de seguretat” que
necessita la persona per no sentir-se agredida per una proximitat excessiva del
professional.

La durada de l’entrevista sempre ha de ser limitada. Cal ser puntuals a l’hora
d’iniciar-la, i fixar una durada determinada, que en general anirà dels quaranta-
cinc als seixanta minuts. Una entrevista molt curta genera sensació d’haver-se
quedat amb assumptes sense expressar, cosa que es pot traduir en angoixa i/o
ansietat en l’usuari, mentre que una entrevista excessivament llarga tendeix a
provocar avorriment, cansament o desinterès.

Pel que fa a l’estructura o disseny de l’entrevista cal tenir en compte els aspectes
següents:

• Ha d’estar planificada per no acabar sent una recollida d’informació caòtica
i desestructurada.

• És convenient comptar amb uns protocols o instruments adients on recollir
la informació.

• El contingut s’ha d’ajustar a les característiques de la persona que tenim
davant; seria absurd centrar-se en l’experiència laboral o formativa d’una
persona que busca la seva primera feina i/o acaba de finalitzar l’ensenyament
secundari obligatori (ESO).

• Cal evitar que un disseny excessivament estructurat acabi semblant un
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu
descarregar diversos
models de document.

interrogatori. És cert que hi ha qüestions que només es poden respondre
de manera “tancada” –dades personals, llocs on s’ha estudiat–, però moltes
altres dades es poden obtenir en el context d’una conversa.

• El tipus d’entrevista més adient és l’anomenada entrevista semiestructurada.

L’entrevista s’estructura o divideix en quatre passos: la preparació,
l’execució, el registre i la valoració, que ha de culminar en una detecció
de necessitats acurada i encertada. És important donar a cadascun dels
passos la importància que es mereix, ja que són igualment importants i
complementaris entre si.

2.1.3 L’expedient personal

Al llarg d’un procés d’inserció es van compilant i generant documents. La
informació que contenen s’ha de tenir recollida de manera sistemàtica i endreçada,
a fi de poder-hi accedir de manera senzilla i ràpida quan sigui necessari. El
recull de documentació de l’usuari és l’anomenat expedient personal. Aquest
expedient acompanyarà la persona demandant al llarg del seu procés d’inserció i
serà arxivada al final del procés, per poder-la consultar si escau.

La informació que s’ha de recollir en l’expedient personal ha de fer referència a as-
pectes personals i sociolaborals de la persona, l’objectiu professional, les accions
que es portin a terme (entrevistes, diagnòstic d’ocupabilitat...), els compromisos i
acords amb la persona demandant...

No cal dir que la informació recollida en l’anomenat expedient personal ha de ser
tractada amb el màxim respecte i la màxima confidencialitat.

L’expedient personal ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

1. Registre, si escau, de l’entrevista d’acollida.

2. Contracte de compromís.

3. L’entrevista inicial o ocupacional.

4. El buidatge de l’entrevista, si escau.

5. Protocol d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats.

6. Registre del projecte professional.

7. Tota la documentació referent al seguiment de la persona usuària i el seu
projecte professional: tutorització, control d’assistència, seguiment del
projecte, entrevistes i/o trobades consensuades o extra, protocol de derivació
si escau.

8. Protocol de seguiment a l’empresa, si escau.
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9. Informe final o de tancament.

10. La documentació que ens hagi lliurat la persona usuària: curriculum vitae,
informe de vida laboral i, en general, tota aquella documentació que pugui
resultar útil.

Cada entitat o dispositiu d’inserció tindrà els seus propis models de
documents, en funció de les persones que atén (característiques, edat,
col·lectiu de pertinença...), i dels diversos programes o accions a
desenvolupar; no hi ha una documentació estandarditzada.

2.2 Diferents models d’organitzar un itinerari d’inserció

Abans d’abordar aquest apartat és necessari fer una puntualització pel que fa a la
classificació d’un itinerari d’inserció en fases; com diu M. Colomer et al (2008):

“En un sentit estricte, el procés no es pot dividir en fases perquè tot procés de canvi segueix
una dinàmica única per a cada persona i en cap cas és lineal i consecutiva. Però estructurar
mínimament el procés també suposa alguns avantatges:

• Posa èmfasi en la missió de l’acció orientadora.

• Permet acordar amb la persona un procés acotat i orientat a uns objectius.

• Aporta una referència temporal.

Organitzar el procés d’inserció amb certa estructura requereix una aplicació oberta, ja que
en tot procés de canvi s’ha de donar una revisió contínua dels acords que poden alterar el
disseny de l’itinerari previst per assolir els objectius d’inserció. Analitzar, acordar, planificar
i adquirir competències són tasques transversals al llarg de tot el procés que permeten
avaluar l’assoliment d’objectius, estudiar les possibilitats i prendre noves decisions.”

Colomer, M. (2008). Tècniques d’anàlisi de competències professionals II. Projecte

professional.

A continuació es presenten diferents propostes per organitzar els itineraris, amb
la finalitat de mostrar com les diferents metodologies tenen un objectiu comú. Es
tracta de les propostes de l’entitat SURT, l’ECAS i la Fundació Tomillo.

L’entitat SURT classifica les fases de l’itinerari d’inserció en:

1. Fase inicial. És el punt de partida de l’itinerari d’inserció; en aquesta fase
s’ha d’arribar a un compromís per part de la persona demandant i un pacte
de les condicions en què es desenvoluparà el procés d’inserció.

2. Fase de treball. On es dissenya l’itinerari d’inserció de cada participant i
s’implementa el pla d’acció que permet millorar l’ocupabilitat.

3. Fase de tancament. Finalment, s’avaluen els resultats i, si cal, es fa un
seguiment posterior a l’assoliment dels objectius del pla d’acció.
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La classificació que fan les entitats catalanes d’acció social (ECAS) en la
Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves (2010), és lleugerament
diferent:

1. Contacte i inici. Moment de contrast entre el context i el mercat laboral.
Es presenten les expectatives, els interessos i les motivacions del / de la
jove amb l’objectiu de conèixer quina és la predisposició i disposició que té
envers el procés d’inserció i per formalitzar una demanda operable.

2. Projecte professional. Moment en què es dona el gruix del procés d’inserció
i on es desenvolupa el projecte professional que permetrà el desenvolupa-
ment competencial.

3. Assoliment. Moment en què s’assoleix l’objectiu laboral o d’inserció,
s’avalua el procés i se’n pacta la continuïtat (op. cit., pàg. 39).

Al seu torn, la Fundació Tomillo, en el document Orientación laboral basada en
itinerarios: una propuesta metodológica para la intervención con colectivos en
riesgo de exclusión, fa la classificació següent:

1. Acollida i avaluació inicial de l’ocupabilitat. Diagnòstic.

2. Itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral.

3. Incorporació al mercat laboral.

En aquest material, fem una proposta per estructurar els processos d’inserció a
partir de les tres anteriors; tal com es mostra a la figura 2.1, de manera que les
fases que s’estableixen són obertes i permeables, i això permet donar una resposta
ajustada a cada persona atesa.

Figura 2.1. Fases dels itineraris personals d’inserció

A la taula 2.1 es presenta un resum de les fases, accions i documents que es posen
en joc al llarg d’un itinerari personal d’inserció.
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Taula 2.1. Resum de les fases, accions i documents d’un itinerari d’inserció

Fases Accions a portar a terme Documentació corresponent

Fase inicial 1. Accés al servei Creació o obertura de l’expedient personal / informe de
derivació

2. Acollida i presentació del servei Contracte de compromís

3. Entrevista inicial Registre de l’entrevista inicial

4. Anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic Model d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats

Fase de treball 5. Definició del Projecte professional Registre de projecte professional i cronograma, segons el cas

6. Derivacions Registre de derivació, si escau

7. Seguiment Document de tutorització

8. Seguiment a l’empresa, si escau Registres de valoració de l’empresa

Fase de tancament 9. Tancament del cas i avaluació des de diferents dimensions:
demandant, empresa i dispositiu.

Informe final del cas (o de baixa, voluntària o forçada, si es
dona el cas) i qüestionaris de satisfacció

2.3 La fase inicial

La fase inicial és l’única fase obligatòria dels itineraris personals d’inserció, ja
que per part de la persona demandant o bé per part de l’entitat es pot detectar la
inadequació dels programes o serveis del dispositiu a les necessitats de la persona
atesa. S’hi poden distingir quatre moments:

1. L’accés al servei

2. L’acollida i presentació del servei

3. L’entrevista inicial

4. L’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic

2.3.1 Accés al servei

L’accés a l’entitat o servei es pot fer de dues maneres, per iniciativa pròpia
de la persona demandant, o bé per un procés de derivació que pot ser des de
diverses institucions, segons les característiques de la persona: en el cas dels joves
la derivació sol fer-se des dels centres educatius; en el cas de les dones víctimes de
violència de gènere des de dispositius d’atenció a la víctima, els serveis de salut
mental, les OTG... Són exemples d’entitats que poden derivar usuaris cap al servei
d’inserció laboral.

La derivació sempre ha de ser pactada i raonada. Es posa, doncs, de manifest
la importància del treball en xarxa, establint lligams de col·laboració entre els
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Derivar

Derivar és un procés tècnic
mitjançant el qual un
professional elabora una
proposta perquè la persona
demandant pugui ser atesa en un
recurs que, d’acord amb les
necessitats detectades i el treball
efectuat, recull la seva demanda i
voluntat.

diferents dispositius. En cap cas es pot fer una derivació com una manera
de desentendre’s de la persona, sinó com una acció que facilitarà, mitjançant
l’establiment d’aliances i estratègies, l’èxit del procés d’inserció.

Hi ha tot un seguit de preguntes que cal fer-se quan s’ha de rebre una persona
d’una derivació. A tall d’exemple, des de l’entitat que deriva s’han de clarificar
els punts següents:

• La proposta de derivació és consensuada amb la persona usuària?

• S’ha tingut un coneixement acurat i complet de l’entitat a la qual es planteja
derivar la persona demandant?

• S’ha previst com s’engegarà el procés?

• Existeix una coordinació efectiva entre ambdues entitats?

• S’ha planificat algun tipus d’acompanyament?

Normalment, quan una persona arriba al dispositiu d’inserció derivada d’un altre
recurs o servei, ho farà paral·lelament amb un informe on tindrem les dades
bàsiques de la persona, així com quina és la seva situació de partida.

Les persones amb més dificultats per trobar feina són les que més sovint
arriben al servei derivades d’una altra entitat.

Com ja s’ha mencionat, l’altra manera d’accedir a un servei o dispositiu d’inserció
és per pròpia iniciativa. D’entrada s’entendrà que una persona que ve per
iniciativa pròpia pot comptar amb més motivació per engegar un procés d’inserció,
però també podria passar que no tingués clar quin és l’objectiu del dispositiu
i les seves expectatives respecte al servei no fossin adequades o realistes. La
voluntarietat o obligatorietat poden marcar la disponibilitat i la predisposició
inicial de personal cap al procés d’inserció.

Aquest moment donarà lloc a la creació o obertura de l’expedient personal.

2.3.2 Acollida i presentació del servei

Independentment de la via per la qual la persona arribi al servei, ho farà més
o menys informada i més o menys predisposada a iniciar un procés o itinerari
d’inserció. En l’acollida i presentació del servei és on s’ha d’aconseguir acollir
la persona perquè adquireixi confiança i un compromís ferm cap a tot el procés
que es disposa a iniciar.

L’acollida ha de promoure la confiança, la disposició i la motivació de la
persona, fer-la sentir que és la protagonista del seu recorregut, generant un
vincle entre la persona i el professional.
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Vinc perquè em doneu feina

En alguns casos, la primera
demanda que fa la persona a

l’entitat és que vol que li donem
feina. Aquesta demanda s’ha de

reconduir, explicant que les
entitats d’inserció acompanyen a

trobar una feina, però no la
donen ni la garanteixen.

A més de les estratègies per aplicar en el desenvolupament de les entrevistes, en
aquest moment, proposem que l’actuació del professional segueixi aproximada-
ment la següent seqüència:

1. Presentació cordial del professional i del dispositiu o entitat. Per exemple:
“Hola, soc en... i treballo com a... a l’entitat/dispositiu..., que té per objectiu
millorar la inserció laboral de persones que es troben sense feina o que volen
millorar”.

2. Escoltar la situació de la persona, els motius que l’han portat a venir
al dispositiu, les expectatives que té del servei i la demanda que en fa
i contrastar-ho amb el servei. Amb preguntes obertes com: com has
arribat/conegut el dispositiu? T’ha explicat algú què fem? Per què vols
treballar? En què creus que et podem ajudar?

3. Informar la persona usuària del que pot esperar i què li pot oferir el servei.
Aquesta presentació ha de ser sintètica i no aclaparar la persona amb
detalls i informacions que la poden sobrepassar, però pot ser convenient fer
referència als elements claus dels itineraris. Es pot convidar la persona a
oferir-li informació sobre el dispositiu amb preguntes com: “T’agradaria
que t’expliqui què oferim a les persones que atenem perquè valoris si
encaixa amb els teus interessos? De les possibilitats o programes que t’he
explicat, vols més informació sobre algun en concret? Creus hi ha alguna
cosa de les que t’he explicat que s’ajusti a la teva situació i necessitats?”

4. Facilitar la decisió de la persona respecte si vol engegar el procés d’inserció,
sota els criteris de compromís i responsabilitat.

5. Una possible manera de tancar aquest moment és mostrant els espais del
dispositiu, acomiadant-se i convidant la persona a tornar-hi.

Acollida i presentació del servei en sessió grupal

Malgrat que el procés d’inserció o orientació comença sempre amb una entrevista, sovint es
poden organitzar sessions grupals prèvies per tal d’explicar aspectes com la metodologia
d’un procés d’inserció, les característiques del mercat laboral i, en general, tots aquells
aspectes que es considerin importants abans d’iniciar el treball amb la persona.

En aquesta fase, com s’ha indicat, s’ha de posar de manifest la demanda que la
persona espera que des de l’entitat es pugui satisfer. La demanda amb la qual
s’inicia el procés és la demanda expressada. Sol anar en correspondència amb
les necessitats de la persona, però aquestes necessitats no tenen perquè ser fruit
exclusiu de les mancances que la persona hagi pogut detectar. Les necessitats
també poden derivar d’expectatives, de desitjos i d’intuïcions que no hagin estat
contrastats.

“Per expressió s’entén el global del missatge, el que es verbalitza i el que no. Aquest primer
pas serveix per contrastar la demanda en relació amb l’oferta del servei i les necessitats
que la generen per fer-la operable. Analitzar la naturalesa de les demandes és el primer
pas del contrast.”

Guia metodològica per a la inserció laboral de dones (2008), pàg. 85



Inserció sociolaboral 39 El procés d'inserció sociolaboral

De vegades, en funció de la demanda expressada de la persona participant, cal
ubicar-la en el dispositiu d’inserció, presentant-ho i explicant els serveis i projectes
que s’hi ofereixen, perquè la persona pugui analitzar si la seva demanda es pot
encabir dins de les possibilitats de l’entitat. Es tracta de contrastar expectatives
perquè la persona pugui acabar formalitzant una demanda operable, factible des
de l’oferta de serveis del dispositiu d’inserció i del mercat laboral.

“La demanda expressada sempre marca el punt d’inici a partir del qual es donarà
començament a la tasca d’inserció, però cal que aquesta demanda expressada derivi en
una demanda operable, que permetrà portar endavant l’itinerari. S’entén per demanda
operable aquella que pot esdevenir un projecte professional possible de realitzar-se en el
servei i que està elaborada a partir de criteris de realitat, havent contrastat les pròpies
necessitats amb els interessos i motivació i amb la situació del mercat laboral.”

Colomer, M. et al. (2010d). Proposta metodològica d’inserció laboral amb joves.

Passar de la demanda expressada a la demanda operable implica haver sigut capaç
de definir un objectiu que tingui sentit per a la persona usuària. Pot ser simplement
“voler treballar tot i l’esforç que pugui suposar en l’àmbit personal, familiar...”.
Podríem dir que es dona el pas del “sembla interessant” al “m’interessa”. Quan
la persona arriba a aquesta demanda operable i és significativa per a ella és quan
aquesta persona haurà trobat raons per participar en el procés d’inserció per tal
de dissenyar i construir el seu projecte professional. Des d’un posicionament
de predisposició es passa a un de disposició. En aquest cas la persona arriba a
un compromís des de la detecció de necessitats feta per ella mateixa i des de la
disposició i voluntat de donar-hi resposta.

Un cop realitzat aquest contrast d’expectatives i definició de demanda operable,
la persona demandant ha de prendre la seva primera decisió respecte al procés
que encetarà: si vol iniciar-lo o no tenint en compte què és el que li ofereix el
dispositiu i si encaixa o no amb la seva demanda operable, manifestant així el seu
compromís o no amb el procés d’inserció.

En determinats casos, per ajudar a prendre aquesta primera decisió, es poden
dur a terme accions per definir la disponibilitat de la persona envers el procés
d’inserció i el fet de treballar.

És en aquesta fase on la persona demandant ha d’adquirir el compromís ferm de
ser part activa en el procés d’inserció. És fonamental que la persona interioritzi
quin és el seu projecte personal, que el visqui com quelcom propi i no com una
cosa imposada externament en la figura del tècnic d’inserció. Aquest compromís
es pot recollir i concretar en un document anomenat contracte de compromís, tal
com mostra la figura 2.2:
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Entrevista inicial o
ocupacional

L’entrevista en la qual el tècnic
obté la informació necessària per

poder fer l’anàlisi de
l’ocupabilitat o la detecció de

necessitats rep diferents noms:
entrevista ocupacional, entrevista

diagnòstica, entrevista inicial...
En aquest material es farà

referència, indistintament, a
entrevista inicial o entrevista

ocupacional.

Figura 2.2. Model contracte de compromís

El compromís i conseqüent posicionament de disposició s’haurà d’anar
revisant i ratificant periòdicament, ja que tot i que pot haver-hi un
posicionament ferm en aquest moment d’inici, es poden donar moments de
fragilitat i de dubtes al llarg de l’itinerari d’inserció.

2.3.3 L’entrevista inicial

La fase inicial, un cop superada l’acollida i presentació del servei amb el com-
promís de participació per part de la persona demandant, s’articula al voltant
de l’entrevista ocupacional o inicial, que permetrà recollir informació per
realitzar l’anàlisi de l’ocupabilitat o detecció de necessitats, imprescindible per
poder confegir un projecte professional veritablement personalitzat i adaptat a les
necessitats de la persona.

Per tal d’obtenir les dades necessàries, el tècnic farà una entrevista inicial. Amb
aquesta és necessari obtenir informació sobre diferents indicadors relacionats amb
els factors d’ocupabilitat personals i competencials.

Serà important que cada entitat o dispositiu d’inserció, en funció dels programes
que desenvolupi, dels col·lectius que atengui i d’altres variables, elabori els seus
propis instruments de recollida d’informació. Aquests instruments han de fer
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A l’apartat “Annexos” de
l’apartat, podeu consultar
dues propostes més de
guió d’entrevista inicial.

referència als diferents factors que condicionen l’ocupabilitat i en funció de les
variables prèviament indicades, s’han d’establir els indicadors o informació a
recollir.

En aquest material farem servir, com a model d’entrevista inicial, una adaptació
del model amb el qual heu treballat a la Unitat “Treball amb suport”, adaptat
d’EUSE (2010). En aquest model trobem diferents apartats que recullen els factors
personals i competències que condicionen l’ocupabilitat:

• Dades personals (figura 2.3)

• Expectatives respecte al servei (figura 2.3)

• Posicionament i disponibilitat laboral (figura 2.4)

• Experiència laboral (figura 2.5)

• Formació (figura 2.5)

• Competències de base i transversals (figura 2.6 i figura 2.7)

Figura 2.3. Dades personals i expectatives del servei
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Figura 2.4. Disponibilitat laboral

Figura 2.5. Experiència laboral i formació
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu
descarregar el model
d’entrevista inicial.

Figura 2.6. Competències de base i transversals I

Figura 2.7. Competències de base i transversals II

Alguns d’aquests apartats d’informació es poden anar recollint abans de l’entre-
vista inicial i, d’altres, tal com hem dit, s’hauran de recollir en un moment més
avançat de l’itinerari.

Exemple de recollida de dades a partir de diferents moments

Si rebem una persona derivada d’un altre servei, acompanyada d’un informe de derivació,
es podrà aprofitar la informació que s’hi inclou per omplir, abans de l’entrevista inicial, les
dades personals, per exemple, tot i que sempre caldrà confirmar-les amb la persona atesa.

D’altra banda, al llarg del moment de l’acollida i presentació del servei, si s’ha fet de
manera individual, es poden recollir dades respecte a l’apartat d’expectatives del servei
o posicionament i disponibilitat laboral.

El buidatge de l’entrevista i l’informe preliminar

Si bé no és imprescindible, ja que es compta amb el registre de l’entrevista ocupacional
o inicial, es pot optar per fer-ne un buidatge i recollir en un instrument a part el més
significatiu de l’entrevista. És l’anomenat “buidatge de l’entrevista” o informe previ al procés
de detecció de necessitats necessari per dur a terme el diagnòstic d’ocupabilitat.

Una altra possibilitat és que, abans de l’entrevista ocupacional, es dugui a terme una
sessió de presentació on l’usuari conegui el servei o dispositiu, i en la qual es recullin
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Vegeu l’anàlisi de
l’ocupabilitat de l’apartat

“Fonamentació del procés
d’inserció sociolaboral”,

d’aquesta unitat.

les dades més representatives. Abans d’endinsar-nos en l’itinerari en si, es generaria així
un document que seria l’informe preliminar.

Sigui quina sigui l’opció triada, el document resultant s’incorporarà a l’expedient
personal de la persona usuària. És probable que aquesta entrevista es pugui
desenvolupar en més d’una sessió o que s’hagin de revisar algunes de les dades
recollides al llarg del procés.

Complements a l’entrevista inicial

N’hi ha prou amb l’entrevista per poder fer una bona detecció i un bon diagnòstic?
Doncs, no sempre; moltes vegades caldrà fer ús d’altres instruments complemen-
taris a l’entrevista inicial, com poden ser:

• Tests psicotècnics, que no pot passar el tècnic en inserció, però sí que pot
sol·licitar als professionals adients (psicòlegs col·legiats) que els passin i
recopilar-ne les dades.

• Si la persona ha estat derivada d’un altre servei, de salut, per exemple, es
pot incorporar a la fitxa de dades la informació facilitada per l’entitat que
deriva.

• Proves de competències bàsiques: lectoescriptura, aptituds numèriques,
coneixement de recursos de l’entorn, com mitjans de transport...

• Maneig de les TIC: accés a la xarxa, ofimàtica (fulls de càlcul, processadors
de textos, ús de correu electrònic...).

• Tècniques de recerca de feina: ús de canals de recerca de feina, confecció
de currículum, carta de presentació...

2.3.4 L’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic

Un cop recollides la informació i les dades necessàries mitjançant l’entrevista
inicial i, si escau, havent implementat altres accions o protocols, és el moment
d’iniciar l’anàlisi de l’ocupabilitat per detectar les necessitats de la persona,
recurs imprescindible per confegir el projecte professional.

Fer una detecció de necessitats implica analitzar i valorar tots els factors d’ocupa-
bilitat que estan relacionats amb la inserció: posicionament i disponibilitat davant
el procés i la inserció, formació, experiència laboral, competències... I esbrinar,
en relació amb aquests, què és el que pot facilitar el procés d’inserció i què el pot
estar dificultant o impedint.

Tindrem, doncs, un cop finalitzada la detecció de necessitats, un diagnòstic de
l’ocupabilitat de la persona. Les necessitats detectades en el diagnòstic estaran
en consonància amb elements claus de l’itinerari d’inserció i les categoritzarem
en quatre àrees: orientació, formació, inserció i personal (figura 2.8).
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Figura 2.8. Correspondència entre elements claus dels IPI

Conceptualment, i seguint la definició de Càritas, podem dir que el diagnòstic
d’ocupabilitat:

“(...) consisteix en una anàlisi del grau d’ocupabilitat d’una persona, a partir de les dades
que proporciona, la reflexió conjunta de les dues parts respecte al que signifiquen aquestes
dades amb relació a l’accés a la feina i, finalment, la formulació de propostes que es puguin
integrar en un pla de desenvolupament de l’ocupabilitat.”

Elvira, M. i Prieto, R. (1999). ¿Cómo desarrollar la empleabilidad?

La finalitat del diagnòstic, doncs, té un doble vessant: per una banda, permet
detectar el grau d’influència dels diferents factors d’ocupabilitat en relació amb la
inserció laboral o accés al món del treball de cada persona i, per una altra, aquest
diagnòstic ens permetrà saber on cal incidir a l’hora de confegir el pla, l’objectiu
del qual és, no ho oblidem, millorar l’ocupabilitat de la persona usuària, cosa
que al seu torn farà possible que pugui accedir a un lloc de feina i ser capaç de
mantenir-lo.

Cal ser, però, prou prudents i tenir en compte que és pràcticament impossible
establir un perfil inequívoc de cada persona amb una única entrevista, per molta
cura que s’hi hagi posat i per moltes preguntes que s’hagin fet. Hi ha variables
subjectives i personals que només es faran visibles al llarg de procés, per això s’ha
de tenir sempre present la possibilitat de canviar, adaptar, reestructurar el projecte
professional inicial, en funció dels diversos aspectes que es van “incorporant” al
procés.

Malgrat això, el diagnòstic d’ocupabilitat ens dona un punt de partida vàlid i fiable
per decidir quin tipus d’itinerari s’ha de posar en marxa.

Exemple de diagnòstic com a punt de partida

Un cop s’ha portat a terme l’entrevista amb en Jordi, un noi de disset anys que no ha
acreditat l’ESO, no té experiència laboral ni sap a què es vol dedicar, té clar que l’itinerari
s’haurà de basar, primer, en l’orientació i l’autoconeixement i, un cop fet això, en la formació
i en l’adquisició d’experiència laboral i competències transversals.

És possible que al llarg del procés s’hagin de fer ajustaments en el pla establert, però
és poc probable que s’hagin de canviar els tres punts fonamentals esmentats: orientació,
formació, inserció.

És recomanable que l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats s’hagin
estudiat a fons per part del tècnic, per poder informar i orientar la persona
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demandant al respecte. Alhora, però, cal que s’inclogui la participació de la
persona demandant en aquest procés, ja que és la protagonista del procés i sobre
qui recauran les decisions i accions a realitzar.

Aquest procés d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats l’ajudarà en la
presa de consciència dels factors que condicionen favorablement o desfavorable-
ment la seva ocupabilitat i les competències a assolir i desenvolupar en funció de
l’objectiu proposat, així com en la reformulació de la demanda operable, si fos el
cas.

Les necessitats detectades, definides i consensuades amb la persona demandant
es consideraran el punt de partida per definir els objectius del pla de treball. No
es recomana detectar moltes necessitats a la vegada, ja que serà difícil poder-les
abastar totes. Com a tècnics no hem de tenir por en no reflectir totes les necessitats
de la persona, ja que els factors d’ocupabilitat estan entrellaçats entre ells i actuar
sobre un implica incidir sobre d’altres que probablement no s’han fet constar.

Un cop detectades i definides les necessitats de la persona usuària, i abans del
disseny del projecte professional, s’ha d’establir i definir el grau d’ocupabilitat.
Aquest pot ser baix, mitjà o alt. El grau d’ocupabilitat d’una persona serà menor
com més extenses siguin les necessitats detectades.

Les persones ateses en dispositius i entitats d’inserció solen ser persones amb un
grau d’ocupabilitat baix, cosa que suposa que presentaran mancances en diverses
àrees relacionades amb la inserció.

Un cop fet el diagnòstic de l’ocupabilitat i establert el grau, es pot passar a
dissenyar el projecte professional, cosa que donarà inici a la fase de treball.

Pot passar que després de l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats es
vegi la impossibilitat d’incloure la persona a cap programa de l’entitat o que el
procés d’inserció s’hagi de posposar, i derivar la persona a altres recursos, encara
que sigui temporalment, per cobrir prèviament altres necessitats bàsiques més
urgents abans de plantejar la inserció laboral.

Registre per fer l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats

Cal definir un protocol per tal que de la detecció de necessitats se’n derivi un
diagnòstic d’ocupabilitat, que serà el punt de partida per al disseny d’un projecte
professional. A la figura 2.9 i figura 2.10 proposem un model d’anàlisi i detecció
de necessitats:
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Figura 2.9. Proposta de model d’anàlisi de l’ocupabilitat
i detecció de necessitats

Figura 2.10. Proposta de model d’anàlisi de l’ocupabili-
tat i detecció de necessitats

En aquesta proposta de document per fer l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció
de necessitats caldrà indicar els punts forts i febles específics de cada apartat, les
necessitats presents en cada apartat i la concreció d’aquestes. A més, per a la
redacció de les necessitats utilitzarem la fórmula: “necessitat de + infinitiu +
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complement directe”.

Necessitats detectades

En l’anàlisi de l’ocupabilitat d’una persona podríem identificar, per exemple, les següents
necessitats:

Necessitats d’orientació:

• Necessitat de conèixer l’oferta formativa en relació amb el seu objectiu laboral.

• Necessitat de conèixer els requisits i les característiques d’una o diverses ocupacions del seu
interès.

Necessitats de formació:

• Necessitat d’actualitzar la seva formació en un àmbit laboral concret.

• Necessitat d’identificar i fer emergir les competències transversals d’afrontament.

Necessitats d’inserció:

• Necessitat de desenvolupar competències vinculades a la recerca activa de feina (RAF) (per
exemple: preparar-se per a les proves del procés de selecció).

• Necessitat de millorar la planificació i les estratègies de recerca activa de feina.

Necessitats personals:

• Necessitat de cobrir necessitats bàsiques com habitatge, sanitat, escolarització dels fills. . .

• Necessitat d’inscriure’s al SOC per poder considerar-se demandant d’ocupació (persona en
situació d’atur) i tenir avantatges en la contractació.

2.4 La fase de treball

A la fase de treball té lloc el pes més gran del procés d’inserció. Aquesta
comença quan ja s’ha dut a terme la detecció de necessitats i s’ha definit el
grau d’ocupabilitat de la persona usuària. Això permet dissenyar i implementar
un projecte professional que, des d’una visió holística de les necessitats de la
persona, tingui com a objectiu una millora del grau d’ocupabilitat que es pugui
traduir en la capacitat per trobar una feina i ser capaç de mantenir-la.

Després de l’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic, es tornen a trobar
el tècnic i la persona demandant per planificar el projecte professional que
articularà aquesta segona fase. El projecte professional ha de constar per escrit
en un document formal, que passarà a formar part de l’expedient de la persona
demandant.

El projecte professional ha de ser compatible amb el projecte personal. Serà
efectiu i permetrà personalitzar el procés si la persona hi aboca els seus desitjos,
il·lusions i si troba un veritable sentit a tot allò que implica desenvolupar-lo.
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L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir l’augment del grau d’ocupabilitat
de la persona, de manera que sigui capaç d’aconseguir una feina i mantenir-la
en el temps.

Per tal que la persona pugui millorar la seva ocupabilitat, ha de dissenyar el seu
projecte professional amb l’acompanyament del tècnic. Aquests són els aspectes
que cal tenir en compte:

• Caldrà contemplar els elements claus dels projectes professionals: la
definició o confirmació de l’objectiu laboral, el disseny del pla de millora
de l’ocupabilitat i l’execució d’aquest per al desenvolupament competencial
que donarà lloc a la millora de l’ocupabilitat.

• En relació amb aquests elements, a la fase inicial, s’hauran detectat unes
necessitats i es proposaran unes accions que hi donin resposta.

• Cal que el tècnic d’inserció conegui les exigències i demandes del mercat
laboral, els perfils professionals més demandats i els sectors amb un alt
nivell d’ocupabilitat.

• La implementació de les accions i els recursos més adients per al desenvo-
lupament de l’ocupabilitat.

• La metodologia més adient per al desenvolupament del pla de millora de
l’ocupabilitat.

És probable que el projecte professional es vagi ampliant o modificant, a mesura
que avanci la fase de treball. Per exemple, pot passar que hom defineixi un objectiu
laboral i a mesura que avanci amb l’execució del pla de millora de l’ocupabilitat
o pla d’acció vegi la necessitat de redefinir l’objectiu professional inicial, amb la
consegüent modificació del pla de millora o d’acció.

A continuació, mostrem un exemple de registre de projecte professional (vegeu
la figura 2.2) per tal de recollir el punt de partida (perfil sociolaboral de la persona
demandant i grau d’ocupabilitat), les necessitats i els objectius del pla, les accions
a implementar i la seva temporalització:
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Figura 2.11. Model de registre del projecte professional

Aquest model de registre de projecte professional ha de permetre presentar
el cas en reunions d’equip d’inserció del dispositiu, per analitzar el cas
en equip o per fer un traspàs d’informació en cas que el professional que
ha començat l’acompanyament de la persona traslladi el cas a un altre
professional de l’entitat.

En la descripció del perfil sociolaboral s’han de fer constar les característiques
generals de la persona demandant, així com els seus punts forts i febles respecte
al procés d’inserció. Han de permetre intuir les necessitats de la persona. La
informació relativa a les característiques cal que sigui sintètica i es recomana
redactar-la amb guionets.

A partir d’aquí, és probable que no puguem omplir de manera lineal els següents
apartats del document registre professional.

El següent apartat que trobem al document és l’objectiu professional a llarg,
mitjà i/o curt termini. Sovint atendrem a persones que no tinguin concretat
l’objectiu professional quan arriben a l’entitat. Això requerirà saltar al següent
apartat Necessitats detectades i objectius que se’n deriven per determinar
necessitats, objectius generals i específics de l’àrea d’orientació i programar
accions perquè la persona defineixi el seu objectiu laboral i alternatives laborals.
Un cop definit i tenint en compte la situació de partida de la persona, es podran
determinar les necessitats, objectius generals i específics de la resta d’àrees així
com programar les accions necessàries per augmentar el grau d’ocupabilitat i
assolir l’objectiu professional.

Normalment, les accions proposades a l’apartat pla d’accions hauran de fer
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referència a les diferents àrees: orientació, formació, inserció i personal.

La temporalització de les accions, recollida en un cronograma, es pot incloure
en el mateix document de projecte professional o fer-ho en un document a banda.

El cronograma és una eina molt important dins la gestió d’un projecte.
Pot ser un document imprès o una aplicació digital; en qualsevol cas, el
cronograma ha d’incloure una llista de les activitats o tasques amb la data
prevista de començament i la data d’acabament.

Es recomana que la persona demandant signi el document de projecte professional
confirmant el seu compromís a dur a terme les accions que s’hi descriuen i
renovant la seva implicació amb el procés.

Cal explicitar que el projecte professional i les accions que s’hi inclouen en
cap cas és un “document tancat”, que es pot anar modificant en funció
dels interessos i les necessitats de la persona i se li oferirà a la persona la
possibilitat de comunicar-se amb el professional quan li sorgeixi algun dubte.

És possible que aquest projecte professional es desenvolupi o es vagi concretant
en diferents passos. Per exemple, si una persona entra en la fase de treball
sense haver confirmat el seu objectiu laboral, caldrà incloure actuacions de l’àrea
d’orientació en la fase de treball. Un cop hagi definit i/o confirmat l’objectiu
laboral es podrà tornar a fer una anàlisi de l’ocupabilitat de la persona a partir d’un
objectiu professional més concret, definint de nou les accions del pla de treball per
a la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències enfocat a un
objectiu concret.

Exemple de modificació del projecte professional

Un de les necessitats detectades en l’entrevista inicial de la Yolanda va ser la manca d’un
objectiu laboral definit. Així, en un primer moment se li va plantejar la fase de treball amb
un seguit d’accions a realitzar en relació amb l’àrea d’orientació. La Yolanda i el tècnic
van valorar que calia revisar i identificar els interessos i les motivacions de la Yolanda, a la
vegada que s’explorava el mercat laboral i diferents opcions.

Un cop definits diferents els objectius o alternatives laborals, caldrà conèixer-los a fons,
a partir del perfil exigit i de les condicions que ofereixen les diferents ocupacions, per
analitzar els factors personals i competencials en relació amb cada ocupació i l’encaix de
cada possible projecte professional amb el personal.

Un cop feta aquesta seqüència d’accions, la Yolanda estarà en disposició de definir o
confirmar l’objectiu laboral i passar a continuar amb l’elaboració o concreció del pla de
treball, focalitzat en l’objectiu laboral definit i les possibles alternatives laborals.

2.4.1 Què ha d’incloure un projecte professional?

Cada itinerari parteix de les característiques, les necessitats detectades i el grau
d’ocupabilitat de la persona; per tant, no hi haurà dos itineraris iguals. Malgrat



Inserció sociolaboral 52 El procés d'inserció sociolaboral

això, la majoria de projectes professionals han d’incloure una sèrie d’accions que,
dissenyades i implementades de manera adient a les necessitats de la persona, faran
possible l’assoliment del seu objectiu.

A la taula 2.2 es posa de manifest la relació de les àrees de necessitats i d’accions
que un projecte professional pot incloure.

Taula 2.2. Àrees de necessitats i d’accions a desenvolupar

Necessitats Accions Propostes d’accions a incloure a l’IPI o al programa d’activitats de l’entitat

Àrea d’orientació D’orientació Accions de definició o redefinició de l’objectiu laboral per compte propi o d’altri.
Accions per informar i motivar sobre l’autoocupació.
Accions d’establiment d’un pla d’acció per la millora de l’ocupabilitat.

Àrea de formació De formació Accions per al desenvolupament de competències tècniques (formacions professionalitzadores reglades o
no reglades), de base (idiomes, coneixement de l’entorn, NTIC...) i transversals (especialment de la relació i
d’afrontament).
Aquestes accions es podran dur a terme dins o fora de l’entitat on s’inscriu el dispositiu, en funció dels
recursos de què disposi.

Àrea d’inserció D’inserció Accions vinculades a la recerca activa de feina, s’inclouen activitats de planificació del procés de recerca,
coneixement de canals, d’eines i de les proves de selecció.

Àrea personal De tipus personal Accions en relació a diverses situacions administratives de la persona demandant i/o l’accés a determinades
prestacions, certificats de reconeixement de la seva situació, assessorament legal...
Sovint es deriva a la persona demandant a altres serveis i recursos per dur a terme aquestes accions.

Accions d’orientació per a la definició o redefinició de l’objectiu laboral

Aquestes accions s’implementen en dos àmbits ben diferents:

• Per una banda, hi ha grups d’incidència, com poden ser els joves que
encara no s’han incorporat al mercat laboral o les dones que fa temps que
no treballen i no saben en quin sector voldrien fer-ho.

• D’altra banda, també s’ha de contemplar l’apoderament de la persona en
l’anàlisi de la seva ocupabilitat respecte a un objectiu laboral determinat
i poder establir les accions necessàries per poder acostar el perfil propi o
disponible al perfil exigit per l’objectiu laboral. Promoure aquesta anàlisi i
l’establiment d’accions adequades ajudarà perquè, si en un futur la persona
es tornés a quedar a l’atur, no hagi de tornar al dispositiu per entrar al mercat
laboral, sinó que disposi d’eines per afrontar aquesta situació de manera
autònoma.

En el cas dels grups d’incidència que no tenen clar en quin o quins sectors
podrien o voldrien treballar, cal fer explorar els interessos professionals a través
de diferents fórmules com els tests d’interessos professionals, en el supòsit que no
s’hagin fet a la fase d’acollida, o bé tastet d’oficis per tal que la persona descobreixi
en quin sector pot desenvolupar la seva activitat professional, així com el tipus de
formació adient.

Exemples d’eines per a l’orientació professional

L’entitat Barcelona Activa presenta, a la seva pàgina web diversos recursos, com per
exemple el test CLOE del Servei d’Ocupació de Catalunya. Es tracta d’una guia per definir
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Recursos de Barcelona
Activa

Per ampliar informació, entreu a
la pàgina: tinyurl.com/y5q9secr.

A l’apartat “Competències
i estratègies vinculades a
l’àrea d’orientació” de la
unitat “Desenvolupament
de competències
professionals” s’amplia la
metodologia per a la
definició de l’objectiu
laboral.

l’objectiu professional. Està pensat tant per a persones que busquen feina, com per a
persones que volen millorar la feina que tenen o cerquen un canvi professional, o elGR,
d’Educaweb, que inclou ítems sobre els grups ocupacionals, les aptituds i habilitats, els
valors ocupacionals...

A la pàgina queestudiar.gencat.cat/ca/index.html, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, es pot trobar el qüestionari d’autoconeixement, pensat per
a joves.

En els col·lectius de persones més grans de 45 anys o que han treballat sempre en
el mateix sector abans de quedar-se en situació d’atur, caldrà plantejar-se o bé un
reciclatge formatiu en el mateix sector o bé en un sector on la persona tingui més
possibilitats de trobar feina, i que, per descomptat, sigui del seu interès.

A vegades, mitjançant el coneixement dels interessos informals de la persona,
es pot arribar a definir un projecte professional o bé a descobrir una possibilitat
d’inserció que ni la mateixa persona havia tingut en compte. (Vegeu el punt del
model de competències).

Exemple de descobriment de nous interessos professionals

La María, de trenta-set anys, ha treballat sempre de caixera en un supermercat, però,
després de ser acomiadada per una reestructuració de la plantilla, fa quatre mesos que
està a l’atur. Pel que fa a la formació, la María només té el graduat en educació secundària
(ESO).

Un cop feta l’entrevista ocupacional, queda clar que la María no vol tornar a treballar de
caixera ni de dependenta, i que no pot fer una formació massa llarga, ja que necessita
trobar feina.

Revisant els seus interessos, veiem que li agrada molt cuidar plantes, però no s’ha plantejat
mai treballar en el sector de la jardineria. Se li proposa fer un curs de formació ocupacional
relacionat amb el sector, que inclou pràctiques remunerades.

Establiment de l’objectiu professional:

A l’entrevista ocupacional, s’intentarà concretar l’objectiu professional de la perso-
na demandant, ja que aquest és un dels elements claus dels projectes professionals
i és la pedra angular de tota anàlisi d’ocupabilitat. Així i tot, si la persona no el té
definit o el tècnic considera que s’ha de valorar, es podrà incloure com una acció
del pla de treball.

L’objectiu professional de la persona l’haurà de definir ella mateixa, a curt, mitjà
i/o llarg termini. Per tal d’aconseguir-ho, el primer pas és canviar la idea que
és urgent trobar feina de “qualsevol cosa”, i aprofundir tant en l’anàlisi de les
competències professionals, com en el coneixement del mercat de treball i de les
seves oportunitats d’inserció.

L’establiment de l’objectiu laboral ha de ser un procés compartit de reflexió entre
l’usuari i el tècnic d’inserció, i cal fer-se les següents preguntes:

• Què ofereix o pot oferir la persona al mercat laboral (competències profes-
sionals: tècniques, de base i transversals)?

• Què vol fer la persona en l’àmbit professional/laboral?

• Què demana i ofereix el mercat laboral?
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A vegades, els objectius
responen a prejudicis de

gènere, deixant de banda
possibilitats i opcions que
són considerades “només

per a homes” o amb menys
freqüència “només per a

dones”.

Autoocupació i
emprenedoria

Les entitats i els centres
educatius disposen de programes,

cursos i recursos perquè la
persona, un cop acabada la seva

formació, pugui trobar orientació
sobre l’autoocupació. La

Universitat de Barcelona compta
amb una càtedra d’emprenedoria
(bit.ly/2mai5Ap), la pàgina web

“Barcelonès Jove” promou
l’autoocupació juvenil

(www.barcelonesjove.net).

• En quines condicions acceptaria o li agradaria treballar?

• Com es pot aconseguir?

El paper del tècnic en inserció és molt important, i cal que tingui en compte el
següent:

• S’ha de treballar amb la persona usuària per tal de donar suport al seu procés
d’autoconeixement mitjançant l’anàlisi de les seves fortaleses, debilitats,
actituds i expectatives, oferir-li informació sobre el mercat de treball, els
requisits de les diverses ocupacions, condicions de treball, filons d’ocupació,
oferta formativa, tant reglada com ocupacional.

• Un cop es coneguin les característiques de la persona i les condicions i
requisits del mercat de treball es poden establir i definir de manera realista
els objectius, siguin a curt, mitjà, o llarg termini, que s’aniran desenvolupant
de manera més àmplia i concreta a la fase de treball. Caldrà, en aquesta
fase, fer una anàlisi de les alternatives i possibilitats, tenint en compte el
currículum de la persona, les seves competències, habilitats, preferències,
disponibilitat...

L’objectiu professional ha de quedar plantejat de manera concreta, clara i
entenedora per poder concretar-se en un pla d’acció. Per tal d’ajudar la persona
demandant a definir el seu objectiu professional, es pot fer servir un protocol com
el que segueix i que es pot incorporar al model d’entrevista inicial:

Exemple de document d’autoanàlisi per a la presa de decisions i establiment de
l’objectiu professional

• Nom:

• Data:

• Objectiu professional: (Tipus de feina que es busca).

• Què sé fer? (Coneixements i destreses).

• Què demanen les empreses per treballar en la feina que busco? (Perfil professional).

• Què em falta? (Formació, experiència, competències...)

• Com puc solucionar la mancança? (En l’àmbit formatiu, competencial, personal...)

Adaptat del document: Metodología formal para la evaluación de la empleabilidad de las
personas demandantes (2013). Servei d’Ocupació Pública d’Astúries.

Accions per informar i motivar sobre l’autoocupació

Un itinerari personalitzat d’inserció laboral ha d’incloure, sempre que es valori
que és una opció factible, informació i motivació cap a l’emprenedoria i l’autoo-
cupació.

És important que la persona usuària tingui una idea clara de com l’autoocupació
pot constituir una via vàlida d’accés al mercat laboral, saber com pot plantejar-se



Inserció sociolaboral 55 El procés d'inserció sociolaboral

un pla de negoci, les ajudes i subvencions a les quals pot optar... Si el dispositiu
d’inserció no compta amb recursos d’assessorament, cal derivar la persona a
entitats que la puguin assessorar (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Programa d’emprenedoria per a persones de més de quaranta anys

emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat

Accions pel desenvolupament de competències tècniques a través de
formació professional reglada o no reglada

En molts casos, el que està dificultant o impedint l’accés a una ocupació és la
manca de competències tècniques de la persona demandant. En funció del projecte
laboral i del punt en què la persona hagi deixat la formació, es plantejarà una opció
concreta. A tall d’exemple, pel que fa a la formació, la persona pot necessitar
formació bàsica si no ha acreditat l’ESO, com ara programes de formació o
inserció quan l’usuari és una persona jove (de menys de vint-i-un anys), o cursos
específics de formació de base com programes d’iniciació professional, itineraris
de formació específica (IFE) per a joves amb necessitats educatives especials...

Quan la persona té formació bàsica, però li manca la formació professional adient
per accedir a un sector o àmbit laboral s’optarà per la formació professional
reglada o la formació professional per a l’ocupació, com plans de formació,
cases d’oficis...

En el cas de persones joves i sense una necessitat imperiosa de treballar a
curt termini, els cicles formatius són una bona opció per a l’adquisició de
competències professionals.

També trobem persones demandants que necessiten fer pràctiques formatives
en empreses per poder adquirir o actualitzar competències tècniques. Aquestes
pràctiques també poden permetre millorar l’autoconcepte professional a partir de
l’experiència professional.

Amb determinats col·lectius també caldrà treballar i posar en marxa accions
per al reforç i/o desenvolupament de les competències tècniques acompanyades
de les de base i transversals, necessàries per millorar les condicions d’accés i
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manteniment d’una feina. És en aquí on rau la importància de la formació o
accions d’ajustament prelaboral.

“L’objectiu fonamental de la formació prelaboral és millorar determinades competències
tècniques, de base i/o transversals per situar les persones en millors condicions a l’hora
d’accedir i mantenir-se en un lloc de feina. Es tracta de tallers i formacions per a persones
que no disposen en aquell moment d’una capacitat productiva necessària per inserir-se al
mercat laboral ordinari.

Font: Creu Roja Espanyola. (2012). Guia para la orientación laboral de colectivos

vulnerables.

Accions per desenvolupar competències de base i transversals

Hi haurà persones i col·lectius amb què sigui necessari treballar competències ins-
trumentals bàsiques i específiques. Aquestes es podran concretar en accions per
millorar determinats idiomes, coneixement de l’entorn, NTIC... És possible que
quan s’inclouen aquest tipus d’accions al pla d’accions d’una persona demandant,
l’hàgim de derivar a un altre recurs per poder-la dur a terme.

Tanmateix podem atendre a persones demandants que presentin la necessitat de
millorar les seves competències transversals de relació i/o d’afrontament, ja que
són aquestes competències les que poden estar limitant el seu accés a una feina o
el seu manteniment. Normalment aquest tipus d’accions es portaran a terme a la
pròpia entitat d’inserció a través d’accions grupals.

Accions per a la recerca de feina

Tot sovint, persones amb les competències necessàries per inserir-se dins el mercat
laboral de manera duradora i estable no saben com buscar feina quan perden la
que tenien. El desconeixement de la situació del mercat laboral, on poden buscar
feina i com iniciar la recerca, quins recursos poden emprar per aconseguir ser
contractats, entre altres factors, són el que caldrà incloure en l’itinerari. Així,
les accions més adients per dissenyar un itinerari d’inserció que tingui com a eix
central les accions per a la recerca de feina seran:

• Tallers grupals centrats en els sectors laborals amb més demanda.

• Tècniques actuals per buscar feina: autocandidatura, currículum per com-
petències, videocurrículum, xarxes socials laborals com LinkedIn, pàgines
web, borses de treball en línia...

• Simulació de processos de selecció.

Accions de l’àrea personal

Quan treballem a l’àmbit de la inserció sociolaboral podem a persones que
presentin necessitats bàsiques que s’hauran d’atendre abans de poder possibilitar la
inserció laboral. Aquestes necessitats poden estar relacionades amb les condicions
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de vida, d’habitatge, d’alimentació, de salut, de prestacions econòmiques, d’addic-
cions, de tràmits respecte a situacions administratives, d’obtenció de certificats de
reconeixement de situacions personals i socials, d’assessorament legal...

Molt sovint aquest tipus de necessitats no es podran atendre des dels dispositius
d’inserció i haurem de derivar la persona a altres recursos on els puguin donar
resposta.

2.4.2 Metodologia de la fase de treball

En posar en marxa un projecte professional, cal plantejar-se quina metodologia
s’emprarà a l’hora d’implementar les diverses accions. Cal que la metodologia
sigui una eina que permeti optimitzar i facilitar els processos d’aprenentatge, i
que tingui en compte les peculiaritats de la persona o persones que participin en
cadascuna de les activitats.

Si bé s’ha comentat que l’itinerari d’inserció serà sempre personalitzat, també
s’ha de tenir en compte que moltes de les activitats o accions que inclou el projecte
professional són generalitzables i es poden implementar a nivell col·lectiu, com per
exemple, les activitats de competències lingüístiques per a persones nouvingudes,
o els tallers d’apoderament per a dones víctimes de violència de gènere.

Per tant, una de les primeres premisses que s’han de tenir en compte és si les
accions s’implementaran individualment o grupalment. A més, un projecte
professional pot incloure derivacions a altres serveis o dispositius si es detecta
la necessitat d’accions que el dispositiu no pugui portar a terme.

Accions individuals

En les activitats o accions individuals caldrà emprar una metodologia
basada en la participació activa, el compromís i la implicació de la persona
demandant.

“Les sessions no han de ser mai estrictament informatives, ja que han de complir també
l’objectiu de motivar cap a la consecució, per part de la persona usuària, de les habilitats i
la formació necessària per tal de poder-se desenvolupar de manera eficaç en el mercat de
treball, des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats i dels drets i deures relacionats amb
les relacions laborals establertes.”

Creu Roja espanyola (2002). Guía de orientación laboral para las persona inmigrantes, pàg.

17.

Com ja s’ha indicat, és important que la persona tingui molt clar que és part
activa en el seu itinerari d’inserció; són condicions indispensables el diàleg, la
interpel·lació per part del tècnic d’inserció perquè la persona es manifesti amb
total llibertat, se senti prou còmoda i confiada per manifestar els seus desitjos, els
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seus dubtes i, per què no, els seus desacords i suggeriments per millorar el projecte
professional, l’assessorament i l’autoreflexió.

Les accions individuals s’acostumen a portar a terme en els itineraris persona-
litzats d’inserció a partir d’entrevistes estructurades o semiestructurades, ja que
aquesta és la tècnica que permet recollir informació concreta de manera més rica
i directa. Les entrevistes es poden complementar amb altres tècniques, com les
històries de vida o els portafolis, que permetran un treball individualitzat i reflexiu
de la persona demandant. L’objectiu de les accions individuals és personalitzar
el procés d’inserció.

Les entrevistes s’aniran desplegant al llarg de l’itinerari personal, amb la intenció
d’acompanyar la persona demandant i comprovar que el seu itinerari i el seu
projecte professional es desenvolupen adequadament, en funció de les seves
necessitats i objectius, i d’anar ajustant el contingut de la resta de sessions
individuals i grupals, de l’IPI, quan correspongui, bé perquè la persona canvia
d’objectiu, o canvia la seva situació personal, o perquè considera que el camí que
estava seguint no era l’adequat.

Les sessions de tutoria individual tenen com a protagonista únic la persona
participant i persegueixen que pugui anar definint, executant, revisant i
valorant el seu propi projecte professional. Es tracta d’accions d’orientació
professional que promouen la presa de decisions activa i responsable per part
de la persona participant.

Accions grupals

Les activitats o accions grupals van destinades a un grup de persones que
presenten necessitats i objectius similars envers els elements claus del projecte
professional. Les accions grupals són un complement molt adequat de les accions
individuals d’orientació, ja que permeten abordar continguts i aspectes personals
que en una relació entre el tècnic i la persona demandant poden arribar a ser
incòmodes per a les dues parts.

Per exemple, tractar determinats hàbits higiènics o estils de comunicació es pot
fer a través d’una acció grupal en què es treballi la preparació i execució d’una
entrevista de feina. En aquest context poden sorgir molts elements, com experi-
ències prèvies, recursos i estratègies personals, opinions, actituds..., que permetin
l’anàlisi individual, així com l’aprenentatge de recursos d’altres participants.

Les activitats grupals s’han de basar sempre en l’aplicació d’una metodologia
activa i participativa que empri tècniques i activitats com la discussió, el role-
playing, el treball cooperatiu, l’estudi de casos... És important tenir en compte
els diversos ritmes d’aprenentatge, el respecte a la diversitat i els interessos
individuals. Com més divers respecte a experiències i bagatge sigui el grup, més
enriquiment hi podrà haver entre els participants.

Per comprovar l’evolució de la persona mitjançant aquestes tècniques, agafarem
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Activitats per fer en grup

Alguns exemples d’activitats per
fer en grup són: tallers de
tècniques de recerca de feina,
coaching laboral, coneixement
del mercat laboral, tallers de
gestió del temps, d’autoestima i
autoconcepte...

l’exemple hipotètic del Vicenç. Així, fer sessions grupals permet:

• Relativitzar la situació de cadascú, permetent veure que no és l’única
persona que es troba en una situació semblant. Poder compartir un espai
i experiències amb altres persones que estan vivint la mateixa situació o
similar ajudarà a comprendre que és una situació que afecta més persones.

En Vicenç té cinquanta-quatre anys i, després de treballar vint-i-cinc anys a la mateixa
empresa, va ser acomiadat quan aquesta va traslladar la producció a un altre país. Porta ja
gairebé dos anys a l’atur. Té l’autoestima baixa, se sent inútil després d’haver buscat feina
sense resultats positius i té un sentiment de culpabilitat per no poder aportar un sou digne
a casa.

Fer sessions grupals li ha permès comprendre que hi ha més persones en la seva
mateixa situació i l’ajuda a disminuir els pensaments negatius i els sentiments que aquests
pensaments li provoquen.

• Adquirir nous punts de vista i elements per poder comprendre, interpretar,
explicar i dimensionar la seva experiència i situació.

A partir de la interacció amb persones que estan en la seva mateixa situació, en Vicenç pot
fer una lectura diferent, més optimista, o si més no adonar-se que no és l’únic en la mateixa
situació, i que hi ha variables que no es poden controlar ni depenen d’un mateix.

• Aprendre per observació i per imitació. El psicòleg Albert Bandura, a la
seva teoria de l’aprenentatge social, afirma que aprenem més allò que veiem
fer a altres models que no pas per allò que ens diuen. El grup permetrà veure
noves alternatives i solucions a determinades situacions i adquirir recursos
per actuar.

En Vicenç podrà veure altres recursos o possibles solucions que fins al moment, tancat en
la seva pròpia situació, era incapaç de veure. La diversitat de punts de vista i experiència
del grup li permetran incorporar alternatives i recursos nous a la seva situació.

• Posar en pràctica, en un context més natural que el de l’entrevista individual,
determinades competències, especialment les transversals de comunicació
i afrontament: treball en equip, comunicació, relació interpersonal, negoci-
ació, gestió de les emocions i l’estrès...

En Vicenç pot posar en joc i experimentar competències de comunicació com escoltar,
participar, respectar torns de paraula, reconèixer les emocions d’altres companys i
companyes...

“Cal tenir en compte que el grup és un element constructiu, però també pot set generador
de males pràctiques. Respectar els criteris per al bon funcionament del grup i gestionar
el conflicte exigeix posar en marxa certes competències. El grup, posant a prova les
capacitats, ajuda a fer un exercici útil per al desenvolupament.”

M. Colomer,(2010c) Tècniques d’entrenament individual I: l’acció orientadora, pàg. 11.

Teoria de l’aprenentatge social
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Albert Bandura (1925, Canadà) és un psicòleg famós per la seva teoria de l’aprenentatge
social, que es basa en la constatació que gran part de la conducta humana, incloent la
relacionada amb l’aprenentatge, es modela segons models del propi grup. Aquest grup
projecta una imatge sobre la mateixa eficàcia, que repercuteix en l’autoestima del subjecte i
posteriorment en la seva habilitat realitzant tasques; si es treballa el reforç positiu i l’exemple
dels iguals, l’individu millora el seu autoconcepte en aquella feina concreta i tendeix a
realitzar-la millor.

Derivacions

Entre les accions que inclou un projecte professional, s’inclou la derivació de la
persona demandant a qualsevol servei o serveis dels quals l’entitat no disposa, com
seria el cas de formacions en competències tècniques, però també altres serveis o
recursos.

És important tenir en compte que la necessitat o conveniència de derivar la persona
es pot presentar en qualsevol moment de la implementació de les accions d’un
projecte professional.

La derivació pot ser temporal o definitiva: cap a altres dispositius, serveis o
recursos que no se li puguin oferir i que la persona necessiti de manera més urgent
que la pròpia inserció laboral. També es durà a terme sempre que es detecti que,
sense atendre les necessitats més bàsiques, el projecte professional no serà efectiu.

Si la derivació és temporal, la persona reprendrà el procés un cop hagi superat
allò que impedia l’èxit de l’itinerari. Si es tracta d’una derivació definitiva, es
farà un tancament de l’expedient i la persona continuarà en l’entitat a la qual ha
estat derivada.

Exemple de derivació per problemes d’addicció

El Cosme és un home de quaranta-set anys que fa tres anys que no treballa. Arriba al
dispositiu d’inserció per iniciativa pròpia perquè necessita treballar de manera urgent, ja
que els estalvis que tenia s’han acabat i està tenint dificultats per fer front als pagaments
de subministraments. Després de l’entrevista inicial s’ha detectat que en Cosme té una
addicció important a l’alcohol, que li pot impedir si no accedir a una feina, sí mantenir-la i,
per tant, se li proposa fer una derivació a un servei especialitzat en addiccions en el qual
també es pot iniciar un procés d’inserció laboral de forma paral·lela al tractament del seu
problema amb l’alcohol.

És important disposar d’algun model de protocol de derivació en el qual es deixin
registrats els motius de la derivació, el tipus de derivació, la intervenció que se
sol·licita a l’entitat receptora..., així com saber si es continuarà treballant en xarxa
o de manera interdisciplinària.

Exemple de protocol de derivació

• Data:

• Dispositiu que fa la derivació: (Dades)

• Persona responsable/tècnic: (Dades)

• Persona a la qual es deriva: (Dades)

– Nom i cognoms:
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– Edat:

– Adreça:

– Telèfon de contacte:

• Motiu pel qual es deriva la persona:

• Tipus de derivació: temporal o definitiva.

• Derivació temporal; durada estimada:

• Intervenció/ns que s’estima convenient portar a terme:

• Periodicitat dels contactes entre els serveis, si escau, i canal de comunicació:

(Es pot afegir informació sobre la formació, experiència laboral i competències de la
persona)

En el cas de continuar treballant en xarxa, caldrà fer un seguiment amb el recurs
al qual hem derivat a alguna persona demandant. Per aquest motiu és necessari
comptar amb un model de protocol de coordinació amb aquests recursos. A la
vegada, aquest document hauria de formar part de l’expedient de la persona.

Exemple de document de coordinació amb altres recursos i serveis

Sempre que hi hagi coordinació feta amb altres entitats, se n’ha de deixar constància; la
manera de fer-ho és a través d’un registre, protocol o document de coordinació. Aquest ha
d’incloure, com a mínim:

• Nom de la persona usuària

• Data

• Servei amb què es coordina

• Nom professional amb què es contacta

• Temes tractats

• Acords

2.4.3 Seguiment al dispositiu d’inserció

Un cop s’ha dissenyat el pla de treball, s’han definit les activitats i s’han consensuat
amb la persona usuària, i mentre s’està implementant l’esmentat pla, caldrà
realitzar trobades periòdiques per tal de fer-ne el seguiment.

La supervisió i tutorització del projecte professional i les seves accions és una
acció imprescindible per tal d’obtenir dades sobre els resultats previstos, el seu
compliment en el temps planificat, si es van assolint els objectius marcats, si les
accions són efectives o cal canviar-les, adaptar-les o reajustar-les. Si es percep que
les accions del projecte professional no funcionen o no responen a les necessitats
de la persona usuària pel motiu que sigui, cal reelaborar el projecte.

També és necessari recollir informació sobre el grau de satisfacció de la persona
usuària, sobre com està vivint el procés d’inserció, el seu grau de compromís, de
responsabilització i, si escau, negociar nous acords.
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Malgrat que el seguiment es pot fer de diverses maneres: presencial,
telefònic, mitjançant correu electrònic, individual o grupal, s’aconsella que,
almenys al començament, es faci de manera individual i presencial.

Les trobades seran periòdiques i la regularitat o freqüència amb què es faran
dependrà de les característiques de la persona (nivell de vulnerabilitat) i de les
accions o activitats que s’han planificat, ja que no totes les activitats demandaran
la mateixa intensitat en el seu seguiment.

Una persona que a més de la necessitat d’inserció laboral presenti altres necessitats
(de regularització de la seva situació, d’habitatge, d’ajudes...) necessitarà un
seguiment més intens i llarg (vegeu el punt següent) que la persona que només
necessita desenvolupar habilitats de recerca de feina.

Les entrevistes de seguiment poden planificar-se atenent els punts següents:

• Seguiment de la situació de la persona usuària a escala social i detecció de
factors de vulnerabilitat que puguin sorgir.

• Seguiment de les situacions problemàtiques que puguin sorgir al llarg de la
fase de treball.

• Revisió de l’estat dels pactes i la temporalització.

• Modificació o incorporació de noves estratègies, recursos o eines o reforç
de les ja plantejades en el pla.

Seguint a la Marta Colomé (2010), trobarem tres tipus d’entrevistes en funció del
moment de l’IPI en què es trobi la persona:

• d’acollida i inici

• de presa de decisions i revisió

• de valoració

Les entrevistes d’acollida i inici permeten identificar quina és la situació de
partida, què espera la persona demandant del dispositiu, què coneix d’aquest,
en què creu que el podem ajudar des del dispositiu una vegada coneix l’oferta
d’aquest.

També permeten generar una relació de confiança, en què ens reconeguin com a
professionals que el podem acompanyar en el seu procés d’inserció.

Les entrevistes de presa de decisió i revisió són entrevistes en les quals la persona
ha de buscar, contrastar, analitzar i valorar diferents informacions i posar en joc
estratègies per a la presa de decisions. En resum, permeten avançar amb el projecte
professional.

A les entrevistes de revisió normalment es fa recapitulació de les actuacions que
s’han fet fins al moment, per exemple accions grupals i aspectes personals que
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A l’apartat “Annexos” de
l’apartat, podeu consultar
altres propostes de
classificació de les
entrevistes de seguiment
segons l’objectiu que
persegueixen.

s’hi hagin de treballar, es valora si s’hi volen introduir canvis en el projecte, com
fer-ho,... Són importants per poder treballar la identificació i transferència de
competències.

Exemple d’ajustament del projecte professional

La Clara ha demanat una entrevista al seu tècnic, ja que, després d’acceptar fer un curs
d’anglès als matins, s’ha adonat que no ho pot compaginar amb les altres accions que
inclou el seu pla d’acció del projecte professional i la cura de la seva família.

Després d’analitzar la situació i valorar que, de moment, hi ha altres accions més urgents
per augmentar l’ocupabilitat, la Clara decideix deixar per a més endavant el curs, però
accepta el suggeriment d’instal·lar una app al seu telèfon mòbil per poder fer sessions
d’anglès en els seus moments lliures.

Les entrevistes de valoració permeten tancar el procés, fer una revisió de tot el
procés viscut i valorar-ho.

Val a dir que al llarg del seguiment el tècnic es coordinarà amb els altres recursos
tantes vegades com sigui necessari. El treball en xarxa amb recursos socials,
laborals, educatius i sanitaris és un requisit imprescindible per garantir l’èxit del
procés d’inserció.

La informació recollida en les entrevistes o en qualsevol altra modalitat de
seguiment s’ha de deixar registrada en el document corresponent i desada a
l’expedient de la persona usuària. El protocol de seguiment pot ser com el que
es mostra a continuació:

Exemple de protocol de seguiment o tutorització

• Nom de la persona usuària:

• Nom del tècnic:

• Data del seguiment:

• Modalitat (indiqueu canal emprat: entrevista, trucada, correu...):

• Tipus d’entrevista:

• Desenvolupament de la sessió.

1. Percepció de la persona amb relació al procés.

2. Percepció del tècnic pel que fa a satisfacció, compromís i actituds en general de la
persona usuària.

3. Assoliment d’objectius.

4. Noves necessitats detectades.

5. Dificultats sorgides.

6. Accions de millora.

7. Altres.

• Conclusions i acords:

• Data de la propera entrevista:

• Observacions:
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2.4.4 El seguiment a l’empresa: què cal tenir en compte

A la fase de treball, la persona demandant tindrà relació amb empreses per la
realització de pràctiques professionalitzadores, si s’inclouen dins del seu projecte
professional, i/o per contractació.

Un itinerari d’inserció, no finalitza amb una contractació, sinó que cal que la
persona sigui capaç de mantenir el lloc de treball. Sovint, des dels mateixos
programes d’inserció consideren com a tal aquella que es pot mantenir al mercat
de treball com a mínim durant 6 mesos.

La precarietat del mercat laboral, que no sembla pas anar de baixa, sinó tot el
contrari, fa encara més necessari aquest seguiment sobretot amb persones amb
especials dificultats d’inserció, ja que el binomi precarietat-baixes competències
professionals és un perill per al manteniment del lloc de feina.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que les empreses agraeixen tenir un referent
a qui poder acudir si es presenten dificultats o tenen dubtes. És important que
l’entitat continuï oferint un seguiment com una part més de l’itinerari d’inserció,
en aquest cas, relacionat amb el servei a l’empresa.

Exemple de seguiment en l’àmbit de l’empresa

El seguiment de la persona usuària un cop realitza pràctiques professionalitzadores i/o
ha aconseguit una feina es pot concretar en actuacions específiques amb l’empresa i
actuacions amb la persona usuària.

Amb la persona usuària es concretaran en:

• Informació del procés de seguiment i del desenvolupament de la seva feina a l’empresa.

• Establiment de la seqüència dels contactes i canal (presencial, telefònic, per e-mail...)

• Comprovació de la generalització de l’aprenentatge del procés d’inserció al lloc de treball.

• Detecció de les necessitats del demandant, si n’hi ha, i traspàs de la informació a la persona
de referència de l’empresa.

• Valoració de l’adquisició progressiva d’autonomia i grau d’adaptació i satisfacció al lloc de
treball.

Amb l’empresa:

• Informació a la persona de referència de l’empresa sobre el procés de seguiment i els canals.

• Establiment dels contactes (periodicitat) per supervisar el desenvolupament laboral de la
persona contractada.

• Valoració de les necessitats i demandes de l’empresa per tal d’establir estratègies d’actuació
conjunta amb la persona contractada.

• Recull de la valoració de l’empresa sobre el grau d’adaptació i acompanyament de la persona
contractada al lloc de treball.

Font: Inserción laboral de las personas con discapacidad ; document editat pel Ministeri
d’Educació.
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Fer una seguiment de la persona dins l’empresa implica que, en cas de detectar
que estan sorgint dificultats, es pot posar en marxa un procés de prevenció per tal
d’afavorir que la persona treballadora mantingui el lloc de feina. Es poden endegar
tècniques de reforç en competències transversals, o cursos de formació contínua
per reforçar els coneixements sobre un sector determinat.

El seguiment a l’empresa es pot registrar en el mateix document de seguiment
de la persona o dissenyar-ne un d’específic. Un protocol de seguiment al lloc de
treball haurà d’incloure les dades del dispositiu d’inserció, la persona responsable,
la data en què es fa el seguiment, les dades de l’empresa, el nom i el càrrec de
la persona de referència a l’empresa, el seguiment de l’acompliment del lloc de
treball: adaptació, acompliment de tasques, absentisme, grau de satisfacció... És
important que en aquest seguiment es reflecteixi tant la percepció de la persona
usuària com la de l’empresa.

Exemple d’accions preventives

L’Ignasi, una persona de quaranta-set anys que portava cinc anys a l’atur, finalment ha
aconseguit trobar feina després de fer un itinerari d’inserció amb l’entitat Som futur.

Fa tres mesos que està treballant i des del principi l’empresa, BAGES S.A:, ha estat en
contacte amb l’entitat, per tal de fer un seguiment del treballador. Al començament tot
anava bé, però des de fa un parell de setmanes han detectat que l’Ignasi arriba tard alguns
dies, es mostra desmotivat i sembla bloquejat quan se li encomana alguna tasca nova.

S’ha concertat una cita amb l’Ignasi i ell mateix reconeix que està vivint un procés de
desmotivació ja que no es veu capaç de treballar de manera eficient amb el nou programa
informàtic que recentment s’ha implantat a l’empresa. També reconeix que, degut a la
manca d’organització d’horaris que va tenir al llarg del període d’atur, li costa seguir un
horari estricte, i això fa que a vegades s’adormi o surti amb retard de casa. Verbalitza que,
malgrat tot, no vol perdre la feina, ja que significa molt per a ell.

Es proposa que l’Ignasi faci un curs de reciclatge de curta durada en noves tecnologies i
se li proposen estratègies per una millor organització del temps, per tal d’acabar amb els
retards a la feina.

Es fa una trucada de seguiment a l’empresa al cap d’un mes i es confirma que els
problemes s’han solucionat, que l’Ignasi cada dia es mostra més segur en el lloc de treball
i que té un gran potencial.

2.4.5 Quant ha de durar un itinerari d’inserció?

Un itinerari d’inserció ha de tenir, per força, un començament i un final. Malgrat
que, un cop aconseguida la inserció laboral de la persona es plantegi fer un
seguiment a l’empresa on ha aconseguit feina, l’itinerari en si, tal com es va
plantejar, per a una situació concreta i amb unes accions concretes, es pot
considerar finalitzat.

La Fundació Tomillo, en el seu treball Orientación laboral basada en itinerarios
(2003), proposa establir la durada de l’itinerari en funció del nivell d’ocupabilitat
de la persona usuària, com podem veure a continuació:

Exemple de grau d’ocupabilitat i intensitat de l’itinerari

Grau d’ocupabilitat baix. Intensitat alta:
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• Llarga durada de l’itinerari.

• Objectius a mitjà i llarg termini.

• Utilització de diversos recursos simultàniament: socials, formatius, psicològics...; tant interns
a les organitzacions com a escala comunitària.

• Treball enfocat més cap a la motivació que a la informació o orientació.

• Treball individual i grupal.

• Adquisició i/o recuperació d’hàbits i habilitats socials.

Grau d’ocupabilitat mitjà. Mitjana intensitat:

• Durada mitjana.

• Establiment d’objectius a mitjà termini.

• Utilització de recursos específics en l’àmbit de la feina,

• Treball enfocat tant a la motivació com a l’orientació i la informació.

• Treball individual i grupal.

• Adquisició i/o recuperació d’habilitats i competències per a la feina.

Grau d’ocupabilitat alt. Baixa intensitat:

• Curta durada.

• Un o dos recursos diferenciats en el temps enfocats a la feina i requalificació professional.

• Treball d’informació i preparació per a l’accés a oportunitats de feina o d’autoocupació.

2.5 La fase de tancament

Un cop es considera que s’ha aconseguit l’objectiu de l’itinerari s’arriba a la fase
de tancament. En aquesta fase es pactarà la finalització de l’itinerari perquè la
persona ja haurà assolit una millora del seu capital competencial o, el que és el
mateix, haurà millorat i augmentat el seu grau d’ocupabilitat i, per tant, serà capaç
de trobar una feina i mantenir-la en el temps.

El tancament del procés d’inserció generalment implica que la persona deixa de
tenir contacte amb el servei o dispositiu d’inserció, ja que és capaç de funcionar
de manera autònoma. Això no vol dir que en moments de crisi no pugui tornar a
demanar assessorament, però si l’itinerari s’ha fet de manera correcta, la persona
tindrà prou eines i recursos per fer front als inevitables esculls que, al llarg de la
vida professional, tota persona és susceptible de trobar.

Abans de donar per finalitzat l’itinerari d’inserció, cal fer una avaluació final on
es doni resposta a diferents dimensions que s’han posat en joc durant l’itinerari
d’inserció com: l’ocupabilitat de la persona demandant, els recursos que s’han fet
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servir, les empreses on hagi fet pràctiques o s’hagi inserit, l’adequació del propi
itinerari...

Respecte a l’itinerari personal i el procés d’inserció es poden establir indicadors
que permetin valorar:

• El grau de millora de l’ocupabilitat de la persona demandant a partir dels
seus factors.

• la satisfacció de la persona demandant, per exemple, respecte al seguiment
ofert des de l’entitat, les accions proposades, els recursos i espais del
dispositiu d’inserció...

• els resultats assolits, per exemple: si s’ha assolit o no una inserció laboral de
qualitat i s’ha mantingut per un període de 6 mesos, si el perfil professional
de la persona encaixa amb el del lloc de treball on s’ha inserit, la tipologia
i durada del contracte, la satisfacció amb el lloc de treball, l’empresa i els
companys...

• la valoració que fan de la millora competencial de la persona tant des dels
recursos formatius, com des de les empreses que han tingut contacte amb
ella.

• altres.

Malgrat tot, hi ha persones que, un cop han aconseguit un lloc de feina, necessiten
un seguiment a l’empresa, com ara les persones inserides mitjançant la fórmula
del treball amb suport, persones amb dificultats especials d’inserció a les quals els
costa mantenir els hàbits laborals...

En segons quins col·lectius o grups d’incidència el seguiment posterior
al tancament de l’itinerari esdevé pràcticament imprescindible per al
manteniment del lloc de feina.

A continuació, mostrem un model d’informe final de tancament de cada cas (veure
figura 2.13):
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Figura 2.13. Model informe final del cas

Adaptat de Colomé, M. (2010c)

2.5.1 Quan el procés no va bé: tancament per renúncia voluntària o
baixa forçada

A vegades, malgrat la bona voluntat i els esforços del tècnic i del servei, no
s’aconsegueix que la persona assoleixi els objectius marcats pel pla de treball
del projecte professional, o s’ha produït un decalatge entre les expectatives de la
persona i el que el servei li pot oferir, o la persona es desanima i no vol continuar,
o bé troba una feina i decideix abandonar el procés.

També es pot donar la situació inversa: malgrat que la persona vol continuar, el
servei decideix donar-la de baixa si la seva manera de comportar-se ho aconsella.
Les situacions en què es pot donar de baixa forçada l’usuari serien, per exemple:
incompliment reiterat dels compromisos assumits mitjançant contracte, com
poden ser incompareixença a les entrevistes i cites de seguiment, no assistència
a cursos de formació, no assistència a entrevistes de feina, faltes de respecte al
tècnic...

En el document Itinerarios personalizados para el acceso al empleo(2008) se citen
els següents motius per donar per finalitzat un itinerari:

• Incompliment de les tasques pactades.

• Desmotivació manifesta i desinterès en la recerca de feina.

• Repetides faltes d’assistència a les entrevistes pactades.
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Renúncia per escrit

És convenient que la renúncia de
la persona usuària a seguir el
procés es faci constar per escrit,
tal com es fa amb el contracte de
compromís. N’hi haurà prou que
la persona usuària i el tècnic
signin un document on constin
les seves dades personals, la data
en què es dona per finalitzat el
procés, i la conformitat a
abandonar-lo per part de la
persona usuària

• Manifestació per part de la persona usuària ja sigui verbalment o per escrit,
de la decisió ferma d’abandonar el procés.

Tant si la baixa es fa a petició de la persona, com si es fa per part del dispositiu
d’inserció, cal deixar una porta oberta per si la persona usuària reconsidera la seva
decisió o les seves actituds, segons el cas, i vol reprendre l’itinerari d’inserció.

Exemple de segona oportunitat

En Biel va començar a assistir a l’entitat Treballem Plegats, fa dos anys, quan en tenia
disset. Havia deixat l’ESO després de repetir curs dues vegades i anava encadenant
feines precàries i temporals, però que li permetien tenir diners de butxaca per a les seves
despeses.

Aconsellat per la tutora del centre educatiu, es va dirigir a l’entitat Treballem Plegats per
engegar un itinerari d’inserció que li permetés augmentar el seu nivell d’ocupabilitat, definir
el seu objectiu laboral i millorar les seves competències. Malgrat que al començament
en Biel va mostrar molt d’interès i entusiasme, dos mesos després de començar l’itinerari,
que incloïa accions d’orientació, formatives i de millora de les competències i habilitats
sociolaborals, va començar a fallar tant als tallers com a les entrevistes de seguiment,
malgrat els esforços de la tècnica per motivar-lo.

Finalment, després d’una conversa en la qual en Biel es va mostrar molt desagradable, se’l
va donar de baixa del servei.

Al cap de dos anys, en Biel sol·licita ser readmès al servei, explica que ha començat a
estudiar un curs d’accés a cicle mitjà, però vol orientació i assessorament.





Inserció sociolaboral 71 El procés d'inserció sociolaboral

3. Projectes d’inserció amb la col·laboració de l’entorn

L’itinerari personalitzat d’inserció (IPI) és el recurs d’intervenció en l’àmbit de la
demanda, però no podem deixar de banda que és imprescindible, per poder dur-lo
a terme amb èxit, incidir en l’àmbit de l’oferta o, el que és el mateix, en el treball
amb les empreses.

El treball amb la persona usuària té com a objectiu la seva inserció efectiva en el
mercat de treball, entès com la confluència entre l’oferta i la demanda. Així, per
tal de garantir l’èxit de l’itinerari és important conèixer i tenir en compte tot el que
fa referència a l’empresariat, i portar a terme accions que possibilitin, afavoreixin i
facilitin l’èxit del procés d’inserció. A aquest procés se l’anomena intermediació.

L’integrador social ha de disposar de competències que li permetin actuar en
aquests processos, relacionant i facilitant la trobada dels dos elements de manera
satisfactòria. La dificultat d’aquesta trobada vindrà definida per les caracterís-
tiques de cadascun d’aquests elements; a més de les dificultoses característiques
del mercat laboral i les necessitats i el perfil sociolaboral dels col·lectius que s’han
d’inserir.

És important tenir en compte que, en l’àmbit de l’oferta, hi ha dos esculls
que s’han de superar amb èxit per poder fer efectiva la relació empresa -
entitat d’inserció: d’una banda, que moltes vegades els esforços en matèria
d’inserció sociolaboral se centren només en l’àmbit de la demanda i en la
persona demandant i, de l’altra, que la majoria d’empreses gestionen les
ofertes des de la mateixa organització i amb recursos propis, sense cap
contacte amb les entitats i els serveis d’inserció.

El fet que la majoria d’empreses gestionin les ofertes sense establir contacte
amb les entitats d’inserció no té conseqüències destacables quan es treballa
amb persones sense dificultats afegides; però pot traduir-se en exclusió quan els
demandants formen part de col·lectius amb especials dificultats per trobar feina:
persones amb diversitat funcional, joves sense experiència, dones víctimes de
violència de gènere, persones en risc d’exclusió social...

Abans d’iniciar qualsevol intermediació laboral, cal que el tècnic d’inserció tingui
en compte alguns passos previs:

• Ha de conèixer quina és la realitat de les necessitats del mercat laboral de
forma global, les oportunitats d’ofertes a escala local i les característiques
de les empreses de forma específica.

• Ha de saber que els col·lectius amb els quals ha de treballar es troben en
una clara situació de desigualtat competitiva, que es deu principalment a
carències en la formació, poca experiència laboral, manca d’hàbits laborals,
poca motivació...



Inserció sociolaboral 72 El procés d'inserció sociolaboral

• Ha de conèixer els dos elements que formen part del procés d’intermediació,
la intervenció en l’àmbit de la demanda, que hem treballat en l’apartat
anterior, i la intervenció en l’àmbit de l’oferta, que desenvoluparem en
aquest apartat.

Incidir en l’oferta d’ocupació és imprescindible per considerar complet el procés
d’intermediació entre l’oferta i la demanda. La implicació del teixit empresarial
en les polítiques actives d’ocupació fa possible l’optimització dels mecanismes
d’intermediació i fa que la tasca dels orientadors sigui més eficient (vegeu la figura
3.1). En aquest sentit, cal desenvolupar dues maneres d’actuar:

Figura 3.1. Fases per establir una relació a llarg termini amb les
empreses

• En primer lloc cal fer una tasca de prospecció, és a dir, d’anàlisi del
conjunt del territori i la seva oferta de treball. D’aquesta manera és possible
identificar els recursos ocupacionals de què es disposa en un municipi, una
ciutat, una comarca... I considerar-los en els processos d’inserció.

• En segon lloc, cal desenvolupar estratègies de difusió i contacte amb
empreses, per tal d’aconseguir la seva captació i participació en la inserció
laboral de les persones que estan en situació d’atur.

Tan important com la captació d’empreses és la seva fidelització, que ens
asseguri una col·laboració continuada.

Quan fem referència a projectes de col·laboració amb l’entorn, no podem deixar
de banda la gran importància del treball en xarxa entre les diverses entitats,
dispositius i serveis. Si el treball amb les empreses és bàsic per aconseguir els
objectius en l’àmbit de la inserció laboral, no ho és menys la col·laboració amb
els diferents recursos implicats en aquest àmbit.

“El treball en xarxa suposa poder establir relacions amb les diferents entitats que estan
implicades al territori i que tenen un compromís amb la comunitat. Es tracta de compartir-
hi almenys una part de la filosofia de treball i, el que és més important, implicar-les en un
projecte local d’inclusió, de lluita contra l’exclusió. Treballar en xarxa suposa assumir, per
tant, que hi ha al territori múltiples actors que tenen un compromís amb la inclusió social.
Implica posar-se a treballar conjuntament, compartir objectius, estratègies i programes;
dissenyar actuacions conjuntes, compartir recursos i resultats. La importància de treballar
en equip amb la multiplicitat d’agents, recursos i serveis, la trobem en la generació d’espais
compartits d’intervenció, en l’ampliació de recursos i en la creació de sinergies d’actuació.”

Orteu, X. (2016). Millora de l’ocupabilitat des de l’acció social comunitària.
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Exemple de treball en xarxa

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) dinamitzada per la Fundació Tot Raval, aplega entitats
de l’àmbit ocupacional del barri. Es constitueix amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar
recursos i oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció que volen accedir
al món laboral en condicions dignes. Alhora, la xarxa esdevé pont de comunicació i
treball amb les empreses, l’Administració pública, els diferents agents socials, culturals i
econòmics del territori, difonent informació i eines per al foment de la responsabilitat social.

En aquest exemple es posa de manifest la importància del treball en xarxa
per aconseguir l’objectiu de qualsevol intervenció en el terreny de la inserció
sociolaboral: trobar una feina i ser capaç de mantenir-la.

3.1 Primer pas: la prospecció

Fer prospecció vol dir analitzar quines necessitats té en l’àmbit laboral (sectors
emergents o amb més vacants, perfils professionals demandants, condicions i
requisits d’accés...) i la quantitat d’ofertes de llocs de treball que ofereix un
territori determinat.

En la Proposta metodològica d’inserció per a joves de l’ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social) es planteja que definir els objectius implica fer-se una triple
pregunta:

• Què pot oferir el dispositiu o entitat d’inserció?

• Què vol obtenir?

• Quin tipus de relació vol establir?

Amb unes respostes concretes i les premisses clares, es pot començar el procés
de prospecció. Aquesta prospecció passa per una correcta identificació prèvia
del mercat de treball a escala general. És important tenir en compte que, moltes
vegades, el mercat de treball en general no coincideix amb el mercat de treball
d’una determinada zona.

En línies generals, la prospecció del mercat de treball estarà centrada en:

1. El coneixement de sectors i ocupacions associats a un territori.

2. La detecció dels perfils que requereixen i necessiten les empreses, tant
personalment com professional.

3. El coneixement de la situació concreta dels sectors d’activitat, les inquietuds
de les persones amb càrrecs de responsabilitat a les empreses, la situació del
mercat de treball.

4. La tipologia d’ocupació que creen, per exemple, pel que fa a contractes i
salaris.
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5. El ritme de creació de llocs de treball per part de les empreses, una
aproximació a la quantitat de treballadors que s’incorporen al llarg de l’any.

6. De quina manera, i amb quins recursos accedeixen les empreses al personal
que contracten: anuncis, empreses de selecció, ETT, oficines de treball de
la Generalitat, coneixences personals...

7. La possibilitat que tot això es concreti en llocs de treballs disponibles, ja
sigui a curt termini o de manera immediata, com a mecanisme d’activació
de les accions d’intermediació.

8. La detecció de l’adequació de les accions d’orientació i formació que s’han
fet amb l’usuari a les necessitats que presenten les empreses.

3.1.1 Com fer la prospecció? Metodologia

La prospecció ha d’estar basada en una metodologia. Les metodologies de
prospecció es poden definir com el conjunt d’eines dissenyades per a l’anàlisi del
mercat que ha de portar a terme el tècnic d’inserció sociolaboral. El seu objectiu
és fer possible un treball sistemàtic, és a dir: sistematitzar el conjunt d’accions
necessàries per realitzar la prospecció d’una forma concreta, ordenada i flexible.

Tot i que cada dispositiu d’inserció desenvolupa la seva pròpia manera de dur
a terme la tasca de prospecció, en general podem dir que cal fer una anàlisi
quantitativa (per exemple, quantes empreses i de quin tipus) i qualitativa (perfils
professionals demandats); tal com veieu a la figura 3.2:

Figura 3.2. Tipus d’anàlisi de la prospecció

Anàlisi quantitativa

Fer una anàlisi quantitativa consisteix en realitzar un estudi sobre el mercat
laboral en el qual es vol incidir, partint de l’obtenció i el tractament de les dades
estadístiques. Aquestes dades s’obtindran de les institucions pertinents. Les fonts
d’informació principals que es poden utilitzar per a aquest objectiu són: l’Institut
Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria
de la Seguretat Social, les cambres de comerç, l’Observatori de l’Empresa i
l’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les direccions i delegacions provincials
dels diferents ministeris, els serveis de desenvolupament local dels ajuntaments...
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Aprofundiment i primers
contactes

Les entrevistes amb empreses
tenen com a objectiu aprofundir
en les professions requerides, i
poder fer un primer contacte amb
empresaris i responsables de
recursos humans de grans
empreses.

Fer una anàlisi quantitativa fa possible la detecció dels sectors, subsectors i
ocupacions que tenen una evolució més favorable en termes d’ocupació, tant en
general, com pel que fa a col·lectius específics.

Quan es planifica i es porta a terme el procés d’anàlisi quantitativa, cal observar
uns criteris estrictes pel que fa a la selecció i el tractament de la informació
obtinguda. Aquests criteris han de tenir en compte tant les disponibilitats existents
com la seva capacitat per respondre a les necessitats concretes que es plantegen
en tot el procés de prospecció. L’anàlisi quantitativa s’estructura en tres fases, que
són:

1. Obtenció de les dades

2. Tractament i anàlisi de les dades

3. Conclusions

Anàlisi qualitativa

Un cop s’ha dut a terme la primera anàlisi, l’anàlisi qualitativa ens servirà per
contrastar i corroborar les conclusions obtingudes, i definir i aprofundir en els
perfils professionals que les empreses demanen. Aquest pas és imprescindible de
cara a organitzar la tasca de captació d’empreses, responent a la primera pregunta:
què pot oferir l’entitat d’inserció a les empreses?

L’anàlisi qualitativa es pot portar a terme per dues vies complementàries:

• Entrevistes amb agents qualificats del territori. Les entrevistes amb
agents qualificats s’han de realitzar amb persones que tinguin un càrrec
d’especial rellevància, i que estiguin en disposició de donar una visió
general sobre quina és la situació econòmica i de mercat laboral del territori.
Amb aquesta informació podrem contrastar les primeres conclusions de
l’anàlisi quantitativa realitzada prèviament.

• Entrevistes amb les empreses. Les entrevistes amb empreses són el pas
bàsic i més important pel que fa a la prospecció del mercat de treball.
Ens han de permetre obtenir la màxima informació possible sobre les
professions que, en l’anàlisi quantitativa s’hagin detectat com a rellevants
de cara als col·lectius amb els quals estem treballant, és a dir, amb els
quals estem portant a terme un procés d’orientació, formació i inserció. És
necessari aprofundir en aspectes com les competències (tècniques, de base
i transversals) necessàries per poder desenvolupar la professió, la formació
que es necessita i les condicions laborals, entre d’altres.

El nombre d’empreses que hem d’entrevistar variarà en funció del nombre
de sectors professionals que s’hagin detectat com a interessants i de la mida
del mercat en el qual estiguem fent la prospecció.
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Quan es planifica el treball de prospecció i, en concret, les entrevistes amb
empreses, cal que aquestes estiguin estructurades en tres grups d’informació,
de manera que cadascun respongui de la manera més operativa possible a les
necessitats d’informació imprescindibles. Els grups serien:

1. Aproximació a l’empresa i al sector.

2. Aproximació al perfil professional requerit per a cadascuna de les professi-
ons.

3. Recollida d’informació sobre les vies d’accés al perfil demandant per a
cadascuna de les professions.

L’anàlisi qualitativa ens permet establir un primer nivell de relació amb les
empreses. Aquest treball ha de tenir com a conseqüència lògica aconseguir la
implicació activa de les empreses en els processos d’intermediació, és a dir, captar
empreses por poder portar a terme amb èxit el procés d’intermediació laboral. En
el pròxim apartat veurem quina ha de ser l’estratègia de captació d’empreses, però
abans veurem un possible model d’entrevista, tot tenint en compte que cada entitat
d’inserció ha d’adaptar-la a les seves necessitats.

Exemple de protocol d’entrevista amb l’empresa

• Nom de qui fa l’entrevista.

• Dades de l’empresa: nom, activitat, forma jurídica, adreça postal, número de telèfon, número
de fax, pàgina web, adreça electrònica.

• Dades del lloc o llocs de treball: denominació del lloc, tasques i funcions a desenvolupar,
nombre de vacants...

• Condiciones laborals ofertes per l’empresa: tipus de contracte, horari de feina, remuneració...

• Característiques personals i professionals dels candidats: formació mínima exigida, formació
específica per al lloc de treball concret, experiència laboral que es demana en el mateix lloc,
disponibilitat d’horaris, desplaçaments..., permís de conduir o vehicle propi...

• Qualsevol altra dada que es consideri significativa. Per recollir aquestes dades, hi haurà, al
final del protocol, un apartat anomenat Observacions o Altres.

Adaptat d’eCIFO.

3.2 Segon pas: difusió i contacte; la captació d’empreses

El procés de captació s’inicia sempre donant a conèixer l’entitat d’inserció a
les empreses. En aquesta fase cal saber com i amb quins canals es portarà a
terme la comunicació amb l’empresa. Posteriorment a l’establiment dels canals
de comunicació, i un cop l’empresa coneix l’existència de l’entitat, és important
cuidar aspectes importants per al futur establiment d’una relació de col·laboració
entitat-empresa.
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Entrevista amb l’empresa

Quan una entitat d’inserció es
planteja quines necessitats pot
satisfer amb relació a l’empresa,
cal que parteixi sempre de la
base que el seu descobriment
requereix una entrevista en
profunditat amb l’empresa.

Com a pas previ a l’estudi dels canals de comunicació, cal conèixer quins són els
elements bàsics que ha de comunicar una entitat o servei d’inserció; com ara les
necessitats de l’entitat, els beneficis que l’empresa pot obtenir, les garanties que se
li ofereixen, els avantatges i punts febles respecte a la competència. També caldrà
planificar curosament (si escau) quin material publicitari es farà servir.

3.2.1 Elements bàsics

La comunicació s’ha de plantejar en termes de màrqueting (al cap i la fi, l’objectiu
és comptar amb recursos que possibilitin la inserció laboral dels usuaris de
l’entitat). Hi ha una sèrie d’elements bàsics que constitueixen el pas previ
imprescindible abans del primer contacte amb les empreses. Els elements que
s’han de tenir en compte són els següents:

1. Quines són les necessitats concretes que es volen satisfer des de l’entitat
d’inserció.

2. Quins beneficis es poden oferir a les empreses.

3. Les garanties que es poden oferir per motivar i animar les empreses a fer ús
de l’entitat.

4. Les diferències respecte a la competència, i els avantatges que pot suposar
per a les empreses escollir l’entitat.

5. Els punts febles que cal polir, minimitzar o eliminar.

Els beneficis que una entitat o servei d’inserció ha d’oferir a les empreses, en
resposta al que les empreses esperen, són els següents (posarem el cas de l’empresa
LABOR SA):

• Qualitat: s’entén per qualitat que l’entitat sigui capaç de trobar la persona
adequada a les necessitats de l’empresa.

El candidat adient

L’empresa LABOR SA necessita una persona per a tasques de manteniment. L’entitat
INSERIM immediatament posa en marxa un procés de selecció entre els usuaris del servei
i finalment troben la persona amb el perfil adient, en Manuel, de quaranta-cinc anys, una
persona que portava vint anys treballant en una empresa i al quedar-se a l’atur ha emprès
un procés de reciclatge laboral i tot just acaba de fer un curs de formació amb pràctiques
incloses en el sector que demanda LABOR SA.

• Rapidesa: l’entitat d’inserció té informació sobre les persones que estan en
procés de recerca de feina i, per tant, pot oferir candidatures a les empreses
de manera àgil i ràpida.
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Boca-orella

Avui en dia, el boca-orella
segueix sent el mitjà de
promoció o màrqueting

tradicional més efectiu. Un
estudi elaborat recentment per
The Word of Mouth Marketing

Association (WOMMA)
juntament amb The American
Marketing Association, ho ha
corroborat. Es pot trobar més

informació a la pàgina web
bit.ly/2kCQ43U

D’un dia per l’altre

L’empresa LABOR SA es va trobar sense la persona que feia les tasques de manteniment
d’un dia per l’altre i la necessitat peremptòria de cobrir el lloc de treball. INSERIM li va
proporcionar un candidat amb disponibilitat per incorporar-se immediatament, en Manuel.

• Gratuïtat: a l’empresa no li suposa un desemborsament econòmic la
utilització del servei, i sí que obté un benefici clar quan en fa ús.

• Atenció personalitzada: l’entitat d’inserció s’adapta a les necessitats
concretes de l’empresa, i dona resposta a tots els dubtes o problemes que
puguin sorgir.

Contractes bonificats

LABOR SA, l’empresa que ha contractat en Manuel, vol contractar una persona amb
diversitat funcional com a auxiliar administratiu per tal de complir amb la normativa, ja que
en tenir més de cinquanta empleats, ha de reservar el 2% de les places a persones amb
diversitat. Ja que és la primera vegada que l’empresa contracta una persona pertanyent
a aquest col·lectiu, s’adreça a l’entitat d’inserció per tal de demanar informació sobre les
modalitats de contractació.

• Interdisciplinarietat dels professionals: en una entitat d’inserció hi ha
professionals de diversos camps, com poden ser psicòlegs, treballadors so-
cials, graduats en relacions laborals, en dret, integradors socials... Aquests
darrers comencen a tenir un paper molt important, sobretot pel que fa a
dinamització i atenció directa als usuaris en les accions grupals: club de la
feina, tallers de recerca de feina... Això garanteix una resposta integral a les
demandes i necessitats de les empreses.

És imprescindible que els beneficis esmentats quedin molt clars per a les empreses
amb les quals pretén establir col·laboració, i a aquest efecte cal assegurar-se que els
materials publicitaris, si es decideix emprar-ne, les incloguin de manera preferent.
També és important que s’especifiquin en una entrevista amb l’empresa.

Seguint amb la llista d’elements bàsics, s’ha d’establir la manera d’intentar
proporcionar garanties, ja que no hi ha un “producte” que es pugui conèixer per
avançat. Una garantia seria la professionalitat. Cal deixar palès que l’entitat és
un servei professional, amb treballadors sobradament preparats per portar a terme
els processos d’orientació, inserció, assessorament... Una altra garantia és el que
es coneix com a boca-orella, és a dir, que hi hagi una o més empreses que hagin
provat el servei i en puguin donar bones referències.

Les entitats o serveis d’inserció sociolaboral han de comptar que hauran de
diferenciar-se dels serveis que poden suposar, i de fet suposen, una competència
que pot comprometre l’èxit en la captació i sobretot en l’establiment d’una
col·laboració sòlida i duradora amb les empreses. Hi ha serveis com les empreses
de treball temporal, les empreses de selecció, les borses de treball..., de les quals
l’entitat s’ha de poder diferenciar. Els elements que possibilitaran la diferència
respecte a la competència són:

• El coneixement acurat, complet i exhaustiu de la totalitat de recursos d’un
territori.
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• L’entitat d’inserció és un servei exempt de cost econòmic.

• L’agilitat en respondre a les demandes de l’empresa.

• L’atenció personalitzada i el seguiment, per exemple, un cop s’ha concretat
una contractació.

• La qualitat en les prestacions de l’entitat.

• Un equip de professionals plural i procedent de diverses disciplines (inter-
disciplinarietat).

En contraposició als punts forts de les entitats d’orientació i inserció sociolaboral,
també hi ha uns punts febles que poden posar en perill la continuïtat del procés
de col·laboració, i impedir una fidelització sòlida. Els punts febles sobre els quals
cal incidir es poden concretar en una percepció massa administrativa del servei i
una estructura organitzativa deficient.

El primer punt feble es pot concretar en lentitud excessiva en els tràmits i accions,
així com en una manca de visió (o de visió realista) de les necessitats de l’empresa,
i el segon en una manca de qualitat. Així doncs, cal estar ben segurs de poder
oferir un servei ràpid, sòlid i de qualitat.

3.2.2 Presentació del servei a les empreses

Cada entitat d’inserció ha de decidir per quins canals farà el primer contacte amb
l’empresa, valorant pros i contres de cadascun. Malgrat tot, un element comú a
totes les entitats és el material publicitari amb què es presentaran. L’objectiu del
material publicitari és captar l’atenció de les empreses cap a l’oferta que té per
oferir i les possibilitats de col·laboració. A tall d’exemple, els continguts que ha
d’incloure el material de difusió/publicitari són:

• L’oferta de serveis i les possibilitats de col·laboració.

• Les garanties que ofereix l’entitat.

• El compromís de qualitat en la seva prestació.

• Els resultats que es poden obtenir en termes d’avantatges i beneficis.

Els recursos més utilitzats a l’hora de fer difusió del servei són el dossier o catàleg,
el díptic o tríptic, la infografia, la web, el CD...

La primera premissa és que els materials han de ser atractius, tant en el seu
redactat com en la seva edició. No val de res un díptic, per exemple, amb
un disseny atractiu a nivell d’imatges però amb un redactat incorrecte o amb
informació incompleta.
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Moltes vegades, però, les entitats o dispositius d’inserció han de lluitar per superar
l’escassa dotació pressupostària amb què compten per fer material publicitari.
Això pot exigir que es posin en funcionament grans dosis de creativitat que
permetin implementar estratègies que, amb una dotació econòmica més gran,
serien més senzilles. Malgrat això, hi ha opcions de baix cost que facilitaran fer
viables estratègies efectives.

Exemple de presentació de serveis a empreses

La Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves (PEI), en el seu document Proposta
d’intermediació laboral en clau de competències (2013), fa esment dels dos documents
amb els quals presenten a les empreses el seu servei:

• Argumentari de venda a empreses: document que anuncia els beneficis empresarials
derivats de la implantació de la metodologia per competències en els processos de selecció
de personal, tant en l’encaix competencial dels joves candidats i candidates que presenten les
entitats a les ofertes de feina, com en les propostes de millora metodològiques en el disseny
i la implementació de processos de selecció.

• Díptic informatiu: fulletó que recull la informació més rellevant vinculada al Servei
d’Assessment Center Social. Aquest fulletó es va adaptar i personalitzar segons la seva
finalitat: promoció de les sessions informatives, difusió via correu electrònic a empreses
contactades per les entitats, presentació a reunions individuals acordades amb empreses...

Cal apuntar l’augment de possibilitats d’informació i difusió que han representat
les tecnologies de la informació i la comunicació. A tall d’exemple, moltes
entitats han substituït l’enviament de catàlegs o dossiers físics per newsletters.
També la utilització de xarxes socials, ja siguin específiques (LinkedIn) o generals
(Facebook, Twitter, Instagram...), ha suposat una revolució en el camp de la
comunicació.

Un cop el tècnic ha definit les empreses amb les quals vol establir contacte i ha
fet arribar el dossier o carpeta amb el material publicitari, s’iniciarà el treball de
difusió i contacte. Per aconseguir l’objectiu que es persegueix, cal dissenyar una
estratègia adient.

3.2.3 Fases del procés de difusió i contacte

En general, es considera que per portar a terme l’estratègia de captació d’una
empresa, cal seguir tres fases, amb tres objectius ben delimitats (vegeu la figura
3.3):
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Podeu consultar les
tècniques de fidelització
en el punt “La fidelització:
assegurar la continuïtat de
la col·laboració” d’aquest
apartat.

Figura 3.3. Procés de difusió i contacte

Primera fase de contacte

La primera presa de contacte es pot establir de manera no presencial, mitjançant
recursos com el correu electrònic, el correu postal (que està quedant en progressiu
desús), l’enviament de material publicitari...; o bé per contacte directe, mitjan-
çant jornades professionals, xarxes de networking, jornades de portes obertes,
conferències...

En qualsevol cas, és important tenir en compte dues coses:

1. Cal posicionar-se. En aquesta primera presa de contacte s’ha de deixar molt
clar per què l’empresa ens ha d’escollir, és a dir, què diferencia l’entitat
pròpia, en positiu, de la resta d’entitats d’inserció,

2. Cal tenir en compte que la “memòria” de les empreses sol ser fràgil i, si
més no, en una empresa hi poden i hi solen haver, canvis, tant pel que fa a
la persona de referència, com pel que fa a altres factors. Així, cal planificar
quina estratègia se seguirà per fidelitzar l’empresa i allargar en el temps la
col·laboració.

És igual d’important que la persona o persones que portin a terme el treball
d’intermediació siguin bons comunicadors oralment, per escrit i digitalment, per
tal d’emprar de manera òptima i eficaç els instruments de comunicació, i que
domini les tècniques de contacte i negociació amb empreses. Recordem que entre
les capacitats i competències del tècnic en inserció hi ha les relacionades amb la
intervenció en els processos d’intermediació laboral.

En concret, els objectius de la primera fase de contacte són:

• Despertar l’interès de l’empresa cap a l’entitat.

• Explicar quines són les activitats de l’entitat que estan dirigides de manera
específica a les empreses.
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• Oferir garanties del servei que ofereix l’entitat.

• Convèncer dels beneficis que obtindrà l’empresa si confia en l’entitat.

Segona fase de contacte

A la segona fase, com ja s’ha apuntat, s’establirà una comunicació amb l’empresa
amb la finalitat de concertar una entrevista presencial. La comunicació prèvia es
pot fer mitjançant correu electrònic o mitjançant una trucada de telèfon. Cadascun
d’aquests canals té els seus avantatges i els seus inconvenients, que cal valorar.

Actualment, però, el més habitual és que aquesta primera comunicació es faci
via telefònica. Abans d’efectuar la trucada, cal que s’hagi fet una previsió dels
obstacles amb què es pot trobar la persona que faci la trucada i planificar un guió
per tenir clar de què es vol informar (no oblidem que el nostre objectiu és concertar
una cita presencial) i com captar l’interès de l’interlocutor.

A l’hora de fer la trucada, si no sabem el nom de la persona concreta amb qui hem
de parlar, cal demanar per la persona que té més responsabilitat (petites i mitjanes
empreses) i per la persona que gestiona el departament de recursos humans en el
cas d’empreses grans. Els obstacles amb els quals es pot trobar la persona que fa
la trucada estaran relacionats amb la:

• Manca de temps, tant per atendre la trucada com per atendre una propera
visita.

• Manca d’interès en el que l’entitat pot oferir a l’empresa.

És important que la persona encarregada de la intermediació tingui present
que no totes les trucades es convertiran en cites per a una entrevista. Cal
tenir una bona dosi de paciència i optimisme, i no deixar entreveure mai
frustració, cansament, enuig...

També és important tenir preparades frases tipus amb les quals poder contestar.
Per exemple, a una frase com “No disposo de temps per atendre visites”, es
pot contestar: “Ho entenc, tot i així, pensi que no pretenem vendre-li res, sinó
informar-lo dels serveis gratuïts que la nostra entitat pot oferir-li, i que estem
segurs que els estalviarà temps en un futur”, per exemple.

Quan la frase respon a una manca d’interès, com “Ara per ara no m’interessa res
del que em pugui oferir”, la resposta podria ser: “Tot i així, seria convenient que
s’informés, ja que, molt probablement en un futur pot necessitar un servei com el
que ofereix la nostra entitat”.

Exemple de guió de trucada

Proposem estructurar el guió de la trucada en cinc passos:

1. Saludem i ens presentem: “Soc... i truco de l’entitat...”
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2. Preguntem si la persona ens pot atendre en aquest moment i emfatitzem que serem breus.

3. Expliquem el motiu de la trucada; fent referència al material publicitari que s’haurà enviat
prèviament, i posant èmfasi en aspectes com la gratuïtat del servei i l’estalvi de temps.

4. Concertem entrevista personal, deixant palès que el nostre és un servei personalitzat, no
estàndard, que l’entrevista no serà massa llarga...

5. Finalment, ens acomiadem, assegurant-nos d’haver deixat un telèfon de contacte per si sorgís
qualsevol imprevist.

Si de la trucada ha sortit una data per a l’entrevista, passem a la tercera fase de
contacte. En cas contrari, és important registrar la data de la trucada i repetir-la, si
es considera convenient, al cap d’un temps prudencial. Si l’empresa ens ha deixat
clar que no l’interessen els nostres serveis, caldrà replantejar-se si es renuncia
definitivament a la col·laboració o es continua enviant informació sobre la nostra
entitat.

Tercera fase de contacte: l’entrevista

L’entrevista té un objectiu clar, i és fer que una empresa es converteixi en
client del serveis d’orientació i inserció de la nostra entitat perquè aquesta
dona resposta a les seves necessitats en aquest àmbit. És, per tant, el moment
més important del procés.

Hi ha dues premisses que s’han de tenir molt presents quan es porti a terme
l’entrevista:

• S’han de detectar quines són les necessitats de l’empresa més que explicar
simplement les característiques del servei. Cal que l’empresa vegi el servei
com una solució a les seves necessitats.

• Lligat amb la primera premissa, es dedueix que cal preguntar i escoltar, ja
que aquesta és la manera de detectar què necessita l’empresa i possibilitar
l’establiment de vies de col·laboració.

En la Proposta metodològica d’inserció amb joves (2010), versió reduïda d’inte-
racció amb l’empresa (pàg. 22), s’anomena aquesta tercera fase fase de negociació
i s’emfatitza la importància que té com a pas previ a la consolidació o establiment
de col·laboració entitat-empresa:

“Negociar significa buscar un acord mutu mitjançant el diàleg. És important buscar acords
a mitjà-llarg termini negociant de manera integradora. És a dir, els acords han de satisfer
ambdues parts, i donar resposta a les necessitats que puguin tenir tant el dispositiu com
l’empresa. Això no treu que cada part, en alguna ocasió, hagi de fer concessions per
aconseguir l’acord en els aspectes que valora més, cedint en altres factors més crítics.
Cal tenir present, també, que trobar oportunitats de beneficis mutus requereix compartir
informacions i potenciar al màxim la creativitat i la confiança mútua.”

Colomer, M. et al. (2010). Proposta metodològica d’inserció laboral amb joves.



Inserció sociolaboral 84 El procés d'inserció sociolaboral

Perquè l’entrevista de negociació es tradueixi en un acord de col·laboració, el
tècnic en inserció haurà de posar en joc certes habilitats socials i de comunicació.

Ús d’habilitats socials i comunicatives durant l’entrevista

En tota entrevista hi ha d’haver una preparació prèvia, amb les següents tasques a
fer (vegeu la figura 3.4):

Figura 3.4. Aspectes a tenir en compte a l’entrevista
amb l’empresa

• Fer una planificació acurada: demanar informació sobre l’empresa, tot i
que el més convenient seria que aquest pas ja s’hagués fet en la fase de
prospecció. Si és així, cal “refrescar” el coneixement que es té i fer un
repàs del que és més important, com ara: a quin sector pertany, quins
perfils professionals tenen els treballadors, els llocs de treball i les possibles
necessitats detectades.

• Entrenar la competència comunicativa que s’haurà de posar en pràctica al
llarg de l’entrevista.

• Reforçar l’actitud empàtica.

• Transmetre credibilitat i confiança en la comunicació.

La competència comunicativa té com a objectiu establir un clima de confiança i
podem dir que contribueix a reforçar de manera important el procés de negociació
i a facilitar l’establiment de col·laboracions. Entre els elements més importants
de la competència comunicativa podem destacar:

• L’escolta activa.

• Els reforços verbals (preguntes destinades a que l’interlocutor pugui aclarir
els seus dubtes): “M’he explicat correctament?”, “Desitja saber més de-
talls?”
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d’empreses AMES.
Actualment està jubilat.

• La formulació de preguntes pertinents i coherents amb l’objectiu de
l’entrevista, com per exemple: “Com cobreixen les baixes? Com fan la
substitució dels treballadors que fan vacances?”

• Fer comentaris positius sincers sobre l’organització, els incentius, les
facilitats de formació...

• Emprar expressions de cortesia: “Li agraeixo que sent una persona tan
ocupada m’hagi dedicat una part del seu temps”, “ha estat molt amable de
rebre’m amb tanta celeritat”...

Exemple d’ús de la competència comunicativa durant l’entrevista

La Lola té una entrevista amb l’empresa SÒLIDS DEL BAGES SA, empresa amb la qual
seria molt productiu establir col·laboració, ja que els perfils i els llocs de feina que pot oferir
van en consonància amb els col·lectius que atén l’entitat d’inserció.

La Lola mostra una actitud d’amabilitat, cuida l’entorn en el qual es portarà a terme
l’entrevista: llum, temperatura, ordre, netedat... I al llarg de l’entrevista mostra una actitud
d’escolta activa i d’interès cap a tot allò que exposa el responsable de l’empresa, formula
preguntes que requereixin una resposta raonada més enllà del “sí” o del “no”, utilitza
fórmules de cortesia sense arribar a ser excessivament afalagadora i elogia la política
de formació interna i de conciliació familiar de l’empresa, deixant clar que li sembla una
empresa que va més enllà, que ofereix condicions molt interessants i realment innovadores.

Una altra habilitat o eina important és l’empatia. Les empreses no sempre tenen
uns postulats i unes actituds ètiques d’acord amb el que des de l’àmbit social
es considera que “hauria de ser una empresa com cal”. Així, és possible que
l’empresa que estem intentant captar tingui prevenció contra les persones d’una
altra ètnia, o consideri que les persones amb diversitat funcional no poden ser tan
bones en el terreny laboral com les que no tenen cap discapacitat, o que les dones
no són tan competents com els homes, o que ofereixi unes condicions laborals
precàries...

Què cal fer en aquests casos? Renunciar a la col·laboració? La resposta és “no”.
Encara que sovint sigui difícil aconseguir-ho, com a professionals de la inserció
s’ha d’aconseguir tenir una actitud d’empatia cap a l’empresa, tenint en compte
que:

“L’empatia és una habilitat, pròpia de l’ésser humà, que ens permet comprendre, reconèixer
i apreciar els sentiments de les altres persones. És la capacitat que fa que entenguem els
pensaments, les emocions, les motivacions i les raons dels comportaments dels altres i
que, posant-nos al seu lloc, compartim aquests sentiments.”

Jordi Esteller.

Cal tenir en compte que tenir empatia no equival a estar d’acord amb l’altra
persona, ni tampoc implica abandonar les opinions i conviccions pròpies per
assumir com a pròpies les dels altres. És més, es pot estar en total desacord amb
algú sense que per això deixem de ser empàtics, acceptant com a legítimes les
motivacions i la posició dels altres, tot en un marc de profund respecte i cordialitat,
sense entrar en judicis ni valoracions morals.

Serà al llarg de l’entrevista, en la qual té lloc una interlocució directa amb
l’empresa, quan la capacitat empàtica s’haurà de posar especialment de manifest.
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Cost zero

Que el cost d’un servei ofert
sigui gratuït per a l’empresa no

vol dir que no tingui un cost,
sovint suportat i assumit per

l’Administració o per la pròpia
entitat o dispositiu d’inserció, i
és important que l’empresa ho

sàpiga valorar.

És vital que els representats de l’empresa percebin que des de l’entitat o servei es
comprèn el seu punt de vista i que es contacta amb la seva realitat.

Finalment, cal transmetre credibilitat i confiança quan s’informa dels serveis a
oferir, tenint en compte que el que estem oferint no es pot tocar ni comprovar en el
mateix moment, i potser l’empresa no veu encara clar del tot quins beneficis pot
obtenir si adquireix aquests serveis, és a dir, si s’estableix un marc de col·laboració.

Les eines i recursos personals per generar credibilitat i confiança a l’hora
de comunicar-se són l’assertivitat, l’objectivitat, l’empatia i l’adequació del
llenguatge.

3.3 Tercer pas: negociació i acords

Per abordar aquest apartat, és útil tornar a recordar que el procés d’intermediació
posa en marxa moltes de les estratègies de venda pròpies del màrqueting, ja que
del que es tracta és que s’arribi a una col·laboració dilatada en el temps, i a una
fidelització de l’empresa; de manera que, cada vegada que l’empresa necessiti fer
alguna gestió relacionada amb la inserció laboral, requereixi la col·laboració de
l’entitat (vegeu la figura 3.5).

Figura 3.5. Aspectes claus en la negociació

A continuació es fa un recordatori de quins són els arguments imprescindibles als
quals el tècnic en inserció ha de fer referència i oferir a l’empresa:

• El servei ofert sempre és de cost zero.

• Es treballa amb rapidesa, ja que els recursos dels quals disposa l’entitat són
amplis i el personal encarregat de gestionar-los és competent i preparat.

• Hi haurà un estalvi important pel que fa al temps i a la dedicació.

• És un servei adaptat a les necessitats de l’empresa, ja que es mobilitzen
i es posen en marxa els recursos necessaris per donar resposta a qualsevol
demanda.

• És un servei compromès socialment perquè permet que l’empresa participi
en la dinàmica laboral del territori.
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Per tancar l’acord és necessari acordar un servei i concretar un compromís tot
deixant clares les expectatives, els resultats i el calendari. En cas que no s’arribi
a un acord, i si com s’ha dit abans no hi ha una actitud de “no voler saber res” de
l’entitat, s’ha de deixar una porta oberta a futures col·laboracions i si l’empresa hi
està d’acord, pactar una nova entrevista.

És necessari tenir en compte que l’empresa pot formular, i amb tota seguretat
formularà, preguntes sobre el servei, i que es poden donar rebutjos davant les
nostre informacions. Cal saber contraargumentar i respondre amb claredat a les
preguntes formulades. I cal estar preparats per no saber com contestar, en aquell
moment, una o més d’una pregunta; l’actitud correcta en aquest cas és prendre nota
de la pregunta i comprometre’s a resoldre el dubte tan aviat com sigui possible.

3.3.1 Elements estratègics; què s’ofereix a l’empresa des del servei?

L’entitat ECAS concreta en el seu document Proposta metodològica d’inserció
laboral per a joves (2012) els serveis que les entitats d’inserció estan en disposició
d’oferir a les empreses amb les quals volen engegar o establir un procés de
col·laboració. Si bé ens hem referit als avantatges dels quals pot gaudir l’empresa,
així com les garanties que l’entitat pot oferir-li, cal saber, també, de quins serveis
podrà gaudir: és el que es coneix com a cartera de serveis:

1. Assessorament en la detecció de necessitats i definició de plans de millora.
Es tracta d’un servei potent, ja que és una prestació dirigida en exclusivitat a
fer que l’empresa pugui realitzar un diagnòstic de la seva situació, identifiqui
les seves necessitats de millora i planifiqui de manera estratègica.

2. Assessorament per a l’anàlisi de necessitats de contractació al llarg de
l’any. Consisteix en fer un estudi detallat de la dinàmica de l’activitat
anual de l’empresa i del flux de contractació, que permet ajustar les
col·laboracions formatives i d’incorporació entre el dispositiu o entitat
d’inserció i l’empresa de contractació (per exemple, proposar una formació
intensiva en l’empresa, just abans d’una punta estacional). Al llarg de
l’any és important realitzar l’estudi anualment, ja que els períodes d’inici i
finalització de les accions que realitza el dispositiu poden anar variant i es
tracta de trobar fórmules que puguin encaixar.

3. Assessorament per a l’anàlisi i la definició dels perfils competencials. És
un punt molt lligat a l’anterior. Hi ha moltes empreses que encara no han
incorporat el model de competències a la seva política de recursos humans;
és important, doncs, que des de l’entitat es facilitin les eines i els recursos
necessaris perquè hi hagi un canvi en la definició dels perfils professionals
a partir de funcions, tasques i requisits personals per a la definició de perfils
a partir de competències. Cal tenir en compte que:

• Aquesta aposta garanteix que el que s’està valorant del candidat són
les seves capacitats objectives.
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• És important detallar el perfil requerit perquè de vegades les ofertes
es llancen sota una categoria (ajudant de cuina, per exemple) i amb
poques indicacions sobre requisits exigits i la feina a realitzar (tasques i
funcions i condicions). Aquesta falta de precisió acostuma a ocasionar
equívocs i diferències importants entre la idea que té l’empresa (i creu
que emet), i la idea que es fa el dispositiu o entitat d’inserció.

4. Assessorament per a la definició d’ofertes laborals. Incorpora el model
basat en les competències, que és el model més adient per evitar situacions
de discriminació.

5. Realització de processos de preselecció. Mitjançant els processos de
preselecció, s’aconsegueix que a l’empresa no li arribi un demandant
d’ocupació, sinó un candidat òptim per ocupar aquest lloc de treball concret.

6. El reclutament actiu de personal. Implica que l’entitat o dispositiu
d’inserció pren el rol de proveïdor permanent de personal, perquè, a
més de conèixer les necessitats de l’empresa pel que fa a contractació,
perfils laborals, etc., coneix perfectament quin grau d’ocupabilitat tenen les
persones demandants. Cal tenir en compte que:

• Per al reclutament eficaç, es fan processos de selecció. Aquest
procés ha de garantir una resposta a les necessitats de les persones
i de l’empresa. Cal deixar clar davant l’empresa que el dispositiu
d’inserció se centra en la qualitat i no en la quantitat.

• Poder comptar amb un seguiment de la persona contractada és un plus
que marca, junt amb d’altres característiques, la diferència entre una
entitat o dispositiu d’inserció i una entitat que només es dediqui a la
selecció de personal.

7. Seguiment incorporat. A través del seguiment es consolida l’objectiu
laboral del demandant, s’afavoreix el seu creixement competencial pro-
gressiu en un context laboral, es facilita el manteniment al lloc de treball
(fidelització per a l’empresa) i es potencia la promoció laboral (en la
mateixa empresa o en una altra, segons com vagi la negociació amb la
persona i l’empresa). El tipus (tutories telefòniques o en el centre, visites
a l’empresa...) i la periodicitat del seguiment es pacten a tres bandes.
No sempre serà necessari portar un seguiment, però saber que l’empresa
compta amb aquesta possibilitat és un avantatge afegit.

8. Resolució d’incidències. En qualsevol moment del procés, l’empresa
disposa d’un interlocutor per comentar les incidències sorgides, que li dona
resposta al més aviat possible. En aquest sentit, i tenint en compte que
es treballa amb usuaris amb dificultats d’inserció, és important que en
presentar el candidat, s’exposin els seus punts forts i potencialitats, però
també els seus punts febles. També es presentarà com es poden treballar
aquests segons des de l’empresa preventivament i resolutivament, sempre
amb caràcter constructiu. Cal tenir en compte que:

• Caldrà mantenir una posició d’equilibri i ser objectius davant dels
conflictes possibles o reals, i proporcionar estratègies a ambdues parts
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Sobre la responsabilitat
social empresarial vegeu
el punt “La fidelització:
assegurar la continuïtat de
la col·laboració”.

per a la seva gestió. Així, l’empresa agraeix que l’usuari que s’incor-
pora vagi acompanyat d’un “manual de possibles contingències” i de
“servei tècnic”.

• En aquest apartat també s’inclouen les incidències relacionades amb
el servei: resoldre necessitats urgents de personal (com substitucions
o reforços), gestionar una qüestió legal urgent...

9. Assessorament tècnic per a la implantació d’accions i mesures de res-
ponsabilitat social corporativa. Consisteix en convidar l’empresa perquè
conegui la rendibilitat que pot obtenir mitjançant la implementació de
mesures i accions relacionades amb la responsabilitat social corporativa.
Informar, també, d’accions i mesures de les obligacions establertes pel
marc legal. En definitiva, informar de les oportunitats que aquest fenomen
obre: beneficis alts (una empresa que mira pel seu personal és una empresa
social corporativa més competitiva i productiva), costos baixos (un procés
d’assessorament per al diagnòstic i la definició i el seguiment d’un pla de
millora, ja que la implementació és de caire intern i es pot realitzar en el
temps que l’empresa necessiti). Cal tenir en compte que:

• La tendència d’incorporar «deures socials» en l’empresa és, cada
vegada més, una realitat.

• Aquest és l’escenari present: col·laborar amb una organització des
d’un enfocament vinculat a l’acció social dona prestigi a l’empresa
i resol una exigència creixent de la societat.

10. Assessorament en legislació laboral. La majoria d’empreses de Catalunya
són petites o mitjanes, tendeixen a agrupar-se, i quasi totes les agrupacions
empresarials tenen un servei d’assessorament legal per a qüestions laborals
que no pot donar resposta al volum de demanda de les empreses membres.
L’assessorament legal des del dispositiu o entitat d’inserció és un comple-
ment de valor.

11. Observatori per a la no-discriminació. Oferir coneixement en temes
tan variats com ara immigració, interculturalitat, gènere, adolescència,
no-discriminació, i posar-los al servei de l’erradicació de les formes de
discriminació subtils (gairebé invisibles) que es puguin estar donant en
l’empresa. Aquesta pràctica es portarà a terme sense judicis de valor i sense
emfatitzar els errors que es puguin detectar; es portarà a terme amb actitud
assertiva i en clau constructiva, proposant estratègies de millora tangibles.

(Actualment, es pot dir que) “la característica essencial de la responsabilitat social és la
voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions socials i ambientals en la seva
presa de decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats en la
societat i el medi ambient. Això implica un comportament transparent i ètic que contribueixi
al desenvolupament sostenible, complir amb la legislació aplicable i que sigui coherent amb
la normativa internacional de comportament. També implica que la responsabilitat social
estigui integrada a tota l’organització, s’incorpori en les seves relacions i tingui en compte
els interessos de les parts interessades”.

Norma Internacional ISO 26000:2010. Guía de responsabilidad social.
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Servei a les empreses

A la pàgina web de l’Ajuntament
de Terrassa, www.terrassa.cat,

concretament en l’apartat
Serveis a les empreses, es pot

trobar la llista de serveis que, des
del servei d’ocupació, s’ofereix a

les empreses de la zona.

Un altre model és el d’Incorpora (Guia de la metodologia del programa Incorpo-
ra, 2016), que ofereix els següents serveis a l’empresa:

• Realització de processos de preselecció.

• Seguiment de la incorporació de les persones noves.

• Suport a l’anàlisi i la definició de perfils professionals.

• Assessorament sobre avantatges fiscals i laborals.

• Avantatges comercials, com a conseqüència de les clàusules socials.

• Foment de la responsabilitat social empresarial (RSE) en el territori.

• Pla d’acció amb l’empresa.

• Convenis i contractes de pràctiques.

• Punts de formació.

• Col·laboració en el disseny i implementació d’accions formatives per a
persones beneficiàries, amb fase teòrica i pràctica.

3.4 Quart pas: la fidelització; assegurar la continuïtat de la
col·laboració

Quan el procés de captació ha finalitzat amb èxit, i s’ha aconseguit un acord de
col·laboració amb l’empresa, l’entitat o dispositiu d’inserció no pot donat per
finalitzat el procés, ja que el que es busca no és una col·laboració puntual, sinó
poder comptar amb l’empresa al llarg del temps. Caldrà doncs, assegurar la
continuïtat mitjançant la fidelització de l’empresa.

Fent referència novament al document Estratègies per a la inserció laboral de
joves (ECAS, 2012), perquè la col·laboració de l’empresa amb l’entitat d’inserció
es mantingui, s’hauran d’establir les estratègies oportunes en aquest sentit; entre
d’altres:

• Trucades regulars, ja sigui per informar de manera periòdica sobre els
resultats obtinguts pel servei, de les notícies d’interès relacionades amb
la contractació de la persona en situació de vulnerabilitat o, en canvi, per
recollir les necessitats de l’empresa de cara a dissenyar i programar futures
accions formatives.

• Visites, en les quals, a més del que s’assenyala en el punt anterior, es pot
fer un seguiment de les persones contractades, així com de la satisfacció de
l’empresa pel que fa al servei que se li ofereix des del dispositiu d’inserció.
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La Taula del Tercer Sector
Social a Catalunya ha editat
un document de Bones
pràctiques en la relació de
les entitats d’inserció i les
empreses turístiques a
Barcelona, on es mostren
diverses iniciatives de
col·laboració
entitat-empresa. Es pot
consultar en línia a la pàgina
web www.tercersector.cat.

• Enviament d’informació que pugui ser interessant per a l’empresa, tal
com les novetats en matèria legislativa, normativa laboral, bonificacions a
empreses que contractin persones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió
o en situació de vulnerabilitat.

• Invitacions a actes de presentació de nous serveis, celebracions.

• Felicitacions en dates assenyalades.

És important cuidar la relació, no es pot donar per garantida la seva
continuïtat pel simple fet que s’hagi signat algun tipus d’acord a l’inici de la
col·laboració. Dos aspectes que ajuden a enfortir la fidelització són: la tasca
dels interlocutors i potenciar el reconeixement social de l’empresa.

Els interlocutors que es tenen amb l’empresa (amb el departament de recursos
humans, per exemple), poden canviar i no tenen perquè seguir la mateixa estratègia
que els seus predecessors. Per això caldrà estar atents a qualsevol canvi de política
interna de l’empresa i fer les passes necessàries per refermar l’acord, amb els
canvis i adaptacions que es puguin requerir.

Per part del dispositiu o entitat d’inserció, i en la mesura que sigui possible, és
convenient mantenir el mateix interlocutor (prospector, tècnic d’inserció) amb
l’empresa.

Una estratègia de fidelització que pot resultar vital és potenciar el reconeixement
social de l’empresa. Moltes empreses poden sentir-se més predisposades a
contractar persones desafavorides si, a canvi, comproven que obtenen un reco-
neixement social explícit per part de la societat, les institucions i els clients.

Respecte a això, cal recordar la importància de la sensibilització. La responsabi-
litat social empresarial o corporativa pot influir en l’establiment de convenis de
col·laboració empresa-entitats o dispositius d’inserció sociolaboral.

3.4.1 La responsabilitat social de les empreses

La responsabilitat social de les empreses (RSE) és un model innovador de gestió
de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits
econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat
i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir
una societat millor.

“De vegades pensem que les empreses han de ser com una ONG, i no és veritat; són
entitats econòmiques la responsabilitat principal de les quals és produir béns i serveis
amb eficiència, o sigui, amb beneficis, però també són comunitats humanes que s’han de
preocupar per les necessitats, pels interessos de les persones que hi col·laboren, i formen
part d’una societat més àmplia, i els interessos i els problemes d’aquesta societat també
han de ser interessos i problemes de les empreses.”
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Llibre verd de l’RSC

Per tenir més informació sobre la
responsabilitat social corporativa
es pot consultar en línia el resum

del Llibre verd sobre
Responsabilitat social

corporativa a la pàgina web:
tinyurl.com/y3vpkfyq.

Publicar les bones
pràctiques

Les empreses que implementen
accions de responsabilitat social
empresarial o corporativa tenen

la possibilitat de publicar les
seves bones pràctiques; tant als

grups d’interès interns com
externs. Sent un mitjà de

comunicació senzill i efectiu que
permet una comunicació

d’aquestes pràctiques, de forma
fàcil, esquemàtica i entenedora.

www.respon.cat en recull i
publica exemples periòdicament.

Antonio Argandoña; Càtedra ”la Caixa”, Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern

Corporatiu.

En aquest sentit, la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat
social és una de les accions de responsabilitat social corporativa (RSC) amb
més impacte. En l’àrea d’RSC de les organitzacions, es promouen polítiques
per facilitar la incorporació a la seva plantilla de persones en situació d’atur de
llarga durada, dones subrepresentades al mercat laboral, o persones amb diversitat
funcional, entre d’altres col·lectius. Com s’apunta en l’article de Joan Carrizosa i
Ana Sesé...

“Són moltes les empreses que acudeixen al teixit associatiu (entitats o dispositius d’inserció)
com a font de reclutament de candidats en risc d’exclusió, però són també les entitats
socials les que, cada vegada més, actuen de manera proactiva en la detecció d’oportunitats
laborals per als seus usuaris.

Si ja existeixen les intencions i els esforços per ambdues parts, cal esbrinar quin és el motiu
pel qual la integració laboral topa amb tantes dificultats. I és que cal un esforç encara més
gran del que s’està fent actualment perquè es produeixi una veritable sinergia entre el teixit
social i l’empresarial.

És necessari que es produeixi un canvi de mentalitat: per una banda les entitats o
dispositius d’inserció han d’enfocar les seves passes cap a una major professionalització
que els permeti entendre i adequar la seva missió a les empreses i, al seu torn, les
empreses no es poden limitar a la intenció, sinó que han d’actuar i implicar-se a fons.

En aquest sentit queda un llarg camí per recórrer, inclòs el fet de vetllar perquè totes les
accions impulsades des de l’àrea de responsabilitat social corporativa contribueixin a la
millora de la societat i no es perverteixin cap a eines de màrqueting emmascarades per
accions pseudosocials.”

Carrizosa, J. i Sesé, A. (2014). “La diversitat funcional al treball”.

3.5 El treball en xarxa

Com en molts altres àmbits, en l’àmbit de la inserció sociolaboral cada vegada es
fa més evident la necessitat de treballar en xarxa, com a estratègia per aconseguir
millors resultats, ser més operatius i economitzar esforços.

Les persones amb especials dificultats necessiten una atenció integral que so-
vint ultrapassa les competències d’un dispositiu d’inserció sociolaboral. Amb
freqüència, darrera d’una persona que arriba a un servei o entitat d’inserció hi
ha necessitats que només es poden atendre de manera completa si s’estableix
una aliança de treball entre els diversos dispositius, serveis, entitats i recursos,
ja siguin de titularitat pública o privada. Aquesta aliança o col·laboració és el que
s’anomena treball en xarxa.

“El treball en xarxa és molt més que col·laborar amb altres organitzacions, implica pensar,
comunicar i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i
esforços i posant en relació les accions.”

REDS, Red Europea de Diálogo Social.
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El treball en xarxa implica un canvi de cultura organitzativa que facilita
l’obertura de mires i la connexió d’aquestes amb la base social i les entitats
del seu entorn i àmbit.

Treballar en xarxa fa possible, seguint la definició anterior:

• Sumar les capacitats i recursos de cada entitat.

• Aprofitar i complementar aquests recursos.

• Identificar i obtenir nous recursos.

• Poder dur a terme projectes amb major abast social, que siguin coherents
entre ells i no es contradiguin.

• Veure créixer noves influències i projectes socials.

Tanmateix, hi ha uns principis que cal tenir en compte i respectar a l’hora de
treballar en xarxa; com ara:

1. Tenir objectius comuns (en el cas de la inserció sociolaboral seria aconse-
guir un augment del grau d’ocupabilitat).

2. Acció comuna. El treball en xarxa és comunicació i cooperació entre
entitats per a l’acció. Aquesta interrelació ha de traduir-se en “fer” conjunta-
ment per tal que la xarxa se sostingui. A mesura que es vagin desenvolupant
accions aniran sorgint les necessitats concretes que condicionaran la forma
i manera d’organitzar-se.

3. Sinergia, treball en equip. La complementarietat de les parts és la finalitat
del treball en xarxa. Les capacitats, habilitats i coneixement de cadascun
dels membres suma i contribueix per a la multiplicació de les capacitats i
l’aprofitament dels recurs col·lectius.

4. Horitzontalitat. Les relacions que s’estableixen entre les parts que confor-
men la xarxa són “entre iguals”. Les tasques i funcions estan correctament
definides i repartides i tots es reconeixen corresponsables i necessaris per
arribar a l’objectiu comú.

5. Pertinença participativa i compromís. Només una participació activa
basada en el compromís de tots els seus membres a l’hora d’assumir
responsabilitats i riscos permet construir una xarxa que funciona.

6. Autonomia i relació entre les parts. El treball en xarxa implica una
metodologia de treball àmpliament descentralitzada. Cadascuna de les parts
funciona com un equip amb el major grau d’autonomia possible a l’hora de
decidir envers el desenvolupament de les seves tasques concretes.

7. Simplicitat i flexibilitat organitzativa. La xarxa és un mitjà per aconseguir
l’assoliment dels objectius concrets, no una finalitat. És important evitar
tots aquells procediments i protocols formalitzats que burocratitzin la rela-
ció i li restin adaptabilitat.
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8. Comunicació. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi
d’idees són essencials per al funcionament correcte de la xarxa.

9. Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. Un funcionament correc-
te del treball en xarxa ha de permetre aprofitar correctament les capacitats,
habilitats i coneixement de cadascun dels membres per tal de comprendre
millor la realitat i donar respostes més adaptades.

10. Avaluació i aprenentatge permanent. La pròpia pràctica i experiència
aporta nous aprenentatges per incorporar en la construcció constant de la
xarxa. Però, a més, l’avaluació constant ens ofereix l’oportunitat de realitzar
un seguiment continu per a la millora del treball en xarxa.

3.5.1 Agents participants en el treball en xarxa: quins són i què fan

Malgrat que no és possible generalitzar, ja que els agents implicats en el treball
en xarxa poden variar, i de fet varien, segons l’abast territorial dels projectes
d’inserció sociolaboral, a tall d’exemple es poden citar els següents (vegeu la
figura 3.6):

Figura 3.6. Agents participants en el treball en xarxa a la inserció
sociolaboral

• Agents de desenvolupament local d’ajuntaments. La seva funció és
informar sobre les possibles ofertes tant laborals com formatives, establir
itineraris d’inserció personalitzats, fer prospecció del mercat laboral...

• Centres de salut bàsica, o especialitzada, amb personal mèdic en l’àmbit
comunitari, psiquiatres, psicòlegs i altre personal mèdic que pot participar
en tasques d’inserció fent una tasca d’assessorament i suport en l’àmbit
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de la salut. Un exemple serien les oficines tècniques laborals (OTL),
especialitzades en la inserció laboral de persones amb trastorns de salut
mental, o els centres que atenen persones amb el virus del VIH.

“Les OTL són els únics dispositius públics d’inserció laboral del territori especialitzats en
salut mental. A més, complementen l’activitat dels serveis locals d’ocupació (SLO), acció
necessària per a la recuperació sociolaboral de les persones amb malaltia mental.”

Xarxa d’oficines tècniques laborals. Diputació de Barcelona, pàg.5.

• Instituts i centres d’educació de persones adultes. La seva importància
és indiscutible dins el procés d’inserció dels diversos col·lectius, ja que,
començant pel col·lectiu de joves, posant en marxa programes d’orientació
i assessorament, i acabant pel col·lectiu d’aturats de llarga durada, oferint
formació reglada per a un reciclatge professional tenen un paper cabdal per
a la inserció laboral.

• Centres de formació no reglada o per a l’ocupació. La seva tasca és
assessorar, informar i formar en tots els tipus de formació no reglada que
puguin facilitar el canvi de sector laboral, o bé el reciclatge professional o
l’assoliment de competències professionals.

• Programes d’atenció a les persones immigrants i nouvingudes. Les
persones immigrants poden tenir dificultats pel que fa a l’idioma, o en
diversos àmbits com el cultural, el social, l’econòmic, el legal... Els
dispositius que ofereixen programes integrals d’atenció a les persones
immigrants assessoren i informen, i sobretot fan intervenció directa.

L’exemple del SAIER

El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) és un servei municipal
especialitzat en mobilitat internacional que funciona des del 1989 i ofereix informació i
assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol ciutadà
o ciutadana que visqui a Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona comparteix la gestió d’aquest servei públic, gratuït i especialitzat,
amb diverses entitats:

• Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC/UGT).

• Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció de Treballadors Estrangers (CITE).

• Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

• Creu Roja.

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

Font: tinyurl.com/y6brbrep.

• Departaments de serveis socials d’ajuntaments o comunitats autòno-
mes. La seva intervenció se centra sobretot en l’atenció i cobertura de les
necessitats bàsiques, tramitació d’ajudes econòmiques, assessorament sobre
recursos socials...
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L’exemple dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa

Els serveis bàsics d’atenció social són el primer nivell d’atenció als ciutadans i ciutadanes.
Atenen les necessitats immediates, generals i bàsiques. Els Serveis Socials Bàsics de
l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones disposen de dotze equips d’atenció primària
i un servei d’atenció immediata, descentralitzats en nou equipaments per poder ser a prop
de la ciutadania.

Es detecten i reben demandes sobre dificultats de desenvolupament, integració social o
manca d’autonomia personal. S’informa, es valora, s’orienta i s’assessora els usuaris
segons les seves necessitats. S’apliquen accions o intervencions de suport i seguiment
de persones i/o famílies. Es duen a terme gestions i coordinació de serveis. Es tramiten
programes i prestacions i se’n fa el seguiment. Es tramiten propostes de derivació als
serveis especialitzats o a d’altres xarxes assistencials.

Font: www.terrassa.cat/serveis-socials.

• Centres d’atenció a dones. Tenen com a objectiu formar, orientar i
assessorar dones amb especials dificultats en diversos àmbits, i intervenir
en el cas de dones víctimes de violència de gènere. Un exemple d’aquests
centres serien els SIAD.
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L’exemple del SIAD de l’Ajuntament de Rubí

El Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) és un servei municipal, gratuït i confidencial,
obert a les dones i joves de la ciutat, que té l’objectiu de treballar temes relacionats amb
la igualtat d’oportunitats i les discriminacions per raons de gènere, mitjançant un equip de
professionals que ofereix informació i recursos a les dones que ho sol·licitin i organitza
campanyes específiques de divulgació i participació.

Des del SIAD s’ofereix:

• Informació sobre els recursos existents a la ciutat.

• Campanyes de divulgació, promoció i de sensibilització.

• Coordinació i suport a la xarxa associativa de la ciutat i suport sociocultural als diferents
barris.

• Acollida i atenció de les demandes i inquietuds personals.

• Assessorament jurídic en dret civil, matrimonial i penal.

• Assessorament psicològic en casos de violència.

• Orientació personalitzada per a dones lesbianes, transsexuals o bisexuals.

• Teleassistència mòbil per a dones que pateixen violència.

• Espai de consulta documental mitjançant l’espai del CIRD (Centre d’Informació i Recursos
per a Dones.

Font: www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/dona

Cal destacar la complexitat que pot suposar treballar en xarxa, pel que implica a
nivell de compromís, coordinació, organització, flexibilitat... En molts casos, la
diferent visió des dels diferents camps professionals, tant pel que fa a la tipologia
dels usuaris, com pel que fa a les seves necessitats més urgents, pot generar
conflictes; però si no s’oblida que el veritable protagonista és la persona que
demanda, i que necessita una resposta coordinada, coherent i operativa, el treball
en xarxa és la millor manera d’aconseguir resultats òptims.

Exemple de xarxa d’inserció sociolaboral

La xarxa d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona, actualment (juny de 2019)
Xarxa d’Economia Social de Barcelona, té com a objectius:

• Optimitzar recursos a través de l’intercanvi de coneixements.

• Aportar noves metodologies d’inserció laboral a les organitzacions de la xarxa.

• Millorar els serveis d’informació, atenció i derivació de les persones i ser més àgils en les
respostes.

• Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

• Incorporar les empreses inclusives a la xarxa i donar a conèixer bones pràctiques i
experiències significatives.

• Obrir-se a altres xarxes catalanes i europees, especialment les mediterrànies.

• Difondre el treball realitzat per les organitzacions de la xarxa.

Les seves actuacions són:



Inserció sociolaboral 98 El procés d'inserció sociolaboral

Marc del treball en xarxa

Per a més informació sobre el
treball en xarxa es recomana

llegir l’article “El marc del
treball en xarxa”, de Mercè

Gómez, inclòs en el document
Millora de l’ocupabilitat des de

l’acció social comunitària (2016,
tinyurl.com/yxjzyrdb).

1. Iniciar el circuit d’inclusió de persones en risc d’exclusió en empreses contractades per
l’Ajuntament de Barcelona.

2. Fer programes conjunts amb altres països europeus per compartir metodologies.

3. Incorporar clàusules socials en els contractes de persones en risc d’exclusió per tal de
promocionar la seva inserció laboral.

4. Crear activitats per fomentar l’emprenedoria social i cercar noves formes de finançament.

5. Potenciar la diversitat com un valor afegit a les organitzacions de la xarxa.

6. Incorporar bones pràctiques al web.

7. Incorporar les empreses inclusives a la xarxa.

8. Oferir formació per promoure l’activitat de les empreses socials de la xarxa, millorar la seva
eficàcia i afavorir la competitivitat amb altres països i empreses.

9. Fer una sessió de treball amb diverses xarxes catalanes i europees.

10. Organitzar una jornada anual per mostrar els treballs de les entitats de la xarxa.

11. Publicar els quaderns de la xarxa.

12. Engegar la segona fase del web.

13. Participar en fires i congressos.

14. Difondre el full informatiu.

Algunes de les entitats que participen en la xarxa d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament
de Barcelona són: Càritas, AMMFEINA, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD),
AVBC Formació i Inserció laboral, Barcelona Activa, Calisdoscoop, Centre de Reinserció
Social Recollim, Centre Especial d’AREP La Calaixera, CIVIC, DINCAT, Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS), Federació ACAPPS, Iniciatives Socials i Ocupació, Insercoop SCCL,
SURT –Associació de Dones per a la Inserció Laboral–...

Font: www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa5.html.

Per finalitzar, hem de tornar a posar èmfasi en la importància que té per obtenir uns
bons resultats en el procés d’inserció laboral de col·lectius i persones vulnerables
la inclusió del teixit empresarial en la xarxa de treball; ja que, al cap i a la fi,
seran les empreses, en la majoria dels casos, les que les contractaran.
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4. Avaluació dels projectes d’inserció sociolaboral

L’avaluació és una de les fases més importants i transcendents d’un procés
d’intervenció, i cal que la seva implementació estigui prevista i planificada
per endavant. No es pot deixar a l’atzar, precisament per la seva importància i
transcendència. Una mala avaluació pot incidir, i de fet incideix, de forma negativa
en l’èxit de qualsevol projecte.

En l’àmbit de la inserció sociolaboral, l’avaluació i el seguiment dels projectes
constitueixen recursos imprescindibles i bàsics per tal d’obtenir la informació
que faci possible conèixer i analitzar com es desenvolupen, a la pràctica, els
processos d’inserció. Tenir la informació adient possibilita:

• Introduir factors i/o accions de correcció en la intervenció.

• Conèixer per què pot fracassar un projecte.

• Saber les causes que determinen l’èxit d’un projecte.

“La idea d’avaluar va íntimament lligada a la de planificar, programar o projectar. No té
cap sentit elaborar un projecte si no es pensa a la vegada en la manera de comprovar
a la pràctica com funciona, com es poden solucionar els problemes i les dificultats que
inevitablement es produiran quan es desenvolupi i en la manera de verificar, quan acabi, si
s’han complert els objectius que es volien aconseguir.”

Mille, J. M. (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes.

Quan, com a tècnics, hem d’avaluar un projecte d’inserció, cal que tinguem clar
què hem d’avaluar i amb quins instruments ho hem de fer; així com la manera de
reflectir i recollir els resultats obtinguts i, si escau, les propostes de millora.

4.1 Les fases i funcions de l’avaluació

A l’hora d’avaluar un projecte d’inserció sociolaboral, un dels punts a tenir en
compte és la perspectiva seqüencial, és a dir, en quines fases s’haurà d’engegar
el procés d’avaluació. Cadascuna de les fases té una funció específica:

1. L’avaluació inicial té una funció diagnòstica. És bàsica per saber des d’on
es parteix, tant pel que fa al mateix dispositiu, com a la persona usuària o el
context que ens envolta. Tenir aquesta informació, facilitarà la planificació
d’un itinerari personalitzat o del tipus de relació que hem d’establir amb les
empreses.

2. L’avaluació de seguiment o formativa té una funció reguladora. Es porta
a terme al llarg del procés d’implementació del projecte i la seva finalitat és
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identificar els errors i les dificultats i posar en marxa els recursos necessaris
per superar-los i seguir endavant adequant la intervenció sociolaboral.
Permetrà anar ajustant l’acompanyament que s’ofereix a la persona i el tipus
de relació i serveis oferts a les empreses.

3. L’avaluació final té una funció de coneixement dels resultats o l’impacte.
Té com a objectiu saber si s’han assolit els objectius plantejats al projecte
professional de la persona o de col·laboració amb les empreses.

Exemple hipotètic de cada fase

1. Avaluació inicial; punt de partida: la Marta es dirigeix al Servei d’Inserció de l’ajuntament del
seu municipi, ja que vol trobar feina i no sap per on començar. Per tal d’assessorar-la de
manera adient, caldrà conèixer si ha treballat abans, i per tant si té experiència laboral, quina
és la seva formació, les seves competències, la seva situació personal i familiar... Només
tenint coneixement de les dades tindrem un punt de partida operatiu.

2. Avaluació de seguiment o formativa: la Marta ha iniciat un itinerari d’inserció fa dos mesos,
però no té la sensació d’estar avançant en el seu procés. Comença a estar desmotivada, i a
la darrera entrevista no s’ha presentat. Cal analitzar què pot estar fallant i posar en marxa les
accions necessàries per tal de continuar el procés de manera reeixida.

3. Avaluació final: la Marta ha arribat al final del pla d’acció proposat en l’itinerari personalitzat
d’inserció. Els esculls i la desmotivació del començament han estat superats i a hores d’ara
ha aconseguit trobar una feina de mitja jornada i continua formant-se per poder inserir-se
laboralment en el sector que li agrada. Els objectius que plantejava el pla d’acció han estat
assolits.

4.2 L’avaluació en qüestió: per què? Què? Com?

Per tal de desenvolupar aquest punt, ens basarem en el document Manual d’e-
laboració i avaluació de projectes (2015) de José Manuel Mille Galán; en la
versió actualitzada per l’equip tècnic de treball de l’entintat Torre Jussana. Aquest
manual ens planteja resoldre tres qüestions aparentment senzilles: definir per què
avaluem, què avaluem i, finalment, com avaluem.

4.2.1 Per què avaluem? El sentit de l’avaluació

La resposta a la qüestió, per què avaluem?, té un cert component intuïtiu:
avaluem perquè l’avaluació ens permetrà obtenir dades i informació objectiva
i fiable que ens permetrà emetre una valoració sobre tot el que forma el projecte
d’inserció.

L’avaluació no té sentit en ella mateixa i el seu objectiu bàsic és contribuir a
la presa de decisions per tal de millorar, modificar o, en el pitjor dels casos,
suspendre un projecte d’inserció.
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Les decisions que s’han d’adoptar en funció dels resultats de l’avaluació poden
implicar haver de modificar aspectes determinats del projecte al llarg del seu
desenvolupament: canvis en la recollida de dades, en els objectius operatius, en
la metodologia de les activitats, en el temps de durada, en la manera de fer el
seguiment i inclús en la tipologia d’empreses amb què es busca col·laborar.

L’avaluació ens ha de permetre comprovar si un projecte d’inserció és pertinent,
idoni, eficaç, eficient i d’impacte positiu:

• Un projecte és pertinent si efectivament és l’alternativa més adient per tal
de resoldre la situació o el problema al qual hem de donar resposta: un baix
nivell d’ocupabilitat, en el cas dels itineraris d’inserció.

• La idoneïtat mesura si la metodologia, les tècniques i les activitats que
s’implementaran amb l’usuari s’adeqüen als objectius plantejats i a les fites
que es volen assolir.

• L’eficàcia ens mostra si els efectes, els resultats i les fites s’han assolit o no
al nivell en què s’havien formulat.

• L’eficiència ofereix informació sobre si hi ha proporcionalitat o no entre els
recursos i els resultats obtinguts.

• L’impacte mostra si els efectes del projecte d’inserció són positius o
negatius sobre els usuaris o col·lectius destinataris, a mitjà i llarg termini.

Un altre aspecte relacionat amb per què avaluem el constitueixen els objectius de
l’avaluació:

1. Comprendre i analitzar les causes que determinen la satisfacció, major o
menor, en la manera com es desenvolupa el projecte, és a dir, en quina
mesura s’assoleixen les fites i els objectius que ens hem proposat.

2. Identificar les dificultats, tant les que s’han previst com les imprevistes, i que
poden dificultar, i fins i tot impedir, l’assoliment dels objectius proposats.

3. Afavorir la presa de decisions sobre la posada en marxa, la continuïtat,
l’ampliació, les modificacions o la finalització del projecte d’inserció.

4. Comprendre els processos que expliquen i argumenten els èxits i els
fracassos del projecte, i d’aquesta manera possibilitar la comprovació i la
recerca d’estratègies d’intervenció.

4.2.2 Què avaluem? Dimensions avaluables

Tot i que en parlar d’avaluació ens ve a la ment el resultat final, quan es posa en
pràctica un projecte d’inserció cal avaluar:
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A la secció “Annexos”
d’aquest apartat, podeu
aprofundir en l’avaluació

del procés i les seves
dimensions.

L’eficiència dels projectes
d’inserció

Quan es parla d’eficiència dels
projectes, cal plantejar-se si a

llarg termini és més costós
invertir en projectes d’inserció

(polítiques actives) o en subsidis
(polítiques passives).

• la situació de partida, que permetrà ajustar el disseny del projecte a la
mateixa

• el procés, a través del seguiment i el control del funcionament quotidià
del projecte d’inserció a tots nivells, l’anàlisi del seu desenvolupament i la
verificació contínua dels compliments dels objectius i previsions que es van
fer quan se’n va fer el disseny.

• els resultats, en funció dels objectius plantejats.

Fer l’avaluació de tot el projecte d’inserció és fer una recollida de dades, siste-
màtica i estructurada, sobre tots els aspectes i dimensions que es volen avaluar i
la posterior interpretació o anàlisi. Això permetrà tenir una idea clara de quines
accions, si escau, cal posar en funcionament per poder introduir els elements de
correcció necessaris.

L’avaluació dels resultats, o avaluació final, ens permet comprovar on hem
arribat des que vam posar-lo en marxa o, dit d’una altra manera, quins canvis
s’han produït en la situació que va originar la necessitat d’implementació (nivell
d’ocupabilitat insuficient per assolir un lloc de treball i mantenir-lo o tipus de
relació i col·laboració amb les empreses del territori).

En l’avaluació dels resultats o avaluació final cal tenir en compte dues dimensions,
l’eficàcia i l’eficiència:

• L’eficàcia ens indica fins a quin punt els objectius del projecte s’han assolit
i si les previsions s’han complert.

• L’eficiència és la relació entre el cost total de l’esforç (recursos i temps)
invertit en el projecte i els resultats obtinguts (eficàcia). Quan es mesura
l’eficiència d’un projecte és necessari comprovar el nivell d’aprofitament i
optimització dels recursos i del temps emprat respecte als resultats finals i
si es poden obtenir resultats similars amb menys esforç.

Un projecte d’inserció és eficaç quan els resultats són els esperats d’acord
amb els objectius plantejats i és eficient quan des del punt de vista dels
costos, a curt, mitjà o llarg termini, és rendible.

4.2.3 Com s’avalua? Metodologia, tècniques i instruments

En el moment d’avaluar un projecte, es recomana començar amb l’avaluació del
procés, per introduir les millores o canvis pertinents mentre aquest està desplegant-
se, i completar-la amb l’avaluació dels resultats, per verificar l’assoliment dels
objectius.
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Al llarg de l’avaluació trobarem la necessitat de fer servir tant una metodologia
quantitativa i qualitativa de l’avaluació.

L’avaluació quantitativa posa l’accent en l’estandardització i l’objectivitat. Fa
servir mètodes estàndards per a la recollida de dades i l’anàlisi estadística de l’a-
valuació, és a dir, posa l’èmfasi en allò que és objectiu, observable i quantificable.
Normalment es fa servir per avaluar els resultats dels projectes d’inserció.

Exemple d’avaluació quantitativa

L’ajuntament d’un municipi ha posat en marxa un programa formatiu per tal de cobrir
la demanda de treballadors en el sector d’atenció a les persones. Alguns indicadors
quantitatius adients serien:

• Nombre de persones participants en el projecte al començament.

• Nombre de persones que han acabat el projecte.

• Cost total dels recursos emprats en relació amb les previsions inicials.

• Nombre de contractes formalitzats un cop acabat el programa.

Quan l’avaluació quantitativa es fa servir per a un usuari en concret, es mesuren
dades com: nombre de currículums enviats, percentatge d’assistència a les
entrevistes i durada de les diverses activitats del pla d’acció.

L’avaluació qualitativa, al seu torn, dona valor al context i a les dimensions
humanes d’allò que es vol avaluar. Es basa en dades més subjectives i no
“estandarditzables”. S’orienta més als processos i no tant als resultats. Podríem
dir que mesura actituds, conductes, valors, satisfacció...

Exemple d’avaluació qualitativa

S’ha portat a terme un projecte amb joves menors de 21 anys sense Graduat en educació
secundària obligatòria (GES) per acompanyar-los en la inserció al mercat laboral amb
l’assoliment d’un certificat de professionalitat o al retorn al sistema educatiu a un CFGM
mitjançant la superació de la prova d’accés. La Júlia, la tècnica en inserció, vol recollir la
satisfacció dels participants amb el projecte, per la qual cosa ha dissenyat un qüestionari en
el qual vol recollir informació sobre el nivell de satisfacció. Alguns exemples d’indicadors
poden ser, entre d’altres:

• T’has sentit a gust en les activitats grupals?

• Tens la impressió d’haver aprofitat el temps a les sessions grupals?

• La durada de les sessions ha estat adient?

• Has tingut problemes (o quins problemes has tingut) per seguir les activitats del pla de treball?

• Consideres que tens més opcions de trobar una feina que abans d’iniciar el projecte?

Amb freqüència sorgeix el dubte sobre si és millor fer una avaluació de tipus
qualitatiu o de tipus quantitatiu, i la resposta és òbvia: ambdues són necessàries i
complementàries, ja que aporten informació cabdal tant dels processos com dels
resultats d’un projecte d’inserció.

El que és important tenir en compte és quan hem d’utilitzar una tipologia o una
altra, en funció d’allò que vulguem avaluar, del tipus d’informació requerida i,
sobretot, dels objectius de l’avaluació.
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“Els mètodes qualitatius permeten l’anàlisi i estudi de casos particulars amb detall i
profunditat. Els quantitatius permeten conèixer dades de moltes unitats d’anàlisi, és a dir,
permeten el tractament estadístic i l’extracció de conseqüències generalitzables.”

Mille, J. M. (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes, pàg. 58.

Tècniques de recollida de dades

Per portar a terme la recollida de dades, cal decidir quines tècniques i quins
instruments s’empraran, així com les variables que cal tenir en compte.

Les tècniques qualitatives seran d’elecció quan es busqui quelcom més que una
aproximació estadística o una recopilació de dades mesurable segons paràmetres
numèrics. Se solen utilitzar per recollir dades sobre grups petits. Entre les
tècniques qualitatives podem destacar les entrevistes obertes a agents de territori,
persones i entitats participants en el projecte, l’observació directa, l’anàlisi de
documentació, l’estudi de casos, grups de discussió, històries de vida...

Les tècniques quantitatives utilitzen instruments estàndards que permeten mesu-
rar resultats, opinions i/o reaccions de grups més grans. Els resultats solen ser més
generalitzables i extrapolables. Algunes tècniques quantitatives són les enquestes,
l’anàlisi estadística, les escales de mesura d’actituds i opinions...

Emprar una tècnica o una altra, o bé una barreja, dependrà del tipus
d’informació que es necessiti, però en la majoria dels casos el millor
entendre-les com a complementàries, ja que avaluar un projecte d’inserció
des de diferents vessants permet obtenir més elements de judici.

Instruments i indicadors

En funció del tipus d’informació que es vulgui recollir, de les tècniques que
s’utilitzaran, entre altres, es faran servir uns instruments de registre de dades
o uns altres. Alguns exemples d’instruments de recollida de dades són els
qüestionaris, les guies o registres d’observació, les pautes per a entrevistes...

En definitiva, un bon instrument de registre de dades ha de tenir les característiques
següents:

• Ha de ser fàcil d’utilitzar.

• Ha de ser d’utilitat.

• Ha de recollir els registres imprescindibles.

• Ha de registrar únicament les variables necessàries per formular els indica-
dors que corresponguin.

Per la seva banda, els indicadors serveixen per mesurar si, i fins a quin punt,
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s’han aconseguit els canvis i les transformacions plantejades en la planificació del
projecte d’inserció.

“L’avaluació, entesa com una activitat sistemàtica i continuada, integrada dins del procés
d’inserció que permet conèixer el treball que es va realitzant i modificar aquells aspectes
que interfereixen o dificulten el bon desenvolupament del procés. I l’element clau de
l’avaluació són els indicadors.”

Fundació SURT.(2004) Guia metodològica per a la inserció de dones, pàg. 99.

“Un indicador és una xifra representativa d’una magnitud. És el resultat d’una mesura
expressada en termes numèrics i és necessari que així sigui, ja que, quan una magnitud
no pot expressar-se amb nombres, la informació sobre ella es torna “dubtosa”. Un indicador
és d’aquesta manera una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament
l’evolució d’un procés o d’una activitat.”

Diputació de Barcelona. (2014). “Quadre de comandament integral per a directius i

directives”, pàg. 26.

Seguint Marisa Soleto i altres (2004), en la formulació del conjunt d’indicadors
cal tenir en compte els criteris següents:

1. Ajustat a la situació: els indicadors no tenen per què ser estàtics ni
permanents. Si durant l’evolució del projecte es detecten que les necessitats
d’informació canvien, caldrà elaborar nous indicadors que s’adaptin a la
nova situació. També si es detecta que un indicador no respon a les nostres
necessitats d’informació, o existeixen dificultats en la seva utilització caldrà
canviar-lo per un altre més adequat.

2. Quantitat exacta: un elevat nombre d’indicadors ens pot complicar l’avalu-
ació. Cal fer servir els indicadors que ens permetin recollir la informació
que necessitem, ni més ni menys.

3. Mesurable: que sigui realista, ja que s’hi poden reflectir les dades necessà-
ries, i és fàcil de mesurar.

4. Representatiu: abasta tots els aspectes de l’objectiu que pretén mesurar i els
canvis que aquest implica.

5. Precís: està definit amb claretat, evitant ambigüitats sobre el que es vol
mesurar i sobre la informació que es vol recollir.

6. Fiable: mesura amb precisió i sense error l’objectiu amb què es relaciona. Si
dues persones fan servir aquest indicador en condicions similars, obtindran
els mateixos resultats.

7. Factible: raonable en termes del cost de la recollida de dades i del calendari.

En l’avaluació d’un projecte d’inserció s’han de plantejar indicadors per cadas-
cun dels pilars d’aquest: l’acompanyament en la inserció a les persones i la
col·laboració amb l’empresa.

Respecte a l’acompanyament a través dels itineraris d’inserció es poden plantejar
indicadors com, per exemple:
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• Percentatge d’accions realitzades o implementades en relació amb les
accions programades.

• Grau d’assoliment del calendari previst (temporalització).

• Grau de participació dels usuaris a les activitats proposades.

• Grau de satisfacció dels usuaris respecte a l’acompanyament, les activitats
proposades, el lloc de treball...

• Percentatge de demandants que realitzen una formació professionalitzadora.

• Percentatge de demandants que realitzen pràctiques professionalitzadores.

• Percentatge de demandants que aconsegueixen una feina a partir de les
pràctiques professionalitzadores.

• Nombre de participants que signen un contracte a l’empresa de treball.

• Percentatge de participants que aconsegueixen una feina i la mantenen
durant 6 mesos o més.

• Percentatge de persones usuàries que abandonen el projecte.

Respecte a la col·laboració amb l’empresa alguns indicadors d’exemple, poden
ser:

• Nombre d’empreses participants.

• Grau de satisfacció de les empreses respecte a la formació inicial dels
candidats proposats, al suport ofert pels tècnics, participació en el projecte...

• Percentatge d’empreses contactades que s’incorporen al projecte.

• Nombre de vacants oferts per les empreses col·laboradores.

• Nombre de llocs de pràctiques oferts per les empreses col·laboradores.

4.3 Darrer pas: recollida i difusió dels resultats de l’avaluació

Un cop s’ha fet l’avaluació i s’han obtingut uns resultats, s’ha analitzat la
informació obtinguda i, si escau, s’han fet propostes de millora, és important
garantir que, per una banda, els resultats han quedat recollits en un document per
a futures consultes i, per una altra, que aquest document sigui operatiu i útil. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona fa unes recomanacions en referència a
l’estructura del document i el seu contingut:

“L’informe final d’avaluació és un informe breu, clar i ben estructurat, que presenta
els resultats, les conclusions i les recomanacions de l’avaluació de forma coherent i
entenedora.”
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L’informe d’avaluació es pot
anomenar també memòria.
L’elecció d’una
nomenclatura o una altra
depèn de l’entitat.

Ajuntament de Barcelona. (2016). L’informe d’avaluació dels projectes d’atenció grupal,

pàg. 16.

Així, un bon informe o memòria hauria de tenir en compte les característiques
següents:

• S’ha de procurar que la lectura sigui fàcil i amena.

• És necessari acompanyar sempre les dades amb les explicacions i valoraci-
ons necessàries.

• Les dades i els números en si mateixos no expressen res: el que importa és
el que signifiquen, les idees que aporten.

• S’han d’estructurar bé els continguts, destacar sempre les conclusions o
idees més importants i centrar-se en els resultats, les recomanacions i les
propostes.

• Cal procurar no excedir-se en el nombre de pàgines.

• Sempre que sigui possible és millor utilitzar gràfics i altres elements de
suport al text.

• Cal tenir cura del disseny i la presentació.

Els informes d’avaluació, per tant, hauran d’incloure:

1. Les dades del projecte: nom, durada, abast territorial...

2. Un resum executiu: el resum executiu ha de recollir i sintetitzar els punts
fonamentals de l’avaluació i ha de poder ser llegit de forma independent. Ha
de ser breu –una o dues pàgines–, i preferiblement estructurat en forma de
punts per facilitar-ne la lectura. Ha de contenir una síntesi de la descripció
del projecte, síntesi dels resultats i síntesi de les propostes de millora.

3. Presentació del projecte o itinerari d’inserció: ha d’incloure una descrip-
ció breu del projecte que s’avalua, de forma que qualsevol persona externa
al projecte pugui fer-se’n una idea.

4. Dades i conclusions: es presentarà una síntesi organitzada de les dades
recollides i també de les valoracions en relació amb les diferents dimensions
que es volen avaluar. És important que aquest punt inclogui, sobretot, els
objectius esperats i els resultats obtinguts, els col·lectius de destinació, o bé
les característiques del destinatari si és un itinerari individual, així com el
seu grau de compromís, assistència... I les accions que s’han dut a terme,
la temporalització i els recursos i les possibles derivacions o el treball en
xarxa.

5. Les propostes de millora: inclouen les accions que s’han de tenir en
compte per tal de millorar els resultats, i s’obtenen a partir d’una avaluació
i valoració objectiva i honesta de tot allò que podia haver funcionat millor,
inclosa la mateixa pràctica.
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Exemple de model de memòria o informe d’avaluació

1. Dades d’identificació:

1. Identificació del servei o dispositiu

2. Breu descripció del projecte

3. Descripció de la persona/persones destinatàries del programa

4. Abast territorial del projecte i característiques del territori vinculat

2. Implementació del projecte:

1. Objectius i grau d’assoliment

2. Metodologies emprades en l’acompanyament i tasques de suport a les persones usuàries

3. Metodologies emprades en la prospecció d’empreses

4. Valoració del programa per part de les persones participants

5. Valoració del programa per part de les empreses participants

3. Indicadors i anàlisi dels indicadors:

1. Total de persones participants

2. Persones que comencen el programa en situació inicial d’ocupació en empresa ordinària

3. Persones que comencen el programa en situació d’ocupació protegida

4. Persones que comencen el programa en situació de desocupació

5. Realització de pràctiques no laborals en empresa ordinària i inserció

6. Empresa: prospecció, convenis de col·laboració i suport a empreses

4. Conclusions; punts forts i febles i propostes de millora.

5. Annexos.

(Font: Memòria final del programa de prospecció i acompanyament a persones amb
discapacitat i/o malaltia mental al mercat ordinari, de l’Equip d’Inserció Laboral del
Maresme.)

4.3.1 Difusió dels informes o memòries

“En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que
els dona la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la
qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat,
de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.”

Llei 19/2014,de 29 de desembre

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació
pública i bon govern, regula l’accés als documents de les entitats que reben
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Llei 19/2014 d’accés a la
informació

Podeu trobar el text íntegre de la
Llei 19/21 del 29 de desembre, a
la pàgina web de la Generalitat
de Catalunya:
tinyurl.com/y55okf4g.

recursos econòmics públics, com sol ser el cas de les entitats que posen en
marxa projectes d’inserció sociolaboral. Per aquest motiu totes les entitats
publiquen anualment una memòria de les seves activitats, on detallen, entre altres
informacions, l’ús dels recursos econòmics.
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Introducció

Qualsevol projecte professional compta amb uns elements bàsics que cal tenir en
compte per desenvolupar-ho: la definició de l’objectiu professional, l’elaboració
d’un pla d’acció o de millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competèn-
cies a partir d’aquest pla.

Tot i que les persones ateses en un dispositiu d’inserció poden presentar carac-
terístiques i necessitats diferents, tenen en comú el fet d’estar desenvolupant un
projecte professional; en funció del grup d’incidència que atengui el dispositiu
és possible que tinguin un conjunt de necessitats comunes en relació amb els
elements clau dels projectes d’inserció. A partir d’aquesta premissa i amb la
intenció de dotar el professional d’eines i recursos, sovint es programen un conjunt
d’accions en funció dels elements clau que poden servir per nodrir la fase de treball
dels itineraris personals d’inserció.

Aquesta unitat pretén dotar el tècnic d’eines i recursos per poder actuar en relació
amb els tres elements clau dels projectes d’inserció indicats, així com les diferents
àrees de necessitats i d’accions que se’n deriven. Es tracta d’oferir un ventall de
recursos aplicables a la pràctica de la inserció sociolaboral per disposar d’un punt
de partida per realitzar en accions individuals o grupals.

Al primer apartat, “Programació d’accions per al desenvolupament de compe-
tències”, es relaciona la programació d’accions per al desenvolupament compe-
tencial a partir de col·lectius o de grups d’incidència amb els itineraris personals
d’inserció. Es defineix el treball que es fa en accions individuals o grupals com
accions de desenvolupament competencial, ja que estan enfocades al desenvo-
lupament de competències com a via per a la millora de l’ocupabilitat i de la
inserció sociolaboral. S’explica quina és la seqüència que té l’aprenentatge de
competències des de la perspectiva intrapersonal, així com des de les accions
formatives, on una persona dissenya una acció per promoure el desenvolupament
competencial d’una altra o un grup. Finalment, es defineixen com són i quines
fases tenen els programes de desenvolupament i entrenament de competències en
l’àmbit de la inserció sociolaboral i es donen orientacions per planificar accions
vinculades a les àrees d’orientació, formació i inserció.

Al segon apartat, “Competències i estratègies vinculades a l’àrea de l’orien-
tació”, es defineix el concepte d’orientació professional i s’estableixen les fases
per a la definició d’un objectiu professional, així com recursos i estratègies per
desenvolupar a cada fase. A continuació, s’explica com determinar un pla d’acció
per a la millora de l’ocupabilitat i es proposen estratègies per treballar-ho amb les
persones participants.

Al tercer apartat, “Competències i estratègies vinculades a l’àrea de formació”,
s’ofereixen un seguit d’estratègies i recursos perquè el tècnic disposi d’eines per
acompanyar les persones participants en el desenvolupament de competències per



Inserció sociolaboral 6 Desenvolupament de competències professionals

a la millora de l’ocupabilitat i l’assoliment de l’objectiu professional definit: des de
recursos on derivar per desenvolupar competències tècniques o per poder progra-
mar, fins a desenvolupar i avaluar accions de desenvolupament de competències
de base o transversals de relació i afrontament.

Per acabar, al quart apartat, “Competències i estratègies vinculades a l’àrea
d’inserció” s’explica la importància de considerar la recerca activa de feina com
un procés que cal planificar i del qual cal fer-ne el seguiment. A més, s’estudia
la diversitat de canals de recerca de feina i la importància d’identificar i utilitzar
aquells més adequats a cada objectiu professional. A continuació es descriuen
els instruments més utilitzats en la recerca de feina, la carta de presentació i
el currículum, per explicar seguidament les proves amb què es poden trobar les
persones que estan en un procés de selecció. Per tancar aquest apartat vinculat a
l’àrea d’inserció es defineix què és un club de feina, quin és el seu objectiu, així
com els recursos que s’hi poden trobar.

Per acabar d’assolir els objectius de la unitat, compteu amb un seguit d’exercicis
d’autoavaluació i les activitats, que intenten ajudar-vos en l’estudi de la matèria.
Si teniu algun dubte, podeu, com sempre, preguntar al fòrum de l’assignatura, on
us podran ajudar el professor o els vostres companys.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les
persones a qui va dirigida.

• Caracteritza les necessitats específiques d’inserció laboral que presenten els
diferents col·lectius d’intervenció.

• Identifica les variables que contribueixen a determinar les competències
laborals dels diferents col·lectius i persones usuàries partint de l’anàlisi de
l’ocupabilitat.

• Valora la importància de respectar el dret d’autodeterminació de les perso-
nes usuàries.

• Analitza la informació rebuda sense jutjar ni avaluar la persona.

• Defineix les principals fases i elements del procés de planificació de
projectes d’inserció sociolaboral.

• Determina itineraris d’inserció sociolaboral.

• Incorpora la perspectiva de gènere en la recerca i orientació dels llocs de
treball.

• Identifica els documents i instruments de planificació característics de la
inserció laboral.

• Descriu estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una implicació
més gran de les persones usuàries i l’entorn en la recerca activa d’ocupació.

• Valora la importància de col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’anà-
lisi de l’ajust entre les persones usuàries i el lloc de treball.

• Reflexiona sobre els límits de la relació entre l’usuari i el professional per
trobar la distància òptima.

2. Aplica tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les
necessitats de les persones usuàries amb l’entorn laboral.

• Selecciona tècniques de promoció de l’autonomia personal en l’entorn
laboral.

• Elabora activitats per al desenvolupament d’habilitats adreçades a la recerca
activa de feina.

• Incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca de feina.
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• Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries
en l’entorn laboral.

• Selecciona estratègies que afavoreixin a la persona usuària l’establiment
d’un bon clima laboral i evitin les situacions de crisi.

• Estructura les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona
usuària.

• Seqüencia les activitats que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat
laboral de forma independent.

• Estableix les mesures que assegurin el compliment de les normes de
seguretat i higiene durant la jornada laboral.

• Valora la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família
en el procés d’inserció sociolaboral.

3. Fa el seguiment dels processos d’inserció sociolaboral justificant la selecció de
les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte
d’inserció.

• Descriu tècniques de recollida d’informació per valorar el procés d’adapta-
ció de la persona usuària al lloc de treball.

• Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d’aprenen-
tatges adquirits.

• Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats
en el procés d’inserció laboral.

• Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés d’inserció sociolaboral.

• Descriu el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

• Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d’inserció laboral.

• Registra i organitza els resultats de l’avaluació del procés d’inserció socio-
laboral.

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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Diferents noms

En funció del dispositiu en què
ens inscrivim, aquesta oferta
d’accions podrà rebre el nom de:
tallers, activitats, monogràfics,
càpsules, simulacions,
formacions, pràctiques, banc de
recursos...

1. Programació d’accions per al desenvolupament de competències

Els dispositius d’inserció sociolaboral acostumen a centrar la seva atenció en la
millora de l’ocupabilitat de col·lectius específics. És a dir, cada dispositiu s’espe-
cialitza a atendre determinats col·lectius per poder oferir-los un acompanyament
ajustat a les seves característiques i necessitats.

Per procurar la millora de l’ocupabilitat d’aquests col·lectius i, en definitiva, de
les persones, el tècnic ha de planificar accions que facilitin el desenvolupament de
competències i habilitats sociolaborals, relacionant les característiques i necessi-
tats dels col·lectius atesos amb l’entorn sociolaboral en què es volen inserir.

Per possibilitar aquesta millora de l’ocupabilitat, tal com ens recorda la Mercè
Gómez (2009), els dispositius acostumen a conjugar tres perspectives complemen-
tàries:

• Per una banda, centren la seva actuació en l’atenció individual de cada per-
sona i les seves necessitats específiques, mitjançant els itineraris personals
d’inserció.

• D’altra banda, ofereixen un programa d’accions concretes, organitzades
i coordinades, fonamentat en les característiques i les necessitats que
presenten els col·lectius que s’atenen des del dispositiu. Aquestes accions
poden ser individuals o grupals.

• Sovint, també es considera la perspectiva o necessitats de les empreses amb
les quals s’han establert aliances o si més no del context, amb la intenció
d’ajustar els itineraris o els programes als possibles llocs de treball que
ofereixen i on es poden inserir les persones ateses.

Tenint en compte aquests punts, es produeix una cruïlla força interessant (vegeu
la figura 1.1).

Figura 1.1. Cruïlla de diferents lògiques

Com es veu a la figura 1.1, l’atenció centrada en la individualitat, a partir dels
itineraris individuals, es complementa amb una oferta d’accions del dispositiu que
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pretén nodrir la fase de treball d’aquests i, a la vegada, oferir una atenció integral,
tenint cura de no passar per alt possibles actuacions basades en necessitats d’una
persona relacionada amb un col·lectiu i que es pretén inserir en un lloc de treball
d’una empresa col·laboradora.

Aquestes accions fonamentades en les característiques i necessitats
del col·lectiu, així com del context d’inserció, no s’han d’incloure
indiscriminadament en els itineraris personals. És important remarcar que
sempre s’haurà de valorar, conjuntament amb la persona demandant, la
idoneïtat d’incloure al pla d’acció personal les accions dissenyades per al
col·lectiu, ja que les necessitats de cada persona no s’han de correspondre
exactament amb les del col·lectiu al qual pertany.

Els tècnics en inserció sociolaboral programen, implementen i avaluen diverses
accions individuals i grupals orientades a la millora de l’ocupabilitat a través
del desenvolupament competencial. Per aquest motiu, és necessari aturar-nos a
clarificar quins han de ser els referents d’aquestes accions, com s’aprenen les
competències i com es programen.

1.1 Referents de les accions per al desenvolupament de
competències

Quan ens plantegem millorar l’ocupabilitat dels col·lectius ens centrem en el
desenvolupament de les competències professionals.

El desenvolupament competencial implica desenvolupar i/o afermar competències
associades als tres elements clau dels projectes professionals i que s’han de
contemplar als itineraris personals d’inserció (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Elements clau dels projectes professionals

Adaptat de la Guia metodològica per a la inserció laboral de dones, 2004.

Aquests elements posen de manifest les competències, que facilitaran:

• Fer una lectura d’un mateix respecte al mercat laboral, en qualsevol moment,
ja siguin a dins (actius) o fora (aturats), definint un objectiu laboral i
alternatives laborals cap a on dirigir les accions que es faran.

• Analitzar i plantejar les accions necessàries per millorar la seva ocupabi-
litat amb relació al seu objectiu i alternatives laborals. És a dir, prendre
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Un tot integrat

Hem de tenir en compte que les
competències són un tot integrat,
tot i que en parlem de manera
diferenciada per poder
analitzar-les i estudiar-les amb
més facilitat.

consciència que poden fer quelcom per millorar la seva situació.

• Portar a terme les accions per adquirir i desenvolupar competències,
en funció de les necessitats detectades a l’anàlisi de l’ocupabilitat i del
seguiment de l’itinerari.

Dit d’una altra manera: un cop una persona ha passat per un dispositiu d’inserció,
si es torna a trobar a l’atur, hauria de ser capaç d’engegar-les competències
necessàries per poder tornar a entrar al mercat laboral sense l’ajuda d’aquest recurs.
Aquest plantejament suposa treballar en els dispositius d’inserció sociolaboral a
partir d’accions concretes des d’una lògica educativa, que busca l’apoderament
individual, i basada en programes amb la intenció de no passar per alt elements
necessaris.

Les competències del model ISFOL es relacionen amb els elements clau dels
projectes professionals; tal com mostrem a la taula 1.1. A la vegada, aquests
elements estan vinculats a unes àrees de necessitats i una concreció de possibles
accions.

Taula 1.1. Competències en els elements clau dels projectes professionals

Elements claus projecte
professional

Àrees de
necessitat

Competències professionals
implicades

Propostes d’accions a incloure a l’IPI o al
programa d’activitats de l’entitat

A) Definició de l’objectiu
professional i alternatives
laborals
B) Disseny d’un pla de millora d
l’ocupabilitat

Àrea d’orientació Competències transversals
d’identificació

Accions de definició o redefinició de l’objectiu laboral
per compte propi o d’altri.
Accions per informar i motivar sobre l’autoocupació.
Accions d’establiment d’un pla d’acció per la millora
de l’ocupabilitat.

C) Desenvolupament de
competències tècniques,
instrumentals bàsiques,
específiques i transversals

Àrea de formació Competències tècniques
(coneixements i habilitats
vinculades a una ocupació
concreta)
Competències de base:
instrumentals bàsiques i
instrumentals específiques
Competències transversals
(relació i afrontament)

Accions per al desenvolupament de competències
tècniques (formacions professionalitzadores
reglades i no reglades), de base (idiomes,
coneixement de l’entorn, NTIC...) i transversals
(especialment de relació i d’afrontament)
Aquestes accions es podran dur a terme dins o fora
de l’entitat on s’inscriu el dispositiu, en funció dels
recursos de què disposi

C) Desenvolupament de
competències de base d’accés a
l’ocupació

Àrea d’inserció Competències de base d’accés
a l’ocupació

Accions vinculades a recerca activa de feina,
s’inclouen activitats de planificació del procés de
recerca, coneixement de canals, d’eines i de les
proves del procés de selecció

C) Desenvolupament de
competències instrumentals
bàsiques

Àrea personal Competències de base:
instrumentals bàsiques

Accions relacionades amb situacions administratives
de la persona demandant i/o l’accés a determinades
prestacions, certificats de reconeixement de la seva
situació, assessorament legal...

D’acord amb la taula 1.1 els diferents elements clau es relacionen amb unes àrees
concretes de necessitats que estan vinculades a unes competències determinades.
El disseny de les accions girarà al voltant d’aquestes competències i d’aquesta
manera operativitzarem el desenvolupament competencial.
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A la secció “Annexos”
d’aquest apartat

s’expliquen les fases que
van de la inconsciència de

la no competència a la
inconsciència de la

competència.

Les accions dels programes de desenvolupament de competències que poden
inscriure’s en els projectes professionals dels itineraris personals d’inserció
les organitzarem en quatre àrees o blocs: orientació, formació, inserció i
personal.

1.2 L’aprenentatge de competències

Entrenar i desenvolupar competències fa referència al procés d’apropiació i
construcció personal d’aquestes en el marc d’un itinerari personal d’inserció.

L’aprenentatge de competències segueix un fil que va des de la inconsciència
de no disposar o no emprar correctament aquella competència (mobilitzant
els recursos necessaris) en situacions on es requereix, fins a la inconsciència
de fer-ne ús.

Aquests dos extrems del fil els hem d’entendre com un procés, ja que l’aprenen-
tatge (fer pròpia una cosa) segueix la seqüència següent:

1. Prendre consciència de la necessitat d’aprendre alguna cosa.

2. Tenir motivació per fer-ho.

3. Relacionar el nou aprenentatge amb altres dels quals ja disposem.

4. Entrenar-ho en diferents contextos.

5. Valorar si realment aquella competència es posa en joc de manera pertinent.

L’aprenentatge d’aquesta competència es consolida quan mobilitzem tots els
recursos necessaris per actuar correctament en una situació determinada sense
ser-ne conscient i som capaços de transferir-ho a diferents escenaris.

Aquesta construcció també la podem mostrar des de l’acompanyament que fa un
tècnic amb el desenvolupament de tres fases:

1. Preparar la persona o el grup per al nou aprenentatge.

2. Generar accions per practicar les competències en entorns segurs d’apre-
nentatge, dissenyats i planificats.

3. Promoure la generalització d’aquestes competències a situacions laborals
en què encara no s’hagin aplicat o no s’hagi fet de manera adequada.

Tot aquest coneixement ens portarà a determinar quina serà la metodologia i
estratègies que tenim a l’abast per fer efectiu el desenvolupament de competències.
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Conceptualitzar

A la identificació, és important
que la persona entengui la
definició de cada competència i
de quines maneres es pot posar
en joc.

1.2.1 Facilitar el desenvolupament competencial

Quan ens plantegem programar accions per al desenvolupament de competències,
és necessari conèixer com podem plantejar una situació d’aprenentatge perquè
aquesta es produeixi de manera competencial. En aquest sentit, basarem les
nostres propostes d’accions en simulacions i situacions que reprodueixin al
màxim entorns laborals en què calgui posar en joc competències per resoldre
situacions. Seguint Marta Colomé (2010) a L’acció orientadora, per desenvolupar
competències, cal utilitzar una seqüència de tres fases:

1. Identificació

2. Experimentació

3. Transferència

Aquesta seqüència fa referència al cicle de l’aprenentatge a partir de l’ex-
periència enunciat per D. A. Kolb, citat a Lozano, A. (2000). Segons Kolb,
analitzar els aprenentatges a partir de l’experiència permet entendre, explicar
i extrapolar-los millor a altres situacions, prenent consciència de l’adequació
d’aquests aprenentatges a altres contextos. Dit d’una altra manera, si les persones
comprenen les experiències i els aprenentatges que se’n deriven, poden disposar
de més recursos (elements que contribueixen a la construcció de competències)
per poder ajustar la seva conducta en funció del context.

La identificació

En aquesta fase la persona ha d’entendre quina és la competència que es
desenvoluparà i quins elements la defineixen. Per això caldrà que la persona
demandant entengui la importància que té el desenvolupament de competències
per assolir el seu objectiu laboral. Es tracta que la persona estigui predisposada
a l’aprenentatge, relacionant la competència a aprendre amb recursos previs dels
quals la persona disposa i que ha après en altres contextos, així com els requisits
i oportunitats del mercat laboral.

A la fase d’identificació es facilita la generació d’un aprenentatge significatiu, amb
sentit per a l’objectiu de les persones que hi participen.

Probablement, en aquesta fase sorgeixin pors i dubtes que s’hauran de
recollir i canalitzar per poder tirar endavant amb l’aprenentatge que es
proposa.

A les accions s’haurà de generar un espai que permeti a les persones participants
prendre consciència de la importància de desenvolupar les competències que s’hi
treballaran i com es poden relacionar amb recursos dels quals les persones ja
disposen.
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Facilitar l’experimentació

Per facilitar l’experimentació de
competències, el tècnic en

integració social pot fer ús de
diferents tècniques i estratègies
d’aprenentatge, en funció de les

competències que es
desenvoluparan i la tipologia

d’accions.

L’experimentació

Per poder experimentar competències cal generar un entorn d’aprenentatge que
permeti mobilitzar i posar en joc diferents recursos de la persona (coneixements,
habilitats i actituds) per poder resoldre situacions vinculades al procés d’inserció
o al perfil professional de l’objectiu professional de les persones participants.

Les accions del programa de desenvolupament de competències haurien de
garantir l’experimentació en l’acció pràctica de l’activitat professional, sigui
en situacions reals o simulades. En aquest sentit, les pràctiques laborals, les
activitats realitzades en el context de serveis a la comunitat o entorns simulats amb
dinàmiques, treball de casos pràctics o el role-playing seran exemples d’activitats
que faciliten aquesta experimentació.

L’experimentació de competències es pot portar a terme tant amb accions indivi-
duals com grupals, tot i que les accions grupals, per les seves característiques,
permetran la posada en joc de competències en un marc més natural. Aquestes
accions seran eminentment pràctiques i les entendrem com un context d’apre-
nentatge.

Què vol dir això? El fet que la persona estigui en una posició d’experimentació i
en un context d’aprenentatge, li dona l’oportunitat de fer assajos, de practicar, de
provar sense por a equivocar-se en la posada en joc de la competència a adquirir.
Si la persona s’equivoca, si no mobilitza de manera correcta els elements de les
competències, no passarà res; es podrà tornar enrere, es podrà recordar què cal per
resoldre la situació...

Els errors en un context de simulació ens permeten veure altres possibilitats que
potser d’entrada no ens havíem plantejat o havíem descartat i en aquest sentit tenen
un gran valor per a l’aprenentatge. Cal que els errors s’identifiquin i es discuteixin
conjuntament. Serà la manera d’entendre per què no és del tot adequat o per què
se’n pot reconsiderar l’adequació.

Exemple: l’experimentació com a generació de possibilitats

En Daniel i la Sagrario són dos participants d’un projecte d’inserció. Tots dos estan en
procés de recerca activa de feina i tenen responsabilitats familiars d’atenció a infants petits
o persones amb dependència. En tutoria individual han manifestat la necessitat de treballar
estratègies per conciliar la seva familiar i laboral. Avui assisteixen a una acció grupal en què
es treballarà la competència transversal de responsabilitat, concretament d’organització i
gestió del temps i comunicació amb l’empresa.

En aquesta sessió es treballa la importància de preveure incidents sobtats o imprevistos
que poden provocar dificultats per respectar l’horari laboral de la nostra feina. Davant de
diversos casos plantejats, tots dos responen a situacions que no s’havien plantejat mai,
intentant trobar la manera més adequada de respondre-hi.

Per exemple, davant el cas: “Et despertes al matí i el teu fill té vòmits i mal de panxa, no
podrà anar a l’escola”, en Daniel ha respost que trucaria a una cangur de confiança de la
família perquè estigués amb el nen, fins que ell tornés de la feina i, llavors, el portaria al
metge. En canvi, la Sagrario ha respost que portaria el nen al metge i no aniria a treballar,
però no concreta si avisaria a la feina o no.

Es fa una pluja d’idees entre tots els participants i s’analitzen les diferents respostes, veient
que no hi ha una única resposta adequada, sinó que cada una s’haurà d’adaptar a cada
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treballador i cada lloc de treball amb l’objectiu d’atendre les necessitats familiars i mantenir
el lloc de treball.

La transferència

Transferir competències permetrà reflexionar sobre les identificades i adquirides
en diferents contextos i contrastar-les amb les requerides pel mercat laboral i
l’objectiu laboral, així com amb les possibles alternatives. Es pretén que la
persona prengui consciència del ventall de recursos de què disposa, com un fet
que el mercat laboral valora, i que sigui capaç de mobilitzar-los en nous contextos
laborals.

Exemple: transferir aprenentatges

Tant en Daniel com la Sagrario, si es dona la situació, hauran de fer l’esforç d’aplicar la
competència treballada i per tant seleccionar l’actuació més adequada en funció de les
responsabilitats i del lloc de treball que ocupin. Penseu també que aquestes situacions
similars es poden arribar a proposar en una entrevista de feina, per veure de quina manera
actuaria la persona i si ha previst aquest tipus de situacions.

Serà important incloure a les accions una franja de temps per poder reflexionar
sobre la possibilitat de transferència i generalització dels aprenentatges realitzats
a les sessions realitzades a diferents situacions relacionades amb l’accés i el
manteniment d’una feina.

1.3 Programes d’entrenament en competències

El terme programa (Álvarez, M. et al., 2008) ha estat utilitzat per professionals
de diferents àmbits diferents i no compta amb una única definició acceptada. S’ha
fet servir tant a l’educació formal com a la no formal. Així, trobem programes
en l’àmbit escolar, de promoció de l’autonomia personal, d’inserció sociolaboral,
d’educació per la salut, de prevenció de conductes de risc... Aquí partirem de
dues definicions del concepte programa, per poder extreure els elements que el
caracteritzen.

“Una acció continuada, prèviament planificada, encaminada a aconseguir uns objectius,
amb la finalitat de satisfer necessitats, i/o enriquir, desenvolupar o potenciar determinades
competències”.

Álvarez, M., Riart, J., Martínez, M i Bisquerra, R. (2008). “El modelo de programas” (p. 85).

“Un conjunt d’actuacions planificades per a la consecució d’una fita educativa o assistencial
en una població, prèviament seleccionada. Requereix la definició clara dels resultats que
s’espera obtenir, un emmarcament temporal per al programa i un grup humà ben delimitat.”

Álvarez-Rojo, V.B. (1998). “Diseño de programas de orientación” (p. 141).

D’aquestes dues definicions en podem extreure algunes de les característiques dels
programes:
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• És un procés de presa de decisions que parteix d’unes necessitats i/o
unes oportunitats de millora sobre les quals volem actuar.

• Requereix fer ús de la planificació per racionalitzar els recursos amb què
hem d’actuar. Tenint en compte que els recursos són limitats, necessitem
un instrument que ens ajudi a estructurar i racionalitzar l’acció.

• Segueixen una lògica. Les accions estan fonamentades en unes necessitats
que donen lloc a uns objectius, en el nostre cas educatius, i un sistema
d’avaluació coherent.

• Un programa té una durada determinada.

• Les accions responen a un plantejament educatiu, de promoció de la
persona i vinculat a la construcció de competències.

• Necessitem donar coherència a les accions que es fan a les entitats. Perquè
això sigui possible s’ha de poder traçar una correspondència entre neces-
sitats, objectius, accions i avaluació.

• Quan analitzem un col·lectiu o grup d’incidència, identifiquem que les
mateixes necessitats amb relació al procés d’inserció es presenten en més
d’una persona que pertany a aquell col·lectiu. Dissenyar accions que
donin resposta a aquestes necessitats ens permet fer un ús responsable dels
recursos. No és necessari reinventar les accions que es faran cada vegada
que ens plantegem un nou itinerari personal d’inserció.

D’acord amb les definicions que hem vist, i seguint Álvarez et al. (2008), podem
definir quatre fases en els programes de desenvolupament de competències:

1. Anàlisi del context i detecció de necessitats:

• Realitat laboral del nostre context
• El mateix dispositiu d’inserció
• Característiques del col·lectiu o grup d’incidència
• Detecció i identificació de necessitats

2. Planificació i disseny del programa d’accions per al desenvolupament de
competències:

• Àrees d’actuació del programa
• Determinació dels objectius
• Selecció de les estratègies
• Accions i temporització
• Recursos

3. Implementació i seguiment del programa d’accions:

• Implementació de les accions

4. Avaluació del programa de desenvolupament de competències:

• Dimensions de l’avaluació
• L’informe d’avaluació
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1.4 Anàlisi del context i detecció de necessitats

El procés de detecció de necessitats és el punt de partida de qualsevol procés
programador i, en el nostre cas, d’un programa d’accions de desenvolupament
de competències. Les necessitats detectades permetran guiar la determinació dels
objectius del programa, així com fonamentar el disseny de les accions i la seva
avaluació.

És important entendre que les accions contemplades en el programa
s’adrecen al col·lectiu o grup d’incidència amb què treballa el dispositiu
d’inserció. Així, l’anàlisi de necessitats estarà enfocat al col·lectiu i no a
una persona en concret. L’anàlisi de necessitats d’una persona en concret es
fa en el seu itinerari personal d’inserció.

Tal com mostrem a la figura 1.3, en els programes de desenvolupament de
competències serà necessari conèixer la realitat sociolaboral propera en què
actua el nostre dispositiu, les característiques del nostre dispositiu, així com les
característiques i necessitats dels col·lectius o grups d’incidència amb què treballa.

Figura 1.3. Elements de l’anàlisi del context i de
la detecció de necessitats

L’anàlisi del territori i del context sociolaboral ens permetrà conèixer en quin
tauler ens movem, quines són les oportunitats i les amenaces del nostre context.
La informació respecte al tipus d’empreses, llocs de treball, perfils professionals
requerits i recursos sociolaborals del territori els podrem obtenir a partir de la
proposta desenvolupada a l’apartat “Projectes de col·laboració amb l’entorn”.

A més de tot allò que forma part del nostre context sociolaboral més immediat,
haurem de tenir una visió clara del dispositiu d’inserció en què ens ubiquem.
Algunes de les característiques que influiran sobre les possibilitats d’actuació i
que haurem de tenir en compte per a la detecció i selecció de necessitats seran:

• La missió, visió i valors de l’entitat. És a dir, quins són els trets d’identitat
del dispositiu o de l’entitat en què s’ubica, perquè treballem i què pretenem
assolir i amb quins valors.
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El cicle de la formació

La formació “El cicle de la
formació” es pot consultar en el
següent enllaç: bit.ly/2q4YkbX.

• L’equip humà que conforma el nostre dispositiu d’inserció.

• Els recursos propis amb què comptem per dur a terme la nostra tasca.

• La ubicació i la zona d’influència.

• Els col·lectius o grups d’incidència que atenem.

Exemple: el nostre dispositiu d’inserció

El tipus de dispositiu d’inserció en què ens ubiquem condicionarà les accions que hi
puguem desenvolupar. Per exemple, podem trobar dispositius que compten amb aules-
tallers o aules de simulació per dur a terme pràctiques d’hostaleria, d’electricitat, de
comerç; així com altres dispositius que únicament tenen diferents despatxos per dur a
terme entrevistes personals i una sala d’espais de recerca de feina on es poden fer activitats
amb un màxim de 8-10 persones.

Aquesta primera fase de detecció de necessitats ha de permetre recollir informació,
a més del context sociolaboral i del mateix dispositiu, del col·lectiu o grup
d’incidència a qui s’adreçarà el programa, amb relació als elements clau del
procés d’inserció.

Hi ha una gran diversitat de projectes d’inserció. Alguns d’ells no compten amb
la col·laboració d’empreses o bé aquesta col·laboració es limita a accions que
no impliquen una contractació final. En d’altres sí que es compta amb aquest
compromís d’inserció final i els itineraris estan enfocats a cobrir un lloc de treball
determinat. Tant en uns projectes com en d’altres, la detecció de necessitats fa
referència a la diferència entre la situació de partida i la situació a la qual es vol
arribar.

Ajustant les accions a les necessitats del context i dels demandants

En aquesta fase ens podem trobar que les empreses del nostre territori siguin bàsicament
del sector de l’hostaleria, i que les empreses tinguin molt en compte en els processos
de selecció les competències transversals de relació. En funció de les característiques
i necessitats dels col·lectius que atenem des del nostre dispositiu i de l’equip de
professionals amb què comptem, prioritzarem el disseny d’accions per al desenvolupament
d’aquestes competències.

Per poder detectar i identificar les necessitats, comptarem amb diferents tècni-
ques per a la recollida i l’anàlisi de la informació. Tal com es recull a la formació
en línia de la Diputació de Barcelona: El cicle de la formació, les tècniques més
utilitzades per a la recollida de necessitats són: l’entrevista, l’anàlisi documental
i l’observació.

Un cop detectades i identificades les necessitats que volem cobrir amb el programa
d’accions, les hem de classificar en funció de les àrees: orientació, formació,
inserció o personal.
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1.5 Planificació i disseny del programa d’accions per al
desenvolupament de competències

Planificar permet posar ordre i sistematitzar les accions que volem portar a terme,
evitant caure en la improvisació i en actuacions sense contingut valuós per a la
persona demandant.

Cal tenir en compte que, atès que la programació de les accions la farem abans
d’iniciar el projecte o l’acció formativa, l’hem d’entendre com una planificació
flexible, que permet introduir modificacions i canvis a la programació de les
accions, per fer-ne un instrument ajustat a les necessitats de les persones a les
quals s’adreça.

Els programes d’accions pel desenvolupament de competències contemplen qua-
tre grans àrees:

• Orientació (objectiu i definició del projecte professional, a partir de com-
petències transversals d’identificació).

• Formació (adquisició de competències tecnicoprofessionals, de base i
transversals).

• Inserció (adquisició de competències de base per a la recerca activa de
feina).

• Personal (adquisició de competències instrumentals bàsiques).

Hem d’entendre aquestes àrees com eixos temàtics que tenen com a objectiu
ordenar la informació. No els hem d’entendre com a blocs independents i des-
connectats entre ells, sinó tot al contrari. Per exemple, les activitats d’orientació
vinculades a l’autoconeixement per a la definició de l’objectiu laboral seran del
tot necessàries i es podrien haver utilitzat per a les activitats de preparació de
l’entrevista de selecció, ja que en aquesta es posa de manifest l’autoconeixement
de la persona candidata.

Basant-nos en el Manual d’elaboració i avaluació de projectes (Mille, J., 2015),
per sistematitzar el procés de programació de les accions d’entrenament, es partirà
de les necessitats detectades de cada àrea a la fase anterior per determinar els
següents elements d’un programa d’entrenament en competències:

1. Objectius: generals, específics i operatius.

2. Metodologia d’intervenció del programa d’entrenament en competències.

3. Activitats i temporització.

4. Recursos.
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1.5.1 Definició dels objectius en clau de competència

Per garantir la coherència del programa i de les accions que inclou, els objectius
han d’estar en consonància amb les necessitats detectades en la fase anterior. Però,
què és un objectiu i per a què ens serveix? Podem definir els objectius com aquell
element que indica quins seran els canvis i els resultats a assolir per part de les
persones demandants, un cop hagin participat en les accions.

En aquest sentit, es poden considerar l’element vertebrador de la resta d’ele-
ments del programa d’entrenament, ja que donaran criteris per a la tipologia d’ac-
cions, la selecció d’estratègies a emprar, els recursos a utilitzar, la temporització i
seran el referent per a l’avaluació.

Atès que dissenyarem accions per al desenvolupament de competències,
caldrà que els objectius estiguin redactats en clau de competència.

Redactar els objectius del programa i de les accions en clau de competència
significa que han de:

• Fer referència a conductes observables, mesurables i avaluables, per poder
determinar amb els indicadors d’avaluació si l’acció ha estat competent o
no.

• Incloure diferents recursos personals (coneixements, habilitats i actituds)
que les persones participants han de posar en joc per resoldre una situació.

• Han d’estar contextualitzats en situacions significatives per a la inserció
sociolaboral, per posar de manifest la importància d’actuar competentment
en aquest context.

Respecte a la redacció dels objectius cal tenir present que:

• Sempre comencen amb un verb en infinitiu. Aquest infinitiu no ha de ser
compost, és a dir, no diem “saber elaborar” sinó “elaborar”.

• L’estructura bàsica d’un objectiu és una oració enunciativa simple amb
aquests elements: verb en infinitiu + complement directe + complement
circumstancial (infinitiu + CD + CC).

• Els objectius tenen tres nivells de concreció: objectius generals, específics i
operatius. Aquests tres nivells han de ser coherents. Per visualitzar aquesta
coherència s’acostuma a utilitzar la codificació dels objectius, com teniu a
la taula 1.2.

Taula 1.2. Codificació, coherència i concreció dels objectius

1. Objectiu general 1 1.1. Objectiu específic 1 1.1.1. Objectiu operatiu 1
1.1.2. Objectiu operatiu 2

1.2. Objectiu específic 1 1.2.1. Objectiu operatiu 1
1.2.2. Objectiu operatiu 2
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A més, és necessari definir i redactar els objectius de manera precisa i que permetin
entendre el mateix a tothom que els llegeixi. En aquest sentit, la utilització d’uns
criteris comuns i compartits ens ajudarà a fer-ho d’una manera unificada.

Principals característiques dels objectius generals:

• Expressen el propòsit central del projecte o la declaració d’intencions del
projecte.

• Indiquen els efectes generals que es volen assolir amb el projecte, no
resultats concrets.

• Estan poc concretats. Poden admetre diverses interpretacions i no fan
referència a una acció mesurable directament per mitjà d’indicadors.

Algunes de les característiques dels objectius específics:

• Han de ser coherents amb els objectius generals dels quals deriven.

• Han de tenir una lògica de seqüència entre ells i respecte al general.

• Expressen un nivell més gran de concreció, tot i que encara no expliciten
conductes o accions directament mesurables per mitjà d’indicadors.

• Cada verb fa referència a una conducta, per tant cada objectiu específic
només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui compost.

• Han d’adreçar-se als participants del projecte. En aquest sentit, us pot ajudar,
en la seva redacció, pensar que han de donar resposta a la premissa: “La
persona participant ha de ser capaç de...”

Els objectius específics són propis de cada àrea de necessitats i han de
mantenir la coherència de l’objectiu general del programa.

Respecte als objectius operatius, algunes de les seves característiques són:

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb fa referència a una conducta, per tant cada objectiu operatiu
només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui compost.

• Desenvolupen i concreten els objectius específics.

• Només admeten una interpretació, és a dir, si diferents persones els llegeixen
haurien d’entendre el mateix.

• Han de ser avaluables, és a dir, observables (fan referència a una conducta)
i mesurables per mitjà d’indicadors.

• De la mateixa manera que els generals i els específics, han d’adreçar-se als
participants del projecte. En aquest sentit, us pot ajudar, en la seva redacció,
pensar en que han de donar resposta a la premissa: “La persona participant
ha de ser capaç de...”
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Els objectius operatius són propis de les accions. Fan referència a
aprenentatges que han de produir-se en aquestes accions, i s’han de poder
observar i mesurar. En aquest sentit, cal diferenciar entre objectiu i tasca.
Per exemple: contestar un qüestionari d’autoconeixement no és un objectiu
operatiu, ja que no fa referència a un aprenentatge.

Els verbs que fem servir en la definició d’objectius operatius han de posar en
evidència que la persona ha après alguna cosa amb aquella acció i ho demostra
perquè és capaç de fer alguna cosa, i que actua de manera competent respecte a
una tasca del procés d’inserció.

1.5.2 Metodologia per al desenvolupament de competències

La metodologia de les accions que es desenvolupen en el marc dels itineraris
personals d’inserció està enfocada al desenvolupament de competències; això
implica que haurem de fer servir una metodologia flexible, competencial, activa
i participativa, reflexiva i que contempli i valori la diversitat de les persones
participants.

Per metodologia flexible entenem que tot i que les accions individuals i grupals
hauran d’estar planificades prèviament, anticipant què es treballarà al llarg de la
sessió i amb quina intenció, en el moment de l’execució ens haurem d’adaptar a
la realitat.

Aquesta característica es pot veure reflectida, per exemple, en el moment en què
hàgim planificat una tutoria individual de seguiment amb en Tomàs, un usuari en
procés de recerca de feina, però quan arribi a la tutoria ens digui que li han trucat
per fer una entrevista de feina demà passat i necessita que l’ajudem a preparar-
la. En aquesta situació, adaptarem la sessió i intentarem veure els punts clau per
poder-se preparar l’entrevista de feina.

Les accions hauran de tenir un enfocament competencial. S’han de dissenyar
posant el focus en la persona participant, en què ha d’aprendre i com ho ha de fer.
L’enfocament competencial parteix de proposar situacions vinculades al mercat
de treball i, atès que estem en el camp de la inserció sociolaboral, això pot ser en
tres moments diferents:

1. abans d’entrar al mercat (definició de l’objectiu i pla de millora de l’ocupa-
bilitat),

2. l’accés a una ocupació (procés de selecció i adaptació) i

3. manteniment del lloc de treball (evitar situacions de crisi i manteniment del
lloc de treball).

Les accions que es proposin han d’estar relacionades amb aquests moments.
Una bona manera de fer-ho és a partir de situacions que es poden donar en
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Participació activa

Les persones participants no són
simples receptors de continguts,
sinó que necessiten prendre una
part activa en la construcció dels
seus aprenentatges.

Profecia autocomplerta

Els estereotips socials tenen el
risc de convertir-se en profecies
autocomplertes per a les
persones que les pateixen.

contextos reals. La finalitat última que es persegueix és posar en pràctica tots
els coneixements, habilitats i actituds assolides per facilitar la construcció de
competències professionals implicades al llarg del procés d’inserció.

La metodologia activa i participativa es pot integrar tant a les accions individuals
com grupals. D’aquesta metodologia emfatitzarem dos aspectes:

• Les persones participants en les nostres sessions saben coses, tenen un
bagatge vital important, i de vegades laboral, que hem de poder validar
i valorar per poder generar aprenentatges significatius que relacionin allò
que ja saben amb allò que es disposen a aprendre. Per tant, serà important
planificar les sessions a partir de la realitat i les experiències de les persones
participants i donar-los veu en les diferents fases de les sessions per poder
generar un context d’aprenentatge participatiu i significatiu. Un fre a la
participació pot ser la mateixa por o vergonya que tinguin les persones
participants d’expressar les seves idees o experiències, ja que sovint han
viscut situacions de rebuig o fracàs. Hem de respectar el dret a no participar
en un debat, per exemple, tot i que hem d’encoratjar-los a fer-ho.

• Les accions que s’hi proposen han de buscar que l’aprenentatge es generi a
partir de la pràctica. Les persones participants han d’adquirir o millorar
competències practicant i fent. Així doncs, a les sessions s’haurà de defugir
el màxim possible de les sessions magistrals i vetllar perquè les persones
siguin les protagonistes dels seus aprenentatges. Partirem de la participació
i l’acció, facilitant la identificació d’allò que es pretén que aprenguin, a
partir de models, facilitant un ambient d’aprenentatge i de seguretat que
possibiliti l’experimentació i posteriorment una reflexió sobre l’acció que
permeti consolidar el pas de transferir competències.

La metodologia reflexiva pretén que les persones reflexionin i valorin els apre-
nentatges que es fan al llarg de l’itinerari. Per fer-ho, és important considerar el
cercle d’identificació, experimentació i transferència, ja que permet evidenciar els
aprenentatges fets, reflexionar al respecte i regular-ne, en cas necessari, les accions
que es fan per assolir el seu objectiu laboral.

Serà important incloure a les nostres accions, especialment a les grupals, una
metodologia que valora la diversitat. En aquest sentit serà important que
els grups siguin homogenis respecte a necessitats, però heterogenis respecte a
experiències, bagatge, expectatives.

Aquesta valoració de la diversitat també ha de passar per incloure la perspectiva
de gènere i d’interculturalitat (Colomer, M. 2010e); tenint en compte que tant
el gènere com la immigració són constructes socials que generen uns estereotips
de com s’espera que es comporti un noi o una noia, afegit al fet de si es consideren
d’aquí o de fora.

Sovint, els estereotips prenen forma d’expectatives socialment compartides i es
van transmetent i adquirint des de diferents contextos (família, escola, grups
d’iguals, feina, mitjans de comunicació...) de manera més o menys conscient, al
llarg del procés de socialització d’una persona. Aquestes expectatives socials, en
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funció del gènere i/o la procedència, que tenen una base de discriminació, tenen
el perill i la força de ser acceptats sense ser qüestionats. D’aquesta manera, sovint
les persones acaben comportant-se o fent eleccions en funció del que socialment
és acceptat i/o s’espera d’elles.

1.5.3 Activitats i temporització

En aquest apartat del programa han de constar les activitats que el componen, amb
una breu descripció de cadascuna. Les activitats han d’estar ben interrelacionades
i seqüenciades en funció del grau de complexitat i de la lògica d’aprenentatge.

Per exemple, en el procés de recerca de feina, primerament haurem de tenir definit
l’objectiu laboral i/o les alternatives laborals, a continuació caldrà identificar els
canals de recerca de feina més adequats a aquest objectiu, analitzar i seleccionar
les ofertes adequades al nostre objectiu i perfil, elaborar la carta de presentació i
el currículum ajustats a una oferta concreta, fer el seguiment de la candidatura...

Exemples de descripció d’activitats

Activitat 1. Com soc i com em veuen. Cada participant haurà de reflexionar sobre les
característiques que el defineixen segons el seu punt de vista, confrontant-ho amb el punt
de vista d’altres participants i d’altres persones properes.

Activitat 9. L’entrevista de feina. Practicarem a partir de la tècnica de role-
playing diferents tipologies d’entrevistes treballant els rols d’entrevistador, d’entrevistat i
d’observador.

Un cop s’han definit les activitats, hem d’establir i distribuir el temps que tenim
per la seva execució. Per calendaritzar les activitats farem servir el cronograma
o diagrama de Gantt. Com es pot veure a la figura 1.4, es tracta d’una matriu de
doble entrada en què:

• a les files s’indiquen de manera seqüenciada les diferents activitats del
programa;

• a les columnes s’indica la durada de cada activitat.

Figura 1.4. Cronograma
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En aquest mòdul ens
centrarem en definir els
recursos materials i
espacials.

A l’apartat annexos teniu
disponible el model de
fitxa d’activitat editable.

1.5.4 Recursos

La implementació de qualsevol programa o activitat implica la utilització de
recursos que en condicionaran el disseny. Podem determinar quatre tipus de
recursos diferents: materials, espacials, humans i econòmics.

• Recursos materials. Són aquells elements que fem servir per poder
executar les activitats. Podem diferenciar-ne dos tipus: fungibles i no
fungibles. Els fungibles són aquells que es consumeixen en un període
inferior a un any, per exemple: bolígraf i papers, cartolines, retoladors...
En canvi, els no fungibles són els que haurien de tenir una durada superior
i són inventariables: cadires, ordinador, projector, grapadora, peces de joc
de muntatge...

• Recursos espacials. Fa referència a quin espai es realitzarà l’activitat. Fem
referència, per exemple, a aula taller, aire lliure, les instal·lacions d’una
empresa determinada...

• Recursos humans. Fa referència a l’equip tècnic i/o de voluntariat que es
necessita per dur a terme les activitats programades.

• Recursos econòmics. Fa referència al cost econòmic i les fonts de finança-
ment per dur a terme el programa d’activitats.

1.5.5 Disseny d’activitats de desenvolupament competencial

És necessari que els professionals que integren un equip de treball facin servir en
el desenvolupament de la seva feina documents, registres i plantilles acordades
i conegudes per tots els professionals implicats que en faran ús. En funció de
l’entitat o dispositiu en què ens inscrivim veurem que faran servir eines diferents.
Cada entitat té la necessitat de definir el disseny d’aquests protocols o registres.

Model de protocol per planificar les accions del programa de desenvolupament
competencial

Un model de protocol per planificar les accions del programa de desenvolupament
competencial pot tenir els següents apartats:

1. Nom del responsable de l’acció

2. Nom de l’acció

3. Durada

4. Descripció

5. Objectiu específic amb què es relaciona

6. Objectius operatius

7. Desenvolupament de l’acció i temporització
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8. Recursos materials

9. Avaluació

Aquesta proposta de protocol per planificar les accions que tenen cabuda dins del
programa inclou diferents camps que hem de completar per facilitar la coordinació
entre els membres de l’equip de treball, de tal manera que si la persona responsable
de programar l’activitat és diferent de la persona que la porti a terme, aquesta
última pugui desenvolupar la sessió d’acord amb la proposta programada. A
continuació, passem a veure quina informació s’ha d’incloure als diferents camps.

El nom és la carta de presentació de l’activitat i és l’etiqueta que permet identificar-
la. El nom de les activitats no és trivial, sinó que ha de complir un seguit de criteris
que ens ajudaran a fer-ho adequat. Ha de ser breu, coherent amb el contingut de
l’activitat i motivador.

La durada ha d’estar expressada en minuts/hores. Les activitats es podran
estructurar en sessions; així, una activitat podrà ser d’una única sessió o més. En
cas que hi hagi més d’una sessió, s’ha d’indicar la quantitat i durada de cadascuna.

La descripció de l’activitat ha de tenir una extensió màxima de dues línies i estar
redactada en futur. Ha de permetre entendre què es farà a cada sessió.

Cal transcriure l’objectiu específic amb el qual es relaciona l’activitat, tal com
consta al programa, per evidenciar la coherència de l’activitat amb l’objectiu
específic del qual es desprèn.

Els objectius operatius hauran de concretar l’objectiu específic que s’ha referen-
ciat anteriorment, amb la intenció de mantenir i mostrar la coherència.

A l’apartat desenvolupament i temporització haurem de referenciar l’estructura
de l’acció, indicant les estratègies metodològiques que farem servir al llarg
l’activitat, i la temporització de les tasques que inclou. Entenem l’estructura de
la sessió com l’organització didàctica de les diferents sessions. Per coherència
amb la metodologia assenyalada, establirem tres moments de durada variable:
presentació, execució i tancament.

• Presentació. Les activitats es poden estructurar en una o més sessions. Si
l’activitat només inclou una sessió, a la presentació s’haurà de presentar
obligatòriament el contingut de l’activitat; si l’activitat inclou més d’una
sessió, a la primera s’haurà de presentar el contingut de l’activitat i ubicar
el contingut d’aquesta primera sessió. A les següents sessions s’haurà de
recordar el contingut treballat i relacionar-lo amb el de la sessió actual. Cal
tenir en compte que:

– La presentació del contingut té com a finalitat motivar cap a l’apre-
nentatge. En paraules d’Antoine de Saint-Exupéry, a Ciutadella: “Si
vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taules o
distribuir la feina; primer has d’evocar en els homes i dones l’anhel de
mar lliure i ample.”
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– Per aquesta finalitat es poden fer servir diferents tècniques per explorar
idees prèvies, fer una avaluació inicial dels coneixements previs de què
disposen els participants, quines expectatives tenen de la sessió...

– En el cas que el tècnic no conegui tots els participants i/o no tots
els participants es coneguin entre ells d’altres activitats, també serà
necessari fer les respectives presentacions. Aquestes presentacions
personals tenen per objectiu trencar el gel.

• Execució. En aquest apartat es desenvolupa el gruix de l’aprenentatge.
Aquesta fase està directament enfocada a l’assoliment dels objectius ope-
ratius plantejats. Les tècniques i estratègies seleccionades han de ser
coherents amb la metodologia del programa i han d’estar orientades a
l’assoliment dels objectius operatius de l’activitat. En l’execució s’han de
detallar totes les tasques que fan a la sessió les persones participants i el
tècnic. Resultarà útil que les diferents tasques que componen l’activitat
estiguin redactades amb guionets i estiguin temporitzades. Cal tenir en
compte que:

– En l’execució de l’activitat serà important tenir en compte les carac-
terístiques de les persones participants per poder ajustar al màxim
la proposta. En aquest sentit, i seguint els principis metodològics
dels programes d’entrenament en competències, haurem de defugir
de sessions magistrals en què les persones participants es limiten a ser
receptors d’uns continguts.

– Recordem que les persones participants han d’aprendre fent i que
hem de tenir en compte el bagatge amb què compten per ampliar,
perfeccionar o modificar aprenentatges. En cas que les sessions
tinguin una durada superior a una hora, haurem de preveure moments
de descans. Aquest moment està relacionat amb les fases d’aprenen-
tatge i d’automatització del procés d’adquisició de competències i
d’habilitats d’autonomia personal i social.

• Tancament. Cal que les activitats tinguin un tancament, seguint el cercle de
l’aprenentatge reflexiu de Kolb, que es reflexioni sobre l’aprenentatge que
s’ha fet en aquesta activitat i/o sessió per poder-lo generalitzar i transferir
a altres situacions: evidenciar i visibilitzar l’aprenentatge fet durant la
sessió, relacionar-lo amb altres situacions viscudes, amb altres accions
de l’itinerari personal, de la recerca activa de feina, situacions laborals
que es poden trobar en funció del seu objectiu laboral... Si no s’ha fet
durant l’activitat, és un bon moment per aclarir dubtes, per valorar el
contingut de la sessió, les tasques proposades, la metodologia, el material,
aspectes a millorar... Aquest moment de l’activitat es pot relacionar amb
automatització i consolidació, proposant, per exemple, tasques per fer a
casa i que es podran reprendre en una altra sessió d’orientació grupal i/o
individual.

Cadascuna de les tasques que s’inclouen en els diferents moments de l’organització
didàctica de l’activitat, cal temporitzar-les. A banda, al llarg de l’activitat, i per
facilitar l’entrenament en competències, podem fer ús de diverses estratègies i
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tècniques d’entrenament, que podem agrupar en tres grans categories, tal com
podem veure a la taula 1.3. Haurem de seleccionar les estratègies i tècniques
en funció dels objectius i també dels continguts de l’activitat, perquè els segons
estaran al servei dels primers.

Taula 1.3. Estratègies i tècniques d’entrenament

Tècniques per incrementar o aprendre conductes Tècniques de comunicació Dinàmiques i tècniques de grup

Identificació del problema i de les possibles solucions Retroalimentació Dinàmiques de grup

Modelatge Empatia Tècniques de treball

Reforç Escolta activa

Encadenament Assertivitat

tècniques de reestructuració cognitiva

Tasques per casa

Pel que fa als recursos materials, s’han d’especificar de manera exhaustiva quins
són els materials fungibles i no fungibles necessaris per dur a terme l’activitat, ja
que si un company vol portar-la a terme, ha de poder preparar el material necessari
i disposar-ne.

Finalment, l’avaluació es pot plantejar des de diferents àmbits: els objectius
proposats, l’activitat, l’autoavaluació del tècnic, la satisfacció de les persones
participants... Pel que fa a l’avaluació dels objectius de l’activitat caldrà:

• Determinar la tècnica que s’utilitzarà per recollir la informació, per exemple:
observació, entrevista, enquesta...

• Concretar l’instrument on es registrarà aquesta informació, per exemple:
pauta-registre d’observació, qüestionari...

• Dissenyar l’instrument amb els seus indicadors i escala d’estimació. S’acon-
sella que l’escala tingui valors parells perquè la valoració no sigui imparcial.
Respecte als indicadors de l’instrument:

– Caldrà establir per a cada objectiu operatiu els indicadors correspo-
nents.

– Tots els indicadors han d’estar directament relacionats amb un objectiu
operatiu.

– Han d’estar redactats en tercera persona del present d’indicatiu.

– Han de descriure conductes concretes i observables amb frases afir-
matives, simples, clares i mesurables que ens portin a valorar el grau
d’assoliment de l’objectiu.

Els indicadors els hem d’entendre com evidències que aquella persona ha assolit
l’objectiu proposat. Per això cal que la persona tingui coneixement dels objectius
de l’acció, domini la definició i els elements de la competència per poder
prendre consciència i actuar d’acord amb la competència. Aquestes evidències
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facilitaran prendre consciència de les competències adquirides i transferir-les a
altres contextos.

Exemple d’indicadors

A partir de l’objectiu operatiu 1.6.2, adaptar la carta de presentació a una oferta laboral
concreta, podem plantejar els indicadors:

• Indica les referències de l’oferta a la carta.

• Associa la seva experiència amb el lloc de treball ofert.

• Relaciona les seves competències transversals amb les del lloc de treball ofert.

• Posa de manifest la seva motivació professional pel lloc de treball ofert.

El registre d’observació i l’escala d’estimació es podrien concretar de la següent manera:

Figura 1.5. Registre d’observació amb escala d’estimació

1.6 Execució del programa d’entrenament de competències
sociolaborals

L’execució consisteix a portar a terme les activitats planificades en funció dels
criteris que s’han especificat al programa i al disseny de les activitats.

La programació és dinàmica i flexible i ha de permetre modificar elements en
funció del context i de les persones participants per poder ajustar les propostes a les
necessitats que puguin anar sorgint durant l’execució del programa i les diferents
activitats.

L’avaluació ens ha d’ajudar a introduir les modificacions necessàries per anar
ajustant la implementació del programa a les persones participants i el context.
En aquest sentit, podem definir tres moments crítics de l’avaluació per a execució:

• Inicial (diagnòstica). Ajuda a concretar el nivell real de les persones
participants i adaptar la sessió, si correspon.
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• Formativa (del procés). Facilita tenir un feed-back sobre el desenvolupa-
ment de la sessió, l’estat del grup, de les persones participants i adaptar-la
en cas necessari, afegint exemples, proposant altres tasques...

• Sumativa (final). Revela els aprenentatges realitzats i ens orientarà sobre
futurs canvis a realitzar.

1.7 Avaluació i informe del programa d’entrenament de
competències sociolaborals

Seguint Neus Sanmartí (2007), l’avaluació l’entenem com un procés de recollida
i anàlisi d’informació per descriure la realitat, emetre judicis de valor (valorar si
ha funcionat o no, si s’han assolit uns determinats resultats prefixats, si es podria
millorar...) i prendre decisions per a la millora, en el nostre cas, de la qualitat d’un
programa.

Tot i que amb un sentit pedagògic l’avaluació es presenta en un darrer moment, a
la pràctica ha de ser transversal i ha d’estar present en el disseny de cadascuna
de les fases del programa.

L’avaluació ha de fer referència a diferents dimensions, com:

• l’avaluació dels participants, prenent com a referència els objectius del
programa.

• l’autoavaluació o satisfacció dels participants, que pot facilitar la reflexió
sobre els aprenentatges realitzats i transferència a altres àmbits.

• l’autoavaluació del professional, que permetrà detectar propostes de millora
respecte a la temporització, els recursos, les tècniques emprades i la
planificació d’aquestes tècniques.

A partir de tota la informació recollida i analitzada respecte dels resultats de
l’avaluació del programa d’entrenament, s’elaborarà l’informe d’avaluació. És
un document que hauria de donar compte dels diferents nivells de l’avaluació
descrits i recollir propostes de millora, en cas necessari.

S’ha de tenir en compte qui és el destinatari de l’informe per poder adaptar el
llenguatge i la informació al nostre interlocutor. Així, potser és necessari elaborar
un informe per a una subvenció, amb la intenció de rendir comptes, per a la mateixa
entitat on treballem, per fer difusió de la feina del nostre dispositiu, per a les
persones ateses...
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Orientació professional

Les necessitats i accions
d’orientació reben aquest nom, ja
que estan vinculades a
l’orientació vocacional i
professional.

L’orientació vocacional és
un procés

El dinamisme d’aquests dos
elements, autoconeixement i
coneixement del context,
provoca que l’orientació
vocacional s’entengui com un
procés i no com una acció
puntual.

2. Competències i estratègies vinculades a l’àrea d’orientació

En els processos d’inserció, hi ha dos moments especialment importants en què es
posa de manifest la presa de decisions. Aquests dos moments, associats a elements
clau del projecte professional, en què les persones prenen decisions vertebradores
per al projecte professional, són:

• La definició de l’objectiu laboral, que permetrà fixar una fita, un objectiu
final al qual la persona es dedicarà.

• L’elaboració del pla de millora de l’ocupabilitat o pla d’acció, que
permetrà operativitzar aquest objectiu, definint les actuacions i estratègies
per arribar-hi.

Amb algunes persones, abans de definir l’objectiu laboral, caldrà definir quin
és el seu posicionament davant el projecte professional, valorar i determinar si
realment es vol engegar aquest procés.

El tècnic en inserció i la persona demandant han de conèixer les
competències, implicades en la presa de decisions, i els seus elements,
associats amb la necessitat d’orientació.

2.1 Presa de decisions i orientació professional

Tal com explica Joaquín Ríos (2000), històricament han existit dues concepcions
de l’elecció de l’objectiu professional. D’una banda, una concepció estàtica,
que entén l’elecció professional com un moment puntual, molt sovint únicament
associat a l’adolescència, i que feia que aquesta elecció quedés fixada de per vida.
Aquesta concepció considera que els interessos, les competències i el context de
la persona són constants.

D’altra banda, una concepció dinàmica, que entén l’elecció com una construcció
al llarg de la vida, i que ha donat lloc a l’orientació vocacional; entenent que la
persona és un ésser dinàmic, en desenvolupament al llarg de la seva vida, i que
no finalitza amb l’adolescència, sinó que durant l’etapa adulta es poden produir
canvis en els seus factors interns (interessos, valors, competències...), però també
en els factors estructurals (context). Aquesta segona concepció està en sintonia
amb el model d’ocupabilitat amb què treballem.

L’orientació vocacional és un procés d’acompanyament que cerca que la persona
demandant faci l’elecció de la professió, trobi la seva vocació. L’orientació
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Projecte professional i vital

No podem entendre un projecte
professional sense vincular-lo a

un projecte de vida, ja que
estaran en constant interacció i

es condicionaran mútuament.

vocacional es complementa amb l’orientació professional que implica acompanyar
en la preparació per a aquesta vocació, el seu accés i manteniment. Aquest procés
té dos elements fonamentals: l’autoconeixement i el coneixement del context, en
el nostre cas del context laboral.

“El procés de desenvolupament vocacional és un procés natural, però que pot ser après i
ha de ser afavorit i potenciat.”

Ríos, J. (coord.) (2000). Orientació vocacional. Programa d’activitats per a tutoria de grup

i tutoria individual (p. 11).

La informació és bàsica; considerem que en els programes de desenvolupament
de competències, partint del protagonisme absolut de la persona demandant, s’han
de planificar activitats que promoguin l’autoconeixement, el coneixement del
context social, laboral i formatiu, per facilitar una presa de decisions informada,
reflexiva i responsable.

La informació és la clau per prendre una decisió.

Per facilitar la presa de decisions i la reflexió, al voltant del contingut que s’ha de
treballar en cada fase de la presa de decisions, comptem amb diferents estratègies
i recursos.

2.1.1 La presa de decisions al llarg del projecte professional

El projecte professional el podem entendre com un mapa en el qual tracem un
camí entre una situació de partida (on soc?, com soc?, amb què compto?) i una
meta o objectius (a on vull arribar?, què demana i ofereix aquesta nova situació?).

Aquest no és un camí únic i lineal. Al contrari, podem trobar-nos amb diversitat
de camins i incerteses. Per verificar que avancem adequadament en aquest camí
cap a l’objectiu final, caldrà fixar fites entre la situació d’origen i la desitjada, que
ens ajudin a verificar que hem agafat un camí correcte.

D’aquesta manera, el projecte professional respon a una planificació intencional i
conscient, que parteix de l’anàlisi d’una situació inicial, on es dissenyen de manera
concreta tots els passos que cal fer per aconseguir l’ocupació o ocupacions en què
ens agradaria treballar.

Aquesta planificació, on ens anticipem a la situació a la qual volem arribar, ha de
ser oberta i flexible, ja que al llarg del camí podem trobar elements que ens facin
introduir modificacions o, fins i tot, canviar d’objectiu final.

Si prenem com a referència la tècnica DAFO, posarem de manifest que el camí
pot ser variable, ja que haurem de tenir en compte les condicions que ofereix el
context (oportunitats i amenaces), sempre dinàmic i canviant; i les pròpies de la
persona (fortaleses i debilitats) amb les quals anirem regulant la nostra actuació.
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Així, aquest projecte professional, estarà sotmès a un constant procés de revisió i
de presa de decisions, tant a la fase de planificació, com a la d’execució i avaluació.

2.1.2 Competències implicades

El fet de posicionar-se davant el projecte professional i decidir si es vol tirar
endavant o no, implica activar un seguit de competències i habilitats. Per aquest
motiu considerarem que aquesta fase ja està contribuint al desenvolupament
competencial de les persones participants.

Tot i que les competències formen part d’un tot indissoluble, en aquesta fase es
posaran de manifest especialment les competències transversals d’identificació, a
través dels elements de competència:

• Situar-se en el context laboral general i d’interès.

• Conèixer el sector d’interès, les ocupacions i els llocs de treball relacionats.

• Conèixer els drets i deures dels treballadors vinculats a les ocupacions i llocs
de treball indicats.

• Definir les funcions i tasques, les competències, els requisits i les condicions
laborals de les ocupacions d’interès.

• Identificar punts forts i febles amb relació a l’objectiu laboral i les alternati-
ves ocupacionals.

• Construir una imatge professional realista i positiva integrant aquells ele-
ments que faciliten i dificulten l’ocupabilitat respecte a l’objectiu professio-
nal.

• Establir estratègies per potenciar els seus punts forts i millorar els punts
febles amb relació a l’objectiu laboral.

Aquest posicionament davant el projecte professional es pot dur a terme a través de
tutories individualitzades, en què el contingut se centri en una persona en concret,
o es pot realitzar com una acció grupal, en la qual busquem que la reflexió del
grup o el contrast d’argument promoguin la reflexió individual. Sigui com sigui,
la decisió que es derivi d’aquestes accions haurà de ser individual i, en aquest
sentit, seria bo validar-la en tutoria individual.

2.2 Posicionament davant el procés d’inserció

Un primer pas perquè una persona decideixi si vol fer un canvi en la seva vida, com
el fet de treballar, és fomentar la seva reflexió, enfront de la seva situació actual:
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com la viu, amb quins aspectes es troba a gust, quins altres li agradaria millorar,
què creu que pot fer per millorar-los...

En el cas de plantejar-se l’opció de treballar com una possibilitat per millorar la
seva situació actual, atenent la seva disponibilitat, serà necessari que identifiqui
quins avantatges i inconvenients personals comporta aquesta opció. En una
persona que no treballa, el fet d’activar-se per entrar al mercat laboral implicarà
un seguit de canvis en la seva vida i en l’ús de recursos. Com a tècnics hem de
garantir que els ha tingut en compte per prendre una decisió responsable.

El programa d’accions variarà en funció dels col·lectius o grups diana que
atengui el dispositiu d’inserció. Tot i que aquest tipus d’accions tindrà més sentit
amb aquells col·lectius o persones que arribin a l’entitat derivades d’altres serveis i
que no hi vinguin per voluntat pròpia (com pot ser, per exemple, en el cas d’alguns
joves o de receptors de subsidis), sempre serà útil per dotar de motius el projecte
professional. És a dir, que la persona identifiqui, analitzi i valori quins avantatges
i inconvenients pot tenir en el seu cas portar a terme aquest projecte.

Un cop la persona triï lliurement i des de la reflexió el fet de treballar, estarà en
disposició per passar a la següent fase: la definició de l’objectiu laboral.

2.2.1 Recursos per treballar el posicionament

Per treballar, tant en accions individuals com grupals, les competències relacio-
nades amb el posicionament davant el projecte professional es poden fer servir
diferents estratègies, com ara:

• Preguntes obertes, de l’estil: “Quins aspectes de la teva vida t’agraden ac-
tualment?”, “quins aspectes t’agradaria millorar?”, “per què?”, “necessites
canvis a la teva vida?”, “de quin tipus?”, “on et veus d’aquí a sis mesos?”,
“i d’aquí a un any?, “quines àrees t’interessen més?”, “com afectaria la teva
vida que demà entressis a treballar en una empresa?”

• Frases inacabades. Per exemple: “Crec que d’aquí a sis6 mesos...”, “el que
més valoro d’una activitat és...”, “treballar implica...”, “sempre vaig voler
ser...”, “seria feliç si...”, “algun dia jo...”, “quan sigui gran...”, “si em posés
a buscar feina ara...”

• Inventari de motius. Sovint les persones participants no estan acostumades
a participar en activitats on elles siguin una part activa i, al principi, es pot
ser difícil reflexionar sobre diferents aspectes. En aquest casos podem oferir
a la persona participant una llista amb diferents raons per les quals algú
pot decidir treballar. Alguns exemples de raons poden ser: per disposar
de diners propis, per relacionar-me amb gent nova, per sentir-me capaç,
per posar en pràctica allò que he après... Es tracta que el participant triï
els motius que el representen davant aquesta decisió. Se’n poden aportar
d’altres. Per conduir el diàleg es poden repassar els diferents motius i
seleccionar i ordenar els cinc més rellevants.
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• Balanç decisional. S’utilitza quan la persona demandant, davant dels
canvis que es planteja, inclou el fet de treballar o formar-se, tot i que
encara no n’ha pres la decisió. Consisteix en elaborar dues taules amb
dues columnes cadascuna. La primera taula portarà per nom, per exemple,
“Treballar” i la segona “No treballar”. A sota del títol de cada taula cal fer
dues columnes: una per fer una llista dels arguments a favor del títol i una
altra dels arguments en contra (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Balanç decisional

Treballar No treballar

A favor En contra A favor En contra

• Mapa mental. El mapa mental és un diagrama radial que permet represen-
tar idees, paraules, tasques i conceptes al voltant d’una idea central (vegeu la
figura 2.1). En la presa de decisions és un instrument útil per generar idees
i plasmar-les, explorar alternatives, planificar, organitzar. En aquest cas es
podria partir d’una paraula o idea clau que s’ubica al mig del document,
com “Treballar”, i d’aquí es derivarien dues possibilitats: “avantatges” i
“inconvenients”. De cada subidea d’avantatge o inconvenient se’n poden
generar altres. Cada idea ha d’estar representada per una paraula o una
frase breu. A partir d’aquí es pot analitzar la fotografia del mapa per valorar
les diferents opcions, veure associacions, aspectes implicats en la decisió...

• Dinàmiques. Es poden proposar diferents dinàmiques per treballar el
posicionament de les persones demandants davant el fet de treballar i iniciar
o mantenir, en conseqüència, un projecte professional. A tall d’exemple, a la
secció d’“Annexos” d’aquesta unitat, en proposem “el mapa autobiogràfic”.

Figura 2.1. Mapa mental

Una acció de l’àrea d’orientació centrada en el posicionament davant el projecte
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professional, contemplada dins del programa pel desenvolupament, pot contem-
plar diferents estratègies de les que s’han plantejat. Aquestes accions es poden
treballar de manera individual o grupal.

2.3 Definició de l’objectiu laboral

“L’objectiu professional és l’ocupació ‘ideal’ per a cada persona i a partir de la qual es
defineix el projecte professional.”

Servei d’Ocupació de Catalunya (tinyurl.com/yy8tvgco).

Un cop la persona demandant té clar quin és el seu posicionament davant el
projecte professional, la següent fita d’un projecte professional serà definir o
establir l’objectiu professional (a on vol arribar?), que condicionarà la resta de
fites del projecte.

Definir l’objectiu professional implica prendre una decisió vertebradora
del projecte professional, ja que a partir de concretar l’ocupació que s’ajusta
millor als propis interessos, valors i competències, també es poden planificar
les accions necessàries per arribar-hi.

La presa de decisions respecte a l’objectiu laboral girarà entorn a dos blocs
fonamentals: la persona i el context. Caldrà, doncs, recollir informació i
analitzar-la per determinar les possibilitats laborals de l’entorn en funció de la
persona i decidir un objectiu al qual dedicar-se. Conèixer el camí per arribar a
aquest objectiu donarà poder per decidir amb més seguretat.

Canvi d’objectiu definit

De vegades, tot i tenir definit un objectiu laboral, es pot donar la situació que:

• La persona decideixi que l’ocupació que va triar en un moment determinat, no és la més
adequada a la seva situació actual. Caldrà canviar o replantejar l’objectiu laboral adequant-lo
a la nova situació.

• La urgència econòmica, la manca de requisits per accedir a l’objectiu, o altres situacions,
“obligui” a cercar feina o treballar en altres opcions laborals. Paral·lelament es pot continuar
desenvolupant el projecte professional que acosti la persona al seu objectiu laboral.

Per definir un objectiu laboral es poden seguir els passos representats a la figura
2.2; tot i que alguns d’ells es poden fer en paral·lel, no sempre caldrà que es duguin
a terme en aquest ordre exacte, ni que es facin tots els passos:

1. Coneixement d’un mateix o autoconeixement

2. Coneixement del context laboral i formatiu

3. Generar possibles objectius laborals i aprofundir-hi

4. Prendre una decisió: confirmar l’objectiu laboral
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L’autoconeixement serà
important per
desenvolupar el procés de
recerca activa de feina
plantejat a l’apartat
“Competències i
estratègies vinculades a
l’àrea d’inserció”
d’aquesta unitat.

5. De la decisió a l’acció i la seva valoració

Figura 2.2. Passos per a la definició de l’objectiu laboral

En funció de la persona o grup que tinguem al davant, caldrà valorar quines
d’aquestes fases és necessari incloure en la definició de l’objectiu laboral.

A continuació, us oferim un vídeo del SOC, en què la protagonista pren conscièn-
cia de la importància de definir un objectiu laboral:

https://www.youtube.com/embed/KQ-TpszsZAk?controls=1

2.3.1 Coneixement d’un mateix o autoconeixement

El primer pas per poder prendre una decisió respecte a l’objectiu professional és
fer un treball d’introspecció, una cerca que permeti recollir, analitzar i valorar
informació respecte a un mateix. En aquesta fase es tracta de conèixer a fons
els factors personals i els competencials d’un mateix. Aquesta informació ha
d’ajudar a prendre consciència dels propis interessos, aspiracions, fortaleses i
debilitats per dirigir-se al mercat laboral. Els participants han de mostrar-se actius
en la recollida, anàlisi i valoració de la informació, tenint present el mercat laboral
i la correspondència d’aquesta informació amb aquest mercat.
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Identificar competències

Per treballar les competències és
imprescindible que la persona

domini el nom i la definició de
les competències amb les quals

treballem. Conèixer-les i
valorar-les permetrà identificar
les pròpies i posar-les en valor.

És necessari incloure la perspectiva de gènere i intercultural en aquesta
fase. És important que els interessos responguin realment al que la persona
vol i no a l’opinió dels altres. Hem de fugir dels tòpics i els estereotips de
gènere i culturals, garantint una elecció lliure.

Els continguts que s’han de tenir en compte en el procés d’autoconeixement són
(vegeu la figura 2.3):

Figura 2.3. Elements que cal contemplar en l’autoconei-
xement

• Els interessos personals i professionals. Fa referència a tot allò que ens
atreu, ja siguin activitats físiques, intel·lectuals, artístiques o d’altres tipus.
Es podria respondre amb la pregunta: quines professions o àrees t’agraden?

• Les competències (coneixements, habilitats i actituds). Fa referència a
aquelles coses que puc fer. Les competències es poden haver adquirit a
través de la formació, l’experiència al món laboral i experiències personals.
Es podria respondre amb la pregunta: què sé fer?, què se’m dona bé?

• Els valors professionals. Fa referència a allò que cadascú valora d’una fei-
na: pot ser la flexibilitat, l’estabilitat, la remuneració econòmica, relacionar-
se amb altres persones, el bon clima laboral, el reconeixement... Es podria
respondre amb la pregunta: què és important per a mi en una feina?, què
valoro i em motiva?

• Els trets de personalitat. Fa referència a característiques personals. És im-
portant tenir clar que les empreses busquen treballadors que contribueixin
a generar ambients positius, mostrin iniciativa i siguin resolutius. Es podria
respondre amb la pregunta: com soc? En aquest element és aconsellable
contrastar la nostra pròpia visió amb la que tenen de nosaltres altres persones
amb qui ens relacionem, com ara família, amics o companys de feina o
estudi. Contrastant aquesta informació tindrem una idea més clara de com
crec que soc i quina imatge tenen de mi les persones amb qui em relaciono.

• Altra informació, com ara: l’experiència laboral, la trajectòria formativa,
les necessitats, els condicionants de tipus personals... Serà important tenir
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en compte aquesta informació, ja que fa referència a altres factors personals
que condicionen l’ocupabilitat.

Estratègies i recursos per treballar l’autoconeixement

Per treballar l’exploració i l’anàlisi, tant en accions individuals com grupals, de les
competències i habilitats relacionades amb l’autoconeixement, el tècnic d’inserció
pot fer servir diferents estratègies i recursos. Sense ànim de ser exhaustius,
enumerem les següents:

• L’entrevista personal. L’entrevista haurà ser d’estar planificada, amb
uns objectius o temes per tractar i, per tant, caldrà que estigui adaptada
a cada cas, és a dir, serà personalitzada. El punt fort de l’entrevista
és que la informació que s’hi tracta està centrada en les necessitats i
interessos de la persona demandant. Aquesta informació farà referència a
variables personals i del context rellevants per al projecte professional, i
que tindran com a objectiu facilitar la presa de decisions responsable. A
les entrevistes personals recuperarem la informació obtinguda per diferents
tècniques i recursos. Així, en una entrevista personal podrem recuperar
els resultats obtinguts en provar un qüestionari d’interessos professionals,
revisar algun apartat del portafolis de la persona, històries de vida, recuperar
les conclusions extretes de diferents dinàmiques de grup o la informació
que ens hagi semblat més rellevant en una entrevista a persones en actiu de
diferents sectors.

• L’anàlisi de casos. A partir de casos d’altres persones reals o fictícies
s’intenta identificar la relació entre els interessos, les competències i els
trets de personalitat amb possibles ocupacions. Sovint serveix per relacionar
hobbies o competències que s’apliquen en entorns no laborals amb possibles
ocupacions.

• Les històries de vida. Són un relat, escrit en primera persona, sobre
episodis de la seva vida que inclou textos, anècdotes, imatges..., referides
a experiències que tenen un significat especial per a la persona. Les
històries de vida permeten extreure informació detallada sobre les vivències,
les expectatives, els interessos, els posicionaments, els rols..., de manera
que la persona pugui prendre una consciència crítica de la seva situació,
valorant condicionants que han anat configurant la seva realitat personal i
professional. Es busca que la persona sigui conscient de quins fets i quines
decisions l’han portat a la situació actual i que ara pot fer coses per canviar
la seva situació.

• Frases incompletes. Una variant de les històries de vida que permet recollir
impressions i vivències específiques de fets concrets que ens interessin són
les frases incompletes. Si pot ser, han de posar de relleu els punts forts de la
persona, reforçar experiències que han estat positives o posar de relleu les
decisions que s’han de prendre. El requisit principal és que siguin obertes
per estimular a l’autoanàlisi i la presa de decisions. Alguns exemples de
frases incompletes poden ser: “El que més m’agrada i el que menys de
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Els tests estandarditzats
només els han de fer servir

psicòlegs col·legiats; el
tècnic en integració social

no els ha de passar.

l’última experiència que vaig tenir va ser”; “la resta de persones valoren
especialment de mi”; “el que m’ajuda a mantenir una feina és...”

• Contrast de percepcions. Es tracta de fer una autovaloració d’aspectes
personals. S’hi poden incloure els interessos, les competències, els valors,
els trets de personalitat... per després contrastar-la amb la percepció que
tenen de nosaltres altres persones que ens coneguin bé (amics, familiars,
companys de feina, companys d’activitats...). Es tracta d’analitzar i valorar
la informació que rebem dels altres sobre nosaltres mateixos i contrastar-la
amb la nostra autopercepció.

• Preguntes obertes vinculades als diferents elements que conformen l’au-
toconeixement: “Quina imatge tenen les meves amistats i família de tu?”,
“quina és la imatge que tens de tu mateix?, quins trets positius destacaries
de tu?”, “quines són les teves aficions?”, “quines són les competències en
què més destaques?”, “quines van ser les assignatures que més t’agradaven
de l’institut, el cicle, el grau...?”

• Llista de competències o habilitats, de trets de personalitat, de valors
vinculats a la disponibilitat... En aquest sentit, cal fer un treball perquè les
persones demandants entenguin què és la competència professional, possi-
bles classificacions, definicions i evidències. Hi ha diversos diccionaris de
competències transversals i/o clau, segons l’autor que les defineixi.

• Anàlisi del propi curriculum vitae o d’experiències (història de vida).

• Qüestionaris per valorar les pròpies competències. Un exemple d’eina
en línia és el que ofereix Barcelona Activa a través de l’aplicació “Compe-
tencies.clau”.

• Qüestionaris d’interessos professionals. Alguns d’aquests són eines
en línia que permeten respondre preguntes senzilles d’interessos, valors,
competències i trets de la personalitat per relacionar les respostes amb
ocupacions concretes. A partir d’aquest resultat, es proposa explorar
aquestes ocupacions per avançar amb la presa de decisions. Alguns dels
qüestionaris en línia són:

– De Barcelona Activa: “Test d’interessos professionals”, “El currícu-
lum ocult” i “Competències clau”.

– Del SOC: el test “CLOE: objectiu professional”.

– D’Educaweb: “El GR: l’eina per arribar allà on vols.

• Tests estandarditzats. Durant un període de temps, en el camp de
l’orientació, es va fer un ús molt generalitzat i gairebé exclusiu de les proves
quantitatives (estandarditzades o no) per intentar donar objectivitat i garantir
així la valoració de la persona i el seu possible acoblament amb un lloc de
treball concret. A l’actualitat aquests proves prenen un valor complementari
d’informació a les entrevistes que es fan al llarg de l’itinerari personal
d’inserció, amb la intenció de fomentar l’autoconeixement de la persona
i l’exploració de les possibilitats de l’entorn (formatives i laborals). Segons
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Aquests continguts del
mercat laboral estan
relacionats amb el
contingut vist a l’apartat
“Context de la inserció
sociolaboral” de la unitat
“Context de la inserció
laboral”.

Gutiérrez-Crespo, en cas d’utilitzar aquestes tècniques, es recomana que
els resultats i la informació obtinguda es combinin amb altres tècniques
qualitatives per poder ajustar al màxim la resposta del professional a la
persona i el seu context.

2.3.2 Coneixement del context laboral i formatiu

Aquesta fase pretén situar la persona en el mercat laboral amb una visió general
d’aquest, així com les opcions formatives que té al seu abast.

En aquesta fase, s’han conèixer els factors estructurals per identificar com condi-
cionen la seva ocupabilitat. En aquest sentit, la persona ha d’aprendre a recollir,
analitzar i valorar informació (vegeu la figura 2.4) respecte al mercat de treball,
així com les diferents opcions que ofereix la formació professional (ja sigui de
base, contínua o ocupacional).

Per poder accedir a aquesta informació podem comptar amb portals específics i
especialitzats d’internet, premsa, col·legis professionals, gremis, serveis públics
d’ocupació... De l’anàlisi d’aquesta informació la persona demandant es podrà
ubicar en el context laboral per identificar oportunitats i amenaces per al seu
projecte professional.

Figura 2.4. Coneixement del context laboral

Respecte al mercat laboral, les persones han de disposar d’informació que
els permeti fer una lectura de com els factors estructurals condicionen la seva
ocupabilitat.

Seguint Marta Colomé (2010b), alguns continguts per aproximar-se al context
laboral són:

• Conjuntura econòmica i laboral. Es tracta de presentar una fotografia
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del mercat laboral a escala macro. Per fer-ho podem recórrer a informació
sobre la caracterització del mercat laboral, quins són els sectors tradicionals
i emergents al territori i quines perspectives de futur tenen, quins són
els índexs econòmics per sectors i àrees geogràfiques, les taxes (d’atur,
d’ocupació, de parcialitat, de temporalitat) respecte a variables rellevants
(edat, sexe, nacionalitat...) del grup d’incidència, quins acostumen a ser els
canals d’intermediació habituals, quins són a trets generals els drets i deures
dels treballadors...

• Conjuntura del sector d’ocupació vinculat als seus interessos. Molt
probablement, a la fase d’autoconeixement la persona hagi determinat un
o diversos sectors d’interès. Caldrà aprofundir en quina ha estat en els
últims anys l’evolució del sector o sectors i quines són les perspectives de
futur, característiques de les empreses del sector, tendències d’ocupació (per
exemple: % d’ocupació femenina i perfils del sector), vies d’accés al sector,
opcions de promoció professional dins del sector...

• Polítiques econòmiques i socials: aquests factors fan referència a quines
mesures, accions i recursos afavoreixen (per exemple: contractes bonificats,
programes d’acreditació de competències, clàusules socials...) o dificulten
(situacions administratives, especialment al col·lectiu de persones immi-
grades, com la manca de permís de treball) l’ocupabilitat de la persona
o grup d’incidència. També s’hi poden incloure quins són els recursos
sociolaborals disponibles a l’entorn de la persona, com per exemple centres
de formació, aules actives...

• Infraestructura econòmica i social: estem davant de la presència o
absència d’aquells serveis i recursos del territori que poden representar
una ajuda per a la situació econòmica i social de les persones o grups
d’incidència com equipaments socials, prestacions, xarxes de solidaritat
entre iguals, accés a transports públics...

• Factors de discriminació social: la persona i els grups d’incidència han
de prendre consciència de quins són els elements de discriminació social
i del mercat laboral que poden recaure sobre ells. Discriminació per raó
de gènere, origen, religió, o situacions personals (tutela, discapacitat, patir
alguna malaltia, haver complert una condemna legal...)

No totes les persones, ni tots els grups d’incidència tindran la necessitat
de treballar aquests continguts més generals del mercat laboral. Tot i així,
sovint atendrem persones i grups d’incidència susceptibles de treballar-los,
com poden ser: persones joves, persones inactives, persones estrangeres...
Aquesta contextualització, en alguns casos, també permetrà ubicar-se i fer
un ajustament d’expectatives de condicions laborals, així com de requisits.
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El mercat laboral en el
cinema

A la pàgina web bit.ly/2mhx8bg
hi ha una selecció de pel·lícules
vinculades amb el món laboral i
fitxes didàctiques per a
l’aplicació didàctica.

Estratègies i recursos

Algunes estratègies i recursos amb què podem treballar els continguts propis del
mercat laboral són, sense intenció de ser exhaustius:

• Preguntes obertes, que permetin aproximar-se a quines idees i expectatives
tenen les persones participants respecte al mercat de treball com “què
significa treballar?”, “quines són les característiques principals del mercat
laboral avui?”, “com s’organitza el mercat laboral?”, “quins són els sectors
econòmics?”, “quin tipus d’empresa hi ha majoritàriament a Catalunya /
la meva localitat/comarca / el meu municipi?”, “quina feina m’agradaria
fer?”, “què demanen i què ofereixen les empreses?”, “quines condicions
m’agradaria tenir, quines estic disposat a acceptar i quines no acceptaria
mai?”, “què és allò que més valoren les empreses d’un treballador avui?”,
“quins condicionants tinc per entrar al mercat laboral?”, “què són els conve-
nis col·lectius?”. A partir d’aquestes preguntes es poden anar construint en
grup les característiques actuals del mercat laboral, amb la intenció que la
persona s’hi ubiqui.

• Recerca d’informació a través de diferents fonts, visites i xerrades. Es
pot consultar aquesta informació a través del SOC, del servei de promoció
econòmica de diferents municipis, de col·legis professionals, gremis i
representacions sindicals.

• Paral·lelament a la utilització del club de feina o de l’espai de recerca de
feina per la pròpia recerca activa de feina.

• Qüestionaris per descobrir noves ocupacions. Un exemple d’eina en línia
és l’aplicació de Barcelona Activa “De les ocupacions que coneixes a les
que no coneixes!”. Permet conèixer noves ocupacions a partir d’ocupacions
més tradicionals, per exemple: a una persona interessada en el camp de
l’educació/formació li permet conèixer noves ocupacions, més enllà de la
de mestre o professor, ampliant el ventall a: e-mentor, formador virtual,
director de granges educatives, animador del patrimoni cultural...

• Dinàmiques que permetin identificar i transferir competències i tasques
que es realitzen en contextos no laborals (àmbit domèstic, de participació
ciutadana, oci...) i la seva correspondència en ocupacions remunerades.
Aquesta estratègia pot ser adequada per a persones que entren per primera
vegada al mercat laboral, que ho fan després d’un període d’inactivitat, que
busquen reorientar la seva carrera professional... Altres dinàmiques que
permetin sensibilitzar sobre la gestió del canvi que suposa la reorientació
professional o el canvi de sector, quan acompanyem col·lectius que han estat
treballant durant molts any en un sector determinat i, per diferents motius,
han de canviar de sector i d’ocupació. Algunes dinàmiques que podem fer
servir serien: “colors retinguts”, “empeny la teva vaqueta”, o d’altres al
voltant de llibres com Qui s’ha endut el meu formatge?.

• Visionat de pel·lícules. Es tracta de veure pel·lícules en què es posen de



Inserció sociolaboral 44 Desenvolupament de competències professionals

manifest característiques del mercat laboral que ens interessa, com a tècnics,
posar de relleu i fomentar-ne la reflexió del grup.

El mercat laboral des de la perspectiva de l’àmbit acadèmic

Una manera d’apropar-se al mercat laboral és a través de l’aproximació a
l’àmbit acadèmic. Respecte a això, les persones demandants necessiten disposar
d’informació de quins opcions formatives existeixen en l’àmbit formal (CFGM,
CFGS i graus universitaris) i no formal (formació ocupacional i contínua, així
com d’altres programes).

Caldrà, doncs, que la persona contempli el ventall més ampli d’opcions formatives
vinculades als seus interessos. Això implicarà per part del tècnic conèixer les
opcions de formació professionalitzadora dins del sistema educatiu, dins de la
formació no reglada (formació ocupacional i contínua), així com de programes
i formacions específiques que no es corresponguin pròpiament amb la formació
professional.

El contingut de l’àmbit formatiu que les persones hauran de valorar i analitzar
serà:

• L’oferta existent en sentit ampli i ajustada als interessos de la persona
demandant

• Les vies i requisits d’accés

• La durada

• Les sortides professionals i ocupacions més freqüents

• La competència general (per a què prepara)

• Els títols i/o certificats professionals als quals condueix

• La continuïtat dels estudis

Aquests continguts hauran de permetre identificar els diferents itineraris formatius
als quals es pot optar. En tot cas, els continguts i les estratègies s’hauran d’adequar
a les característiques i necessitats de les persones participants.

Seguint Marta Colomé (2010), citem dues estratègies que es poden fer servir per
treballar els continguts assenyalats:

• Recerca d’informació i la utilització de xarxes de recursos. Amb aquesta
estratègia es pretén que la persona adquireixi eines per identificar quina
informació necessita i mobilitzar els recursos necessaris per aconseguir-
la. Les accions han de fomentar que la persona sigui un subjecte actiu i
participatiu en aquesta recerca d’informació i construcció de coneixement.
Caldrà que la persona, partint del que necessita i el que vol, identifiqui quina
informació necessita i determini on buscar-la i com. La tasca del tècnic
és acompanyar i estructurar quina informació cercar i proveir de recursos i
fonts de consulta per trobar-la.
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• Tutories entre iguals o entrevistes. És un tipus de pràctica, estesa a
diferents instituts, basada en la mentoria, en què una persona amb major co-
neixement respecte a una temàtica transmet coneixement a una altra de més
inexperta. Amb determinats col·lectius, pot ser una bona estratègia comptar
amb altres persones que actualment estan fent determinades formacions per
explicar els mòduls que componen la formació, les sortides professionals,
els llocs de pràctiques i de treball, així com vivències de caire més personal
que poden ajudar a motivar cap a la formació. En aquesta estratègia
cal seleccionar l’“expert” garantint que realment farà un bon traspàs de
coneixement. Es pot proposar com a relació més personal centrant-nos
en uns interessos concrets o com un panel d’experts, on cada expert
presenti una formació concreta. El gran avantatge d’aquesta estratègia és
que les persones participants poden formular consultes i exposar dubtes als
“experts”.

Serà necessari que les persones demandants tinguin com a referència les fonts
oficials per cercar la informació respecte a la formació.

Per cercar informació sobre la formació professional reglada, promocionarem la
pàgina oficial del Departament d’Educació (ensenyament.gencat.cat). A l’apartat
“Estudiar a Catalunya”, es pot obtenir informació dels ensenyaments professionals,
de les famílies professionals i dels cicles que inclouen.

Per a cada tipus d’estudis podrem obtenir la següent informació: descripció,
continguts, accés, tràmits, continuïtat, així com un cercador de centres on es
poden cursar. En aquesta mateixa pàgina també es pot obtenir informació sobre
el servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic. Relacionat amb aquest
servei tornem a trobar un cercador de centres que ofereixen aquests serveis.

Respecte a la formació no reglada, formació ocupacional i contínua, la font de
referència serà la pàgina oficial del SOC (oficinadetreball.gencat.cat). En aquesta,
caldrà fer servir el cercador oficial, que contempla la totalitat de l’oferta al territori
català. En aquest cercador es pot consultar la totalitat de l’oferta formativa del
SOC. Es poden cercar els cursos en funció de l’àmbit en què es vol formar la
persona i per certificats de professionalitat.

Quan es consulta un curs en concret, la informació que es recull està classificada
per pestanyes: dades de la formació (on s’indiquen les hores de la formació, les
dates d’inici i de finalització, on es duu a terme el curs), temari, centre on es
realitza, sol·licitud de preinscripció i certificat de professionalitat (aquí s’indica
quines unitats de competència del certificat de professionalitat al que condueix la
formació s’inclouen en el curs).

2.3.3 Generar possibles objectius laborals i aprofundir-hi

A partir de la informació i les conclusions realitzades a les dues fases anteriors, la
persona podrà anar definint possibles objectius o alternatives laborals en forma
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Mapa laboral

És una eina produïda en el marc
de la Proposta metodològica

d’inserció laboral per a joves. El
format és similar al d’un

portafolis professional digital; ha
estat ideat per Marta Colomer i

elaborat per Marta Colomer i
Anna Fló: mapalaboral.org

d’ocupacions. Per fer-ho, haurà de tenir en compte quines són les ocupacions
que més l’interessen, les que més oportunitats de contractació presenten, així com
aquelles on té més possibilitats de ser contractat ja que en té competències adients.

La persona ha de continuar amb el coneixement dels factors estructurals, ara cen-
trats en les alternatives ocupacionals que la persona hagi assenyalat. D’aquestes
s’hauran d’analitzar i valorar les següents variables:

• Perfil professional dels llocs de treball (funcions i tasques). D’acord amb
el material del mòdul, l’intentarem definir en clau de competències, ja que
orientarà el desenvolupament competencial.

• Requisits d’accés (què demanen?) i condicions laborals i econòmiques (què
ofereixen?). Aquí es destacaran quines són les titulacions, formacions, ex-
periències necessàries per a les ocupacions triades, així com les condicions
que ofereixen als treballadors.

• Forma d’ocupació (compte propi –autònom o associat– compte aliè –em-
presa privada o organisme públic–).

• Valors del sector on s’encabeix l’ocupació. Per exemple, segons el Barò-
metre del Tercer Sector de Catalunya (2015), el sector social valora molt
positivament el compromís, l’empatia, l’orientació al client, el treball en
equip i la cooperació, entre altres aspectes.

A continuació, enumerem algunes estratègies i recursos referenciades a Mapa
laboral, amb què podem investigar a fons aquests continguts:

• Entrevistes i visites a professionals en actiu. Segons Marta Colomer
(2010), es recomana a la persona que cerqui algun professional conegut en
el seu camp d’interès perquè li doni informació i consell per treballar-hi. Si
no disposa de ningú, des del dispositiu d’inserció es pot intentar contactar
amb algun professional disposat dins de les empreses amb les quals s’ha fet
prospecció i tenim algun tipus de col·laboració. En aquest sentit:

– Es pactarà amb la persona demandant quin serà el possible guió
d’entrevista. Algunes preguntes poden ser: “De què tracta la seva
feina?”, “quines tasques té?”, “quines dificultats acostuma a trobar-se
en el seu dia a dia?”, “quins són els requisits?”, “quines titulacions
calen?”, “què s’ha de saber fer?”, “com s’ha de fer?”, “quines són les
condicions?”, “com són les relacions amb la resta de persones amb qui
es relaciona, caps i companys?”

– Serà necessari preparar l’entrevista o la visita amb les persones parti-
cipants, elaborant una bateria de preguntes. Un cop feta l’entrevista
o la visita serà necessari identificar aspectes que poden ser d’interès
per a la persona demandant i extreure conclusions de cara a la presa
de decisions.

• La recerca d’informació i la utilització de xarxes de recursos. Partint
de la informació que la persona ha obtingut de la fase d’autoconeixement
i d’aproximació al context, la persona pot focalitzar la seva cerca en unes
ocupacions concretes. Algunes fonts d’informació són:
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– Ofertes de feina. Disponibles a diferents canals de recerca de feina.

– Fitxes ocupacionals. Existeixen diferents webs amb informació re-
lativa a ocupacions concretes, com el “Cercador d’ocupacions” de
Barcelona Activa, l’apartat “Conèixer les feines” del SOC, “Mapes
d’ocupació” de l’Ajuntament de Manlleu, el diccionari de professions
d’Educaweb...

– Certificats de professionalitats. En aquests es descriuen les competèn-
cies d’una ocupació concreta.

– Convenis col·lectius, en el cas que l’ocupació triada en tingui.

• Tast d’oficis. En format de sessions es facilita que la persona demandant
experimenti per diferents llocs de treball que poden ser del seu interès o
poden ser els que més probabilitats d’inserció tenen en el territori de la
persona. S’acostumen a oferir uns cinc llocs de treball, vinculats amb
les ocupacions d’interès, per exemple: perruqueria, comerç, electricitat,
fontaneria, fusteria d’alumini, cuina... Cal tenir en compte que:

– En l’oferta d’aquesta estratègia normalment estarem limitats per la
disposició de les empreses amb què col·laborem, per acollir persones
demandants durant aquests períodes de temps. La persona demandant
passa pels diferents llocs en sessions de 2 a 4 hores.

– Aquesta experiència li permet visualitzar in situ les tasques i funcions
més característiques, les competències requerides, la tecnologia que
es fa servir, l’ambient laboral... Amb la intenció de sistematitzar la
informació obtinguda a les diferents fonts, la persona participant pot
anar elaborant un mapa d’ocupació (vegeu la figura 2.5) per definir-
les.
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Figura 2.5. Mapa d’ocupació

Adaptat de mapalaboral.org

2.3.4 Prendre una decisió: confirmar l’objectiu laboral

La reflexió i l’assimilació que es desprenen del treball previ, fet a les fases
anteriors, donaran lloc a la presa de decisions. Aquesta sorgirà de l’anàlisi de
l’ocupabilitat, és a dir, de poder definir la posició de la persona, en aquest moment,
respecte a cadascuna de les ocupacions indicades.

Es tracta que la persona analitzi i contrasti, amb l’acompanyament del tècnic, els
continguts del mapa d’ocupació de cada alternativa contemplada a la fase anterior
(funcions i tasques, competències, requisits, condicions, valors...) amb els factors
estructurals, personals i competencials propis.

A partir d’aquesta anàlisi, la persona hauria de poder prioritzar, sota algun
criteri, les diferents opcions que ha indicat. Molt sovint aquests criteris tindran
a veure, d’una banda, amb factors competencials (què em cal?), quines són les
competències a desenvolupar i desenvolupades per apropar-se a cada objectiu
laboral, que permetran esbossar un projecte professional, i, de l’altra, amb factors
personals (què poso en joc?), per valorar si la persona podrà sostenir el procés que
implica la millora de l’ocupabilitat.
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Caldrà definir la disponibilitat davant el procés que implica cada possibilitat:
disponibilitat de temps, de recursos propis, de desplaçaments, de renúncia a altres
activitats...

Exemple d’objectiu laboral i alternatives laborals

En Joan té vint-i-set anys i ha estat treballant durant cinc anys a diferents sectors. Ara
ha decidit que ha de pensar en la seva carrera professional a llarg termini. Després d’un
procés de definició de l’objectiu laboral, ha decidit que vol acabar treballant com a mestre
d’educació primària. Té clar que aquest objectiu no és a curt termini, ja que no disposa
d’alguns requisits d’accés d’aquesta ocupació (com per exemple tenir un grau universitari).

A mesura que va desenvolupant el seu projecte professional a llarg termini, en desenvolupa
un altre a curt i mitjà termini que se centra en inserir-se en feines relaciones amb els
seus interessos, competències i formacions, mentre va adquirint noves formacions a curt
termini vinculades al sector de l’educació, com el títol de monitor de lleure per poder
anar adquirint experiència amb grups d’infants i de joves. En Joan pensa que aquestes
formacions i experiències també milloraran les seves competències vinculades a l’objectiu
a llarg termini.

Algunes estratègies i recursos que es poden fer servir, per confirmar l’objectiu
laboral són:

• Contrast d’ocupabilitat. A partir del mapa d’ocupació de cada alternativa
triada, la persona ha d’analitzar quins són els seus punts forts (aspectes a
potenciar) i els punts febles (aspectes a millorar). A partir de l’anàlisi de
cada alternativa en base als punts forts i febles, la persona podrà confirmar
cap a quin objectiu vol canalitzar els seus esforços i recursos.

• Tècnica DAFO. A partir del mapa d’ocupació de cada alternativa laboral
i dels factors estructurals treballats a la segona fase, la persona haurà
d’identificar quines són les seves:

– Debilitats: punts febles interns de la persona, per exemple: manca
de titulació exigida, perfeccionament d’idiomes, disponibilitat horària
baixa per a atenció a terceres persones...

– Amenaces: punts febles en referència al context: sector en declivi,
poques ofertes, factors discriminatoris...

– Fortaleses: punts forts interns de la persona, per exemple: compe-
tències transversals adequades o coneixement del sector per terceres
persones.

– Oportunitats: punts forts introduïts pel context: elevada demanda de
professionals en el sector, opcions formatives vinculades a l’objectiu
laboral disponibles al context...

• Taula de contingència. Adaptada de l’activitat “prendre una decisió” de
la “Guia d’inserció sociolaboral adreçada als professionals de l’àmbit de
les drogodependències”. En aquesta, la persona ha de valorar diferents
ocupacions del seu interès en funció de les competències, condicions i
requisits d’accés:

– A l’eix vertical s’indiquen les diferents ocupacions.
– A l’eix horitzontal s’indiquen diferents variables: les competències

tècniques, de base i transversals, les condicions i els requisits d’accés.
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– A continuació, la persona ha de fer una autovaloració de cada ocupació
a partir de cada variable indicada. Per exemple si la persona vol
treballar com dependent d’una botiga de roba esportiva, haurà d’anar
indicant per cada variable com la valora respecte als seus factors
personals i competencials. La valoració es farà amb una escala
quantitativa (molt adequat, adequat, poc adequat, gens adequat) o amb
una numèrica, per exemple, de l’1 al 4, on 1 signifiqui gens adequat i
4 molt adequat.

• El regle de l’ocupabilitat. Eina que permet obtenir una imatge gràfica de
quin és el percentatge de probabilitats d’aconseguir accedir i mantenir un
lloc de treball vinculat a una ocupació. El procediment és el següent:

– Es separa cadascun dels elements (competències, requisits i condici-
ons) del mapa d’ocupació en unitats o ítems que es transcriuen en una
fitxa en blanc amb diferents fileres i dues columnes.

– Cada variable s’ha de puntuar amb una escala de 0, 1 o 2; on 0
indica que la persona no té cap disponibilitat i/o capacitat respecte a
aquell ítem, 1 que la persona està parcialment disposada i/o compleix
parcialment amb l’ítem i 2 que té està disponible i té la capacitat
respecte a l’ítem. Un cop puntuats els diferents ítems, cal sumar la
puntuació que ens ha sortit per a cada oferta de feina, fitxa o certificat.

– A continuació, cal dividir el resultat de la suma pel nombre total
d’ítems. El valor obtingut d’aquesta divisió s’ha de multiplicar per 100
per obtenir el percentatge de la probabilitat d’encaix de la persona amb
aquella ocupació. El valor d’aquesta activitat és purament orientatiu,
ja que tal com es proposa aquí no contempla factors estructurals.

Prendre una decisió meditada i responsable suposa definir l’objectiu que es vol
aconseguir a curt, mitjà i llarg termini; així com allò que necessito per assolir-lo
(titulacions, competències), les accions que s’hauran de desenvolupar, així com
allò que puc i estic disposat a posar en joc (disponibilitat, recursos i renúncies)
per reduir la distància entre el perfil exigible i el disponible.

Aquestes possibilitats començaran a donar lloc a possibles projectes professionals
i de vida. Entenem que el projecte laboral, forma part del projecte de vida, per
tant, animarem la persona que es plantegi com seria la seva vida, quins canvis es
produirien respecte a la situació de partida en funció de les diferents alternatives,
per confirmar l’objectiu laboral.

Definir l’objectiu laboral implica prioritzar una ocupació per poder centrar els
esforços i recursos en la consecució d’aquesta. Tot i així, es podran establir
diferents alternatives laborals en cas de no aconseguir a curt o mitjà termini
l’objectiu proposat. Un aspecte a destacar és el fet que, si bé l’objectiu laboral ha
de ser fruit de la reflexió i d’un procés de presa de decisions en què s’han tingut en
compte les diferents variables presentades, un objectiu laboral no suposa quelcom
inamovible ni perenne.
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Un objectiu laboral pot ser mantingut, modificat o substituït. De fet, al
llarg del projecte professional, la persona anirà desenvolupant-se a través
de la millora competencial; fet que li permetrà tenir més coneixement del
mercat laboral, de la seva ocupabilitat i, conseqüentment, sovint és possible
que redefineixi el seu objectiu laboral.

2.3.5 De la decisió a l’acció i la seva valoració

Un cop presa la decisió, la persona tindrà definit el seu objectiu laboral. Aquest
objectiu laboral i/o alternatives laborals s’hauran de recollir al document de
registre del projecte professional de la persona demandant i s’haurà de concretar
en el pla d’acció per a la millora de l’ocupabilitat a partir de l’anàlisi de
l’ocupabilitat.
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3. Competències i estratègies vinculades a l’àrea de formació

El tècnic en inserció sociolaboral haurà de programar, executar i avaluar accions
de l’àrea de formació per desenvolupar-les de manera individual o grupal. És
important que aquestes accions siguin significatives per a les persones participants,
és a dir, que les valorin perquè:

• Connecten amb les seves necessitats detectades per a la millora de la seva
ocupabilitat.

• Siguin rellevants per l’assoliment de l’objectiu laboral o alternatives.

En aquesta àrea, el terme formació es fa servir en un sentit ampli, ja que s’hi
contempla el desenvolupament del gran gruix de les competències professionals.
Hi trobem:

• Competències tècniques, a través d’accions professionalitzadores.

• Competències de base: instruments bàsics, a partir d’accions vinculades
al maneig de la llengua, de l’entorn, de transports...; instrumentals espe-
cífiques, a través d’accions com l’ús d’eines informàtiques aplicades a la
recerca de feina, altres idiomes rellevants per al mercat laboral...

• Competències transversals, especialment les de relació i les d’afrontament,
ja que les d’identificació es desenvolupen principalment a l’àrea d’orienta-
ció.

L’àrea de formació és l’àrea que pot encabir més diversitat i volum
d’accions.

Cal tenir en compte que, tot i que ens centrem a aprofundir en cada tipus
de competència, aquestes estan relacionades entre si i formen part d’un tot
indissoluble que és l’acció de la persona. Caldrà tenir en compte que per demostrar
determinades competències tècniques, s’hauran de posar en joc competències de
base, així com competències transversals de relació i/o afrontament.

Quan programem una acció en la qual vulguem desenvolupar un tipus de
competència en concret, els objectius operatius de l’acció i els indicadors
de l’avaluació s’hauran de centrar en conductes que permetin demostrar el
domini per part de la persona participant de la competència seleccionada,
tot i que sabem que col·lateralment se’n poden estar desenvolupant d’altres.
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Circular per diferents
serveis

Derivar una persona a diferents
serveis pot suposar un fet

estressant per a la persona, ja que
normalment haurà d’explicar la

seva situació a cadascun dels
responsables o referents dels
serveis als quals s’ha derivat.

3.1 El desenvolupament de competències tècniques

Xavier Orteu (2009) es refereix a les competències tècniques com una de les
principals necessitats que presenten les persones demandants de la inserció socio-
laboral, i a la vegada un dels principals factors per a la millora de l’ocupabilitat.

El desenvolupament de competències tècniques està vinculat a l’aprenentatge i
posada en acció de coneixements, habilitats i actituds propis d’un determinat lloc
de treball, com un tot integrat per donar una resposta satisfactòria a una situació
professional, a partir de l’acció. D’aquesta manera les competències tècniques
garantiran uns coneixements mínims que contribuiran a l’accés i manteniment a
una ocupació concreta.

Les competències tècniques depenen de cada ocupació: són diferents les com-
petències tècniques requerides a un perruquer que a un higienista bucodental
o un monitor del lleure. S’adquireixen, principalment, a través de la formació
professionalitzadora i de l’experiència laboral.

Així, en funció de les característiques i necessitats de les persones o els grups d’in-
cidència atesos, les accions formatives vinculades a aquest tipus de competències
se centraran en:

• Accions de formació professionalitzadora, centrada en l’adquisició de
competències pròpies d’una ocupació o perfil professional. Es podrà
desenvolupar a partir de la formació professional, programes de formació-
ocupació, pràctiques formatives o de la metodologia treball amb suport.

• Accions d’ajustament prelaboral. Aquest tipus d’accions els podem
trobar, per exemple, en serveis específics com els serveis prelaborals per a
persones amb malaltia mental, als centres ocupacionals per a persones amb
discapacitat o tallers prelaborals per a persones consumidores de drogues
en tractament. En aquestes accions es busca apropar un ofici o una tasca
amb valor al mercat laboral, mentre es treballen competències transversals
com poden ser l’organització de l’espai de treball i dels estris necessaris,
la responsabilitat en la puntualitat, les comandes o tasques assignades, la
comunicació i la relació interpersonal...

En funció de les característiques i dels recursos de l’entitat on s’ubica el dispositiu
d’inserció que atén la persona, es derivarà a altres serveis o entitats perquè pugui
fer accions que li permetin assolir competències tècniques. És poc freqüent que
un dispositiu d’inserció compti amb les instal·lacions i tecnologies necessàries per
dur a terme accions capacitadores, així i tot hi ha dispositius que sí que en tenen.

Aquest fet permetrà a la persona demandant poder desenvolupar una quantitat
més gran d’accions del seu pla per a la millora de l’ocupabilitat concentrades en
una mateixa entitat. I això reduirà la dispersió de contactes amb professionals i
referents.
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3.1.1 Accions professionalitzadores

Sempre que sigui possible, s’orientarà la persona cap a accions que condueixin
a l’assoliment i acreditació d’unitats de competència, de certificats de profes-
sionalitat o títols de formació professional, ja que són elements acumulables i
combinables i amb valor reconegut pel mercat laboral. Comptant amb les opcions
que ofereix l’FP reglada i la no reglada, el ventall de possibilitats és força ampli.

La durada d’aquestes accions és variada, de manera que podem tenir opcions
ajustades a diverses disponibilitats. Per exemple, si una persona estableix com
a objectiu laboral treballar en el camp de la dependència ha de saber quines
possibilitats formatives té, quins són els seus requisits d’accés i quina s’ajusta
millor als seus factors personals.

Exemple de durada de les accions

Mentre que el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència (CFGM)
té una durada de 2.000 hores, que es tradueix en un mínim de dos cursos acadèmics; el
certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials té una durada de 450 hores, que es pot traduir en quatre mesos de formació.

Cal recordar, però, que el títol d’FP ofereix més sortides professionals que el certificat de
professionalitat i que el primer inclou el segon.

En tot cas, a més dels mòduls lectius, un element que dona valor a aquests cursos
és el fet que contemplen les pràctiques en empreses per poder assolir la certificació.
Aquestes pràctiques ofereixen l’oportunitat d’aplicar les competències apreses en
un context real, a més d’adquirir experiència en una ocupació concreta, i van
acompanyades d’una persona que tutoritza (tutor de pràctiques).

Les pràctiques laborals són considerades una de les principals vies d’accés
a l’ocupació.

Determinades entitats del tercer sector que es dediquen al camp de la inserció
laboral compten amb instal·lacions i recursos que els permeten oferir formacions
capacitadores a les persones que atenen. Algunes d’aquestes formacions poden
portar a certificacions oficials (poden certificar unitats de competència) o no.

3.1.2 Accions d’ajustament prelaboral

Hi ha una diversitat de serveis que s’adrecen a persones que no disposen d’un nivell
de productivitat suficient. En aquests serveis s’ofereixen activitats en què es pugui
obtenir un resultat material satisfactori, i evitar activitats estèrils i rutinàries.

Aquestes accions estan dirigides a adquirir competències tècniques d’un o
diferents llocs de treball, normalment proposats per l’entitat, amb un nivell
d’exigència adaptat a través d’un espai tan normalitzat com sigui possible.
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Competències transversals

Quan parlem de responsabilitat,
treball en equip, comunicació,

organització, estem fent
referència a competències

transversals, ja que són
competències valorables i

transferibles a diferents
ocupacions.

En aquests tallers de baixa exigència normalment trobem propostes de tipus
manipulador, amb una gran varietat d’oferta dependent de l’entitat en què ens
ubiquem: ensobrats, etiquetatge de productes, arxivament d’albarans, jardineria,
cuina, fusteria, bugaderia, serigrafia, artesania, serveis de repartiment, serveis
bàsics de manteniment (neteja de lavabos i vestuaris, canvi de bombetes...).

Es consideren accions de baixa exigència, ja que les persones destinatàries
no disposen d’un nivell de productivitat suficient per poder passar a una
empresa ordinària o a un centre especial de treball, almenys a curt termini.

Aquestes accions, a més d’aproximar les persones a un determinat lloc de treball,
pretenen que assoleixin habilitats, hàbits i conductes relacionades amb aquest:
com l’assistència, la puntualitat, l’assumpció de responsabilitats en les tasques
atribuïdes, el treball en equip, l’ordre i la neteja de l’espai de treball, l’organització,
el seguiment de les normes de seguretat i higiene... Al següent vídeo veureu un
exemple de tallers prelaborals:

https://www.youtube.com/embed/n8Vd7Tg2_nE?controls=1

Quan hàgim de programar activitats per desenvolupar competències tècniques en
tallers prelaborals, podrem incloure objectius operatius i indicadors d’avaluació
vinculats a competències transversals relacionades amb el lloc de treball.

3.2 El desenvolupament de competències de base

Les competències de base fan referència als coneixements bàsics per poder accedir
i circular a la societat i, atès que estem en el context de la inserció sociolaboral,
especialment al món laboral. En trobem de tres tipus (vegeu la figura 3.1):

• Instrumentals de base

• Instrumentals específiques

• D’accés al mercat laboral
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Les competències en
recerca activa de feina les
veurem a l’apartat
“Competències i
estratègies vinculades a
l’àrea d’inserció”
d’aquesta unitat.

Figura 3.1. Competències de base

Les competències instrumentals bàsiques normalment seran imprescindibles
per poder accedir a qualsevol ocupació, tot i que en funció d’aquesta es podran
requerir diferents nivells d’assoliment. Per exemple, no es requerirà el mateix
nivell de competència en català escrit a un reposador d’un supermercat que a un
integrador social que hagi de redactar memòries i informes de programes. Dins
d’aquestes competències podem trobar:

• El coneixement i ús de l’entorn i de la comunitat

• El domini de l’idioma català i castellà

• El càlcul funcional

• L’alfabetització digital

Les competències instrumentals específiques poden anar associades al:

• Domini d’altres idiomes diferents dels oficials, per exemple, a un cambrer
que treballi en una zona turística, probablement se li exigirà el coneixement
de llengües estrangeres com l’anglès.

• Coneixements informàtics avançats, per exemple, un community manager
haurà de tenir coneixements informàtics més enllà dels bàsics.

• Carnet de conduir. Determinades ocupacions, com la de comercial, proba-
blement requereixen les competències que dona el carnet de conduir.

L’integrador social ha de dissenyar, executar i avaluar accions referides a aquests
aspectes o tenir el coneixement d’entitats on poder derivar les persones deman-
dants per portar a terme accions del pla de millora de l’ocupabilitat.

En aquest material ens centrem en el desenvolupament de les competències ins-
trumentals bàsiques, ja que les específiques acostumaran a passar per derivacions
de la persona a centres o serveis on les pugui desenvolupar.
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3.2.1 Coneixement i ús de l’entorn i de la comunitat

Conèixer i fer ús de l’entorn i dels serveis que ofereix una comunitat és un element
cabdal perquè les persones que hi viuen s’hi puguin incorporar i participar amb
igualtat d’oportunitats. Es tracta d’uns coneixements molt bàsics, però que sovint
determinades persones demandants d’ocupació no tenen.

En aquest tipus d’accions, en funció de les necessitats de les persones del grup
d’incidència, es treballen continguts com el coneixement del municipi, els serveis
i equipaments de salut, formació, orientació i treball, habitatge, serveis socials,
biblioteques, centres cívics, entitats i associacions, utilització de la xarxa de
transports...

Aquest tipus de continguts pot ser necessari, per exemple, per a:

• Persones joves que just comencen la seva etapa adulta i han de fer un seguit
de tràmits i gestions que fins ara resolien els seus familiars. Fins i tot podem
trobar joves que no s’hagin desplaçat gaire del seu entorn més proper i no
hagin fet servir mitjans de transport.

• Persones migrades que s’han d’ubicar en una nova societat i conèixer el
nou entorn: la història, les institucions, on s’ubiquen i com funcionen els
serveis, els valors i normes de civisme i convivència, la xarxa de transports...

• Persones amb discapacitat intel·lectual lleu, amb les quals s’haurà de
treballar l’orientació i el coneixement de l’entorn per fer-ne un ús autònom.

Aquestes accions normalment es porten a terme en grup, amb més d’una sessió i és
necessari partir del coneixement real que tenen les persones respecte als continguts
proposats, per tal d’ajustar al màxim les sessions al grup.

Tot i que aquestes sessions es poden portar a terme des del mateix dispositiu
d’inserció sociolaboral, és important saber que en el cas de les persones migrades,
la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Administració local, els agents
socials i diverses entitats especialitzades, posa al seu abast el servei de primera
acollida (i és probable que la persona ja en tingui coneixement); el podríem definir
com...

“... un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i
informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació
d’uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya.

Els continguts que s’han d’acreditar es divideixen en tres mòduls: el mòdul A, per aprendre
català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües
oficials, el mòdul B, sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i el
mòdul C, sobre coneixement de la societat catalana, amb un mínim de 15 hores.

El servei de primera acollida està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu de la
Unió Europea.”

Recuperat a tinyurl.com/y46vpaqj, data d’actualització 27.01.2017.
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Guia d’acollida

La Generalitat de Catalunya, al portal Gencat.cat, posa a disposició de les persones
migrades la Guia d’acollida (ves.cat/eokq) en diferents idiomes, amb contingut sobre temes
com: Catalunya, el procés d’acollida, legislació, veïnatge i convivència, economia i treball,
educació, salut, habitatge, serveis socials i participació.

És necessari que les sessions siguin tan significatives com sigui possible i els
serveixin per resoldre situacions quotidianes amb les quals ja s’han trobat o
proposant-ne algunes que els podrien suposar un repte o un problema; com per
exemple: “Si tens una entrevista de feina a un lloc determinat del municipi o d’un
municipi proper, com hi podries arribar?”, “Un cop comencis a treballar, a quins
tipus de prestacions o subsidis pots accedir?”, “Si et trobes malament a quin centre
et pots visitar?”

És interessant que aquestes sessions siguin tan pràctiques com sigui possible i, per
tant que siguin competencials. Així, podem plantejar sessions en què informem
dels diferents serveis i la seva ubicació, que hagin de cercar informació a internet
sobre els serveis i els tràmits que poden fer, visitar en grups alguns dels serveis on
els rebi una persona responsable i els faci una visita o xerrada, o amb un nivell més
elevat de competència que siguin les persones qui s’adrecin als serveis i realitzin
les gestions proposades o del seu interès.

Les visites presencials també poden servir per planificar el trajecte fins al servei,
identificant el recorregut més adient i després executant-lo.

El coneixement i ús de l’entorn i de la comunitat és una competència
que també pot estar present a l’àrea personal en accions vinculades a
diverses situacions administratives de la persona demandant i/o l’accés a
determinades prestacions, certificats de reconeixement de la seva situació,
assessorament legal...
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Xarxa 9 Barris Acull

9 Barris Acull és una xarxa
integrada en l’actualitat per més
de vuitanta entitats. La finalitat

de la xarxa és treballar de forma
coordinada per fomentar la

convivència i facilitar la
incorporació als barris dels nous

veïns i veïnes que procedeixen de
la immigració.

3.2.2 Domini de l’idioma català i castellà

El domini de la llengua catalana i castellana permetran a la persona relacionar-se i
desenvolupar-se en el context on s’ubica. Aquestes competències són un requisit
indispensable per a la inserció sociolaboral.

El desenvolupament d’aquestes competències es plantejarà principalment quan
des del dispositiu d’inserció es treballi amb col·lectius de persones nouvingudes
al territori català o bé amb persones que tot i ser residents no disposen d’aquesta
competència.

En el cas de persones nouvingudes, des dels dispositius d’inserció, sempre que
sigui possible es derivarà les persones que tinguin aquesta necessitat al servei de
primera acollida per realitzar el “mòdul A: competències lingüístiques bàsiques
en llengua catalana i en castellana”. Aquest mòdul es realitza, principalment, a
través de serveis i recursos especialitzats, com ara:

• Els cursos del Consorci de Normalització Lingüística (CNL), per a la
llengua catalana, amb un mínim de 90 hores de formació.

• Accions formatives a les escoles d’adults, gestionades pel Departament
d’Educació, per a la llengua castellana, amb un mínim de 90 hores de
formació.

Podem trobar organitzacions i professionals que disposen d’un conveni amb el
CNL, en el cas de la llengua catalana, o una autorització prèvia del Departament
d’Educació, en el cas de la llengua castellana.

Exemple de la llengua com a element d’inclusió

Molt sovint entitats socials ofereixen tallers d’acollida per a l’aprenentatge de la llengua i el
coneixement de l’entorn per a la plena incorporació de les persones a la vida dels barris
i promoure la participació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre
veí o veïna.

A la Xarxa 9 Barris Acull, actualment s’ofereixen 11 tallers de llengua i entorn (10 grups de
castellà de nivell bàsic i 1 de català) i 2 grups d’alfabetització, que poden ser reconeguts
per al mòdul A (vegeu: 9bacull.org/tallers-llengua).

En el cas de persones residents a Catalunya, però que els manqui aquesta com-
petència (per exemple el domini d’alguns dels dos idiomes, la lectoescriptura...)
els cursos del CNL i les escoles d’adults poden ser un recurs interessant al qual
derivar per poder desenvolupar aquesta competència.

En el pla d’acció es podran contemplar estratègies per assolir determinats objec-
tius plantejats al pla d’acció, com per exemple realitzar les tutories individuals en
la llengua que presenti més mancances.
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3.2.3 Competència matemàtica bàsica

La competència matemàtica segueix un procés de construcció gradual, partint del
que és concret i específic fins al que és abstracte i general. Les activitats concretes
que permeten la manipulació afavoreixen aquest procés.

Quan ens referim al càlcul funcional estem fent referència a habilitats més
concretes com: la numeració, el càlcul amb operacions bàsiques (suma, resta,
multiplicació i divisió), el raonament matemàtic per a la resolució de problemes,
l’estimació, el coneixement de fraccions i decimals (com la interpretació dels
preus, els quarts del rellotge...), la mesura (longitud, massa, superfície, volum,
temps, temperatura, moneda...), la geometria bàsica (formes i cossos geomètrics),
gràfics (llegir i interpretar un mapa de les línies del metro) i estadística (interpretar
uns gràfics simples).

Possiblement, caldrà plantejar el desenvolupament d’aquesta competència a través
d’accions quan treballem amb determinats grups d’incidència en què detectem
que no està arrelada. En funció de les característiques de l’entitat on se situï el
dispositiu d’inserció i de les persones ateses es podrà derivar a escoles d’adults
o s’hauran de realitzar determinades accions amb significat per a la inserció
sociolaboral.

Per exemple, aquesta competència es treballa en els centres ocupacionals, a través
d’accions globalitzadores i significatives com activitats de cuina, de fusteria,
administratives, en les quals es faci ús de la seqüenciació de passos, ús de
quantitats, temps, temperatures, longituds, formes, interpretació de gràfics bàsics...
En aquest tipus d’accions les persones posen en joc la competència proposada per
poder-la practicar i desenvolupar.

3.2.4 Competències TIC

“El mercat laboral avui dia és a internet”. Aquesta frase es repeteix com un
mantra a molts dispositius d’inserció i suposa que totes aquelles persones que no
disposen de competències bàsiques en l’ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC), estan en una situació de desavantatge respecte a la recerca
de feina i l’accés al mercat laboral.

Els dispositius d’inserció acostumen a organitzar tallers d’aproximació o aprofun-
diment en l’ús de les TIC per a la recerca de feina i la millora de la seva ocupabilitat,
ajustats a les necessitats i coneixements previs de les persones que atenen. Els
continguts d’aquests tallers fan referència, entre d’altres, a:

• El funcionament bàsic de l’ordinador, encendre i tancar

• Creació d’arxius amb processadors de textos
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• Creació de carpetes i sistemes d’emmagatzematge

• Navegació per internet

• Correu electrònic

• Xarxes socials

Aquests coneixements permetran la recerca d’ofertes de treball, la utilització de
portals d’ocupació, la creació de cartes de presentació i del currículum, l’ús de
perfils a les xarxes socials...

Les sessions es plantejaran en grup, tot i que les tasques es faran individualment
preferentment, màxim en parelles, perquè siguin actives i competencials: s’ha
d’aprendre fent. Es partirà dels coneixements previs de què disposa la persona i
es fomentarà que les accions siguin tan significatives com sigui possible, plantejant
situacions quotidianes del seu interès i, sempre que sigui possible, vinculades amb
la inserció sociolaboral.

Les instruccions, el modelatge, l’emmotllament, l’encadenament i les tasques per
fer a casa són tècniques apropiades en aquest tipus de tallers.

Es pot informar les persones demandants de la possibilitat d’obtenir l’ACTIC
(acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació). És
un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, amb valor al mercat laboral,
empresa privada i administració pública, que determina el nivell de competència
en l’ús de les TIC de la persona que l’ha obtingut.

L’ACTIC té 3 nivells de certificació: bàsic, mitjà i avançat. La certificació s’obté a
través d’una prova, que es realitza en un dels centres col·laboradors autoritzats per
la Generalitat de Catalunya. Hi ha una àmplia oferta de centres de col·laboradors,
així com de dates i horaris per fer les proves.

Les persones que vulguin optar a aquesta certificació ho poden fer directament, si
consideren que tenen desenvolupades les competències necessàries del nivell bàsic
o mitjà; es poden preparar de manera autodidacta amb els materials disponibles a
la pàgina actic.gencat.cat o formant-se en centres col·laboradors de l’ACTIC o de
la Xarxa Punt TIC. Per accedir a la prova de nivell avançat s’ha d’estar en possessió
del certificat mitjà.

3.3 Desenvolupament de competències transversals

Les competències transversals estan molt relacionades amb els resultats que
s’obtenen a l’activitat laboral, però el component actitudinal, d’habilitats socials,
d’autoregulació personal és molt important, a diferència de les específiques de
cada ocupació, que són principalment de tipus tècnic.

Aquestes competències s’anomenen transversals perquè són necessàries en un
gran nombre d’ocupacions i situacions laborals, és a dir, les han de tenir gairebé
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tots els treballadors, encara que sigui a diferents nivells. Aquest tipus de
competències tenen un component cognitiu força elevat, ja que requereixen que la
persona, abans d’actuar, hagi pensat per triar les conductes més adients per ajustar
la seva resposta a la situació, d’acord amb els resultats que es plantegin.

Resulta cabdal que la persona identifiqui les competències transversals que ha
desenvolupat en diferents contextos per poder-les transferir a d’altres.

Exemple d’ús de competències transversals: recuperar el bagatge

Per exemple, una persona que compta amb una experiència laboral molt reduïda, però
ha participat en diferents activitats d’entitats i associacions del seu barri per millorar la
vida dels veïns, potser ha desenvolupat competències transversals de relació interpersonal,
treball en equip i negociació molt valorables en determinades ocupacions, per exemple la
de comercial.

És important tenir en compte que aquesta és simplement una classificació que té
com a finalitat facilitar la definició i l’estudi de les competències. De fet, hi ha
diferents classificacions i definicions de competències transversals. Cal recordar
que la competència és un cúmul de coneixements, habilitats i actituds integrat i
que els seus components estan interrelacionats, per la qual cosa, a mesura que
desenvolupem una competència afavorim el desenvolupament d’altres.

La classificació de competències transversals (vegeu la figura 3.2) que hem
seleccionat en aquest material està vinculada a perfils amb una ocupabilitat baixa,
que es corresponen amb les persones demandants de la inserció sociolaboral.

Figura 3.2. Classificació de les competències transversals

Adaptat de Colomé, M. (2010).

Les competències d’identificació estan lligades a l’àrea de necessitats d’orienta-
ció, mentre que considerem que les de relació i afrontament són competències
vinculades a l’àrea de formació.

Per definir les diferents competències transversals de relació i afrontament, així
com per a la proposta d’estratègies, ens basarem en el Diccionari normatiu de
competències transversals clau per a l’ocupabilitat de joves de l’ECAS (Entitats
catalanes d’acció social), en la Guia metodològica per a la inserció laboral de
dones de la Fundació Surt, en el Diccionari de competències clau de Barcelona
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Treball i l’Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social
de la Diputació de Barcelona.

És important que la persona o el grup prengui consciència de la
necessitat de transferència de les diferents competències transversals un cop
aconsegueixin un contracte, per poder mantenir el lloc de treball. La
transferència i la posada en joc de les diferents competències de relació
i afrontament, a partir dels seus elements, poden ajudar que la persona
s’integri amb els companys de feina i en la cultura de l’empresa, cooperant
en la creació d’un ambient positiu que li facilitarà el manteniment del lloc
de treball.

3.3.1 Plantejament de l’entrenament en competències transversals

Les tècniques que es plantegen per treballar les competències transversals han
d’estarcontextualitzades en el món laboral, sigui en llocs de treball o en el procés
de recerca de feina. En cas que això no sigui possible, perquè el grup al qual
ens dirigim no disposa d’experiència laboral, caldrà poder contextualitzar-les en
situacions basades en la seva experiència, ja sigui acadèmica, laboral no formal,
comunitària...

També es poden treballar moltes d’aquestes competències a través de situacions
quotidianes que tinguin lloc al dispositiu on ens ubiquem, amb fets com: arribar
puntual a les entrevistes o a les sessions grupals, complir amb els compromisos
presos a les sessions anteriors, mantenir una actitud cordial amb les persones amb
qui es relacioni de l’entitat, fer aportacions al seu pla de millora de l’ocupabilitat,
mantenir una actitud proactiva en el desenvolupament de les sessions...

El treball de les competències transversals es planteja en aquest material de
manera sectoritzada, és a dir, competència per competència per ajudar l’alumnat
en el seu estudi i comprensió. Aquestes competències, però, es podrien treballar
de manera globalitzada, tenint en compte que en una dinàmica de gestió de
l’estrès hi intervenen les competències de relació, així com les de responsabilitat
i d’organització, ja que les competències formen part d’un entramat més global,
que és la conducta de la persona.

Això ho podrem tenir en compte de cara a detectar noves necessitats o fortaleses
de les persones participants, però quan plantegem el treball específic d’algunes
competències en concret haurem de definir en els objectius operatius i els indica-
dors quins aspectes concrets volem que la persona aprengui i com esperem que ho
demostri.

Per desenvolupar les diferents competències, els tècnics han d’aplicar tècniques
que facilitin l’aprenentatge: reforç positiu, modelatge, encadenament, tasques
per fer a casa..., a partir de dinàmiques de grup o altres tècniques de treball.
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Fent referència al modelatge, el tècnic ha de ser un model d’aplicació de
les competències transversals de relació i afrontament; així, haurà d’integrar
en la seva relació amb els participants tècniques comunicatives, com ara
l’assertivitat, l’escolta activa, la retroalimentació i l’empatia; tant en el
context de les entrevistes individuals de seguiment, com a les sessions
grupals.

En la programació d’activitats per treballar competències transversals, igual que
amb les tècniques i les de base, el tècnic haurà de garantir l’aplicació de les fases
per al desenvolupament de les competències:

1. Identificar. És necessari que les persones participants comprenguin el
significat de la competència amb els seus elements a desenvolupar a les
sessions. Es tracta de reconèixer situacions concretes on és útil aplicar
la competència. Què és la negociació? De quina manera posem en joc
la negociació? En quines situacions? D’aquesta manera es pot copsar la
importància d’aquesta competència i motivar a desenvolupar-la i definir en
quin grau la persona la té desenvolupada.

2. Experimentar. D’acord amb la metodologia del programa, és necessari
plantejar espais on la persona pugui experimentar la competència. Espais on
l’error sigui una oportunitat d’aprendre i a la vegada es doni l’oportunitat de
guanyar, acumular experiències positives amb relació a la competència. En
sessions grupals es planteja fer ús de les dinàmiques de grup i les tècniques
de treball. Les dinàmiques de grup, les hem d’entendre com un potent recurs
per introduir, practicar i posar en evidència el valor de les competències
transversals.

3. Transferir. A les diferents propostes, proposem que hi hagi una reflexió
conscient i guiada de quina manera es pot transferir la competència a
experiències laborals concretes. Entenem que aquest aprenentatge reflexiu
ajudarà a adquirir més consciència de com generalitzar la competència i que
aquesta ho possibiliti.

3.3.2 Comunicació

La competència transversal de comunicació està molt vinculada a la competència
instrumental bàsica de domini de l’idioma. Sense el domini de l’idioma no ens
podem comunicar de manera efectiva. Així i tot, la comunicació es considera una
competència transversal, ja que va un pas més endavant i suposa transmetre de
manera clara i entenedora per mitjà oral, escrit i/o corporal, una idea o informació
adaptada a un públic concret i un context.

Per fer-ho possible, la comunicació també implica l’escolta, ja que la persona ha
d’assegurar-se que l’altre ha entès correctament allò que volia transmetre i, a més,
ha d’entendre també les idees i opinions de l’altre.
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Alguns elements de la comunicació que ens permeten veure que una persona fa
ús d’aquesta competència en l’àmbit laboral són:

• Argumentar la importància de la comunicació en el context laboral.

• Transmetre les seves idees, estat d’ànim, opinions o informació de manera
clara i entenedora amb el llenguatge i suports necessaris i/o disponibles.

• Identificar les pròpies competències en la interpretació i transferència
d’informacions i en la pràctica de l’escolta activa.

• Confirmar la comprensió del seu missatge a través de diferents recursos de
retroalimentació.

• Identificar les idees, estat d’ànim, opinions i informacions dels interlocutors
establint escolta activa en la comunicació.

Amb relació a la comunicació i els objectius específics proposats, es poden
plantejar un seguit d’estratègies que estan orientades a identificar, experimentar
i transferir la competència. A tall d’exemple, a la taula 3.1, enumerem:

Taula 3.1. Exemples de recursos per treballar la comunicació

Activitat Descripció

Què és la
comunicació?

Activitat per apropar-nos a la competència de comunicació. En petits grups han de
respondre diferents preguntes de manera seqüenciada, com per exemple: Què és la
comunicació? Quins tipus de comunicació existeixen? Com ens assegurem que la
comunicació és correcta? Posteriorment es posen en grup per preguntes. El tècnic
anirà reconduint i completant les respostes dels grups per arribar a una definició
compartida.

Dibuix dictat Dinàmica. Una persona ha de dictar un dibuix a la resta de components del grup. El
tècnic determinarà si hi pot haver retroalimentació o no. Per evitar que hi intervingui el
llenguatge corporal, es recomana que la persona que dicta el dibuix i la resta estiguin
d’esquena.

El rumor Dinàmica que ens permetrà aprofundir en conceptes com ara: emissor, receptor,
canal, soroll (distorsions), retroalimentació... Es demanen, per exemple, 6 voluntaris i
5 surten de la sala. El que es queda escolta una informació que ha de transmetre a
un voluntari que entrarà a l’aula. El segon voluntari l’haurà de transmetre al tercer, i
així fins que l’últim verbalitzi la informació que ha acabat entenent. La resta del grup
fan d’observadors. Al final es contrasta el missatge inicial amb el final i es reflexiona
sobre la interpretació subjectiva, la generació de rumors al context laboral i com
evitar-los.

Qüestionari
d’autoavaluació:
com em comunico?

Respondre un qüestionari amb quatre opcions de resposta amb diferents enunciats
que fan reflexionar sobre com ens comuniquem. Per obtenir una imatge més
objectiva es pot demanar a persones de l’entorn proper que responguin el qüestionari
sobre com es comunica la persona.

Elements que
afavoreixen i
dificulten la
comunicació

A través d’un role-playing, dues persones representen una situació laboral en què
s’hagi de transmetre una informació important i compromesa. Una de les dues
persones tindrà un rol assignat (facilitador o no facilitador). L’altra actua a partir de les
seves competències. La resta de participants faran d’observadors amb una llista
d’elements que poden facilitar o dificultar la comunicació, identificant els que es
posen de manifest. Posteriorment es fa una posada en comú sense jutjar cap de les
dues persones que han representat la situació.

Explica-m’ho Dinàmica en què cada persona del grup ha de relatar a la resta de components, amb
els suports que consideri necessari, una situació real i viscuda relacionada amb la
comunicació, preferiblement vinculada amb la seva experiència laboral, i explicar com
l’afrontaria amb els recursos apresos si la tornés a viure. Aquesta activitat pretén
transferir les competències apreses a nous contextos laborals.
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3.3.3 Relació interpersonal

La relació interpersonal dins del context laboral es posa de manifest quan hem
d’establir relacions amb altres persones per poder realitzar de manera efectiva la
nostra feina. La podem entendre com la disposició i habilitat per relacionar-se
amb altres persones vinculades al lloc de treball (clients, companys, caps, altres
professionals...), identificant les pròpies emocions, amb un tracte adient, empàtic
i assertiu.

Alguns elements de la relació interpersonal que ens permeten determinar que
una persona fa ús d’aquesta competència en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Iniciar una interacció per iniciativa pròpia o d’altres persones (companys de
feina, caps, clients...)

• Mantenir la interacció un cop iniciada, durant un temps més o menys curt,
de manera que resulti agradable per als interlocutors.

• Finalitzar la interacció per iniciativa pròpia o d’altres persones de manera
adequada i amb fórmules adaptades al context i a l’altra persona.

• Reforçar els companys de feina en els seus encerts amb felicitacions, elogis
o reconeixements.

• Participar en converses amb els companys de feina en els espais de descans.

• Defensar les opinions, punts de vista i/o drets en reunions o converses,
encara que siguin diferents de les d’altres persones.

• Respectar les opinions dels altres, encara que siguin diferents de les pròpies.

• Acceptar les crítiques d’altres persones relacionades amb el lloc de treball
(clients, companys, caps, altres professionals...).

Pel que fa a la relació interpersonal i, en funció dels objectius generals i específics
determinats, es poden plantejar un seguit de recursos que estan enfocats a
identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A tall d’exemple, a la
taula 3.2, enumerem els següents:

Taula 3.2. Exemples d’estratègies per treballar la relació interpersonal

Estratègia Descripció

Definim la relació
interpersonal

Activitat per apropar-nos a la competència de comunicació. De manera individual,
cada participant escriurà en un paper de diferent color la resposta a les preguntes:
“Què és la relació interpersonal?”, “Quines repercussions pot tenir en el lloc de
treball?”, “Quins comportaments ajuden a mantenir una bona relació interpersonal?”.
Posteriorment, es recullen els papers i es reparteixen de manera desordenada
perquè cada persona llegeixi el d’un altre. Es farà una exposició i comentaris en veu
alta i de forma global. El tècnic escriurà a la pissarra les idees clau de cada pregunta
o les analitzarà amb el grup per tractar els punts més rellevants

Siluetes positives Dinàmica de grup en què a cada participant se li dibuixa la seva silueta i després s’ha
de valorar de manera positiva.
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Taula 3.2 (continuació)

Estratègia Descripció

El cucurutxo Dinàmica de grup. S’introdueix la dinàmica fent referència a la primera impressió,
com un element important en el context laboral i, sobretot, a les entrevistes de feina.
A cada participant se li reparteixen tants paperets com participants hi ha a la sessió
menys un. Els participants han d’escriure a cada paperet una afirmació per a
cadascun de la resta de participants, fent referència a quina va ser la impressió que
van tenir d’aquella persona. S’ha de donar la consigna que hem de ser empàtics
(posar-nos al lloc de la persona que rebrà el comentari) i constructius. A continuació,
cada participant ha de fer un cucurutxo de paper, deixar-lo damunt la seva taula i
anar a posar a cada cucurutxo de la resta de participants el comentari que els ha fet.
A continuació es pot relacionar la dinàmica amb els errors de percepció, el moment
d’incorporació a la feina, la importància de saber rebre crítiques constructives o la
importància en els processos de selecció, especialment l’entrevista de feina... (Es
recomana fer la dinàmica quan les persones no es coneguin gaire per no diluir el
record la primera impressió.)

Practiquem
l’entrevista

Es tracta de practicar entrevistes de selecció per parelles. En funció del rol assignat a
l’entrevistador (facilitador, passiu, agressiu), la persona entrevistada ha de mantenir
una actitud cordial i assertiva.

Creació d’ambients
positius

Es fa una pluja d’idees amb tots els participants amb elements de les relacions
interpersonals que ajuden a generar ambients de treball positius. Es debaten i, si cal
amb ajuda del tècnic, s’elabora una llista definitiva d’elements, per exemple: “evitar
les xafarderies”, “reconèixer el treball dels altres”, “escoltar i no avançar-se a l’altra
persona”, “utilitzar missatges del tipus ‘sento que’ o ‘penso que’ en comptes de ‘tu ets’
o ‘tu em fas’, “convidar altres companys a participar en converses”, “davant una
crítica constructiva: escoltar, mostrar acord, recompensar la crítica i manifestar el
compromís de canvi”, “no criticar les persones, sinó aspectes concrets del seu
comportament”... Cada participant n’ha de triar un i explicar-lo a la resta de
components del grup, a partir de situacions reals que hagi viscut, preferentment al
context laboral.

3.3.4 Treball en equip

Sovint, a l’entorn laboral, s’ha de treballar conjuntament amb altres persones que
no hem triat i que probablement són diferents de nosaltres, per assolir un objectiu
comú, encara que aquest no repercuteixi directament en l’interès personal.

Podem definir el treball en equip com el fet de col·laborar i cooperar de manera
coordinada amb un equip de persones, amb diversitat de rols i funcions, en la
realització de tasques per a l’assoliment d’una meta comuna. Cal que la persona
s’impliqui realment en aquesta col·laboració i cooperació, brindant ajuda a la resta
de components que ho necessitin, i demanant-la en cas necessari.

Alguns elements de la competència del treball en equip que ens permeten
determinar que una persona fa ús d’aquesta competència en l’àmbit laboral són,
per exemple:

• Cooperar en la realització de tasques compartides.

• Mantenir informat la resta de l’equip de l’estat de les tasques i/o accions
assignades.

• Demanar ajuda en moments necessaris per a la compleció d’una tasca, tant
a companys com a responsables.

• Ajudar en la realització de tasques els companys amb dificultats.
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El treball en equip es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un seguit d’estratègies
que estan enfocades a identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A
tall d’exemple, a la taula 3.3, enumerem les següents:

Taula 3.3. Estratègies i recursos per al desenvolupament de la competència de treball en equip

Estratègia Descripció

Autoobservació en
equip

Es demana als participants que s’imaginin en situacions en les quals hagin de
realitzar tasques en grup. Aquestes situacions poden ser reals, basades en
experiències laborals o d’altres contextos. A continuació se’ls demana respondre un
breu qüestionari en què es descriuen diferents situacions en relació amb els grups
amb tres opcions de resposta. Aquest qüestionari només és una eina per facilitar
l’autoobservació, per identificar quin acostuma a ser el seu paper en els equips de
treball i identificar la competència.

Sinergia Es farà una dinàmica per demostrar que en equip i amb la suma de les qualitats
individuals es poden assolir objectius que individualment no es podrien assolir, tant
qualitativament com quantitativament. A partir de les reflexions que sorgeixin de la
dinàmica es podrà aprofundir en la competència de treball en equip.

La Torre Dinàmica en què es divideix els participants en diversos grups d’unes 3-4 persones.
Cada petit grup té l’encàrrec de fer una torre, tan bonica com es pugui. El tècnic fa
d’observador dels diferents grups, enregistrant com s’organitzen i es comuniquen...
Quan finalitza el temps el tècnic demana als grups que expliquin com s’han organitzat,
com han distribuït les tasques, quines decisions han pres abans de començar a
formar la torre... És necessari fer un retorn i tancament per evidenciar la importància
del consens i la presa de decisions en equip, la comunicació, l’assertivitat,
l’adaptabilitat i la implicació personal, entre d’altres, envers l’objectiu comú.

Definim el treball en
equip

Activitat de tancament que, a partir de l’experimentació en anteriors dinàmiques,
permetrà concretar què és el treball en equip, quins avantatges i dificultats presenta i
5 consells que es donarien a algú que hagi de treballar en equip a la feina. Els
participants també poden explicar experiències de treball en equip, en contextos
laborals o d’altres, que hagin estat satisfactòries o insatisfactòries i analitzar-ne els
motius.

3.3.5 Responsabilitat

La responsabilitat indica maduresa personal i és un element que els altres conside-
ren per confiar en nosaltres. Al context laboral és un element cabdal i fa al·lusió
a actuar compromès amb els drets i les obligacions associades al lloc de treball,
com: les tasques i funcions assignades, les condicions laborals (horari i ús de
maquinàries, per exemple), les normes de prevenció i salut laboral...

Alguns elements de la competència de responsabilitat que posen en evidència
que una persona en fa ús en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Realitzar les tasques assignades amb els criteris de temps i la qualitat
establerts.

• Consultar els dubtes sorgits, amb relació a les tasques assignades, a la
persona pertinent.

• Complir amb els compromisos derivats de les decisions preses amb relació
al treball assignat.

La competència de responsabilitat es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un
seguit d’estratègies que estan enfocades a identificar la competència, experimentar-
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la i transferir-la. Aquestes es poden treballar individualment, a través de situacions
quotidianes com portar la documentació acordada o complir amb els compromisos
de la sessió anterior, o en dinàmiques grupals per fomentar el contrast de punts
de vista, d’estratègies i recursos que cada persona articula per poder complir les
tasques assignades dins i fora de l’àmbit laboral. A tall d’exemple, a la taula 3.4,
enumerem les següents:

Taula 3.4. Estratègies per treballar la responsabilitat

Estratègia Descripció

Responsa... què? Es tracta de definir què entenem per responsabilitat, en quins entorns es posa en joc,
quan som o podem ser responsables, com es mostra... La dinàmica es pot enfocar
de manera grupal, perquè sigui el grup qui a través d’una pluja d’idees vagi
completant la definició i les qüestions proposades. Per tancar cal que el tècnic
extregui els elements clau de la responsabilitat en el context laboral, com ara el
compromís, el compliment de les decisions preses, l’atribució causal, la consciència
sobre les conseqüències que es deriven dels nostres actes o omissions...

Mala sort A partir de la lectura de la història fictícia d’una persona, que es caracteritza per la
seva mala sort, es convidarà els participants a explicar de quina manera aquesta
persona pot millorar la seva mala sort amb l’exercici de la responsabilitat individual.
Es poden donar algunes frases per ajudar el grup a generar debat i fer propostes.
Alguns exemples de frases són: “fes-te amo de la teva vida”, “pensar abans d’actuar”,
“culpar els altres no et permetrà millorar”, “tota decisió comporta conseqüències”,
“busca alternatives”...

Organitza’t per a
quan comencis a
treballar

Sovint combinar responsabilitats familiars i laborals és complicat. Cadascú ha de
buscar estratègies, opcions, recursos per poder-ho compatibilitzar. Es proposaran
diverses situacions que es poden donar quan algú treballa. Els participants
individualment o en grups petits han de proposar solucions a cadascuna de les
situacions. Posteriorment, en gran grup, es posen en comú les diferents situacions i
les solucions que han anat sorgint, valorant els pros i contres de cada opció a partir
de les conseqüències que poden tenir.

Adaptat de: SURT, Guia metodològica per a la inserció laboral de dones. Diputació de Barcelona (2004)

3.3.6 Adaptabilitat

L’adaptabilitat sovint es fa servir com a sinònim de flexibilitat, iniciativa, capacitat
per gestionar el canvi... Una de les característiques de la societat actual és el canvi;
la informació, les institucions, els models de relació... tot canvia a un ritme veloç.

Per aquest motiu, el sociòleg Zygmunt Bauman va definir la nostra època com a
modernitat líquida. En un context com aquest, és necessari que els treballadors
comptin amb una alta capacitat d’adaptació als canvis que s’esdevinguin al mercat
laboral i a les ocupacions, aplicant així la filosofia de “Be water, my friend” de
Bruce Lee.

https://www.youtube.com/embed/MyQ8YzgqVdY?controls=1

Podem definir l’adaptabilitat com la capacitat de generar i posar en pràctica
respostes eficaces i eficients davant canvis a l’entorn laboral (situacions, clients,
tasques, aprenentatges...) amb una actitud positiva i constructiva. Alguns
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elements de l’adaptabilitat que posen en evidència que una persona en fa ús
en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Valorar el canvi en el seu entorn laboral com una oportunitat de millora i
desenvolupament personal i professional.

• Proposar alternatives d’actuació eficaces i eficients davant situacions impre-
vistes en l’entorn laboral.

• Adaptar el seu comportament a nous contextos, tasques o responsabilitats
assignades.

• Reconèixer els punts de vista d’altres persones davant una mateixa situació.

L’adaptabilitat es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un seguit d’estratègies, que
estan enfocades a identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A tall
d’exemple, a la taula 3.5, enumerem les següents:

Taula 3.5. Estratègies per treballar l’adaptabilitat

Estratègia Descripció

Com porto els
canvis?

A partir d’un qüestionari individual amb 4 opcions de resposta, s’introduirà la
competència d’adaptabilitat (definició, idees clau, elements i exemples de situacions
laborals). S’ha de fer referència que l’adaptabilitat no és acceptar qualsevol canvi
permanent en les nostres condicions laborals, ni drets laborals, però sí sensibilitzar
davant el canvi i la seva gestió. En comptes del qüestionari també es poden fer servir
contes (el conte de la vaca), animacions (adaptació del conte “qui s’ha endut el meu
formatge”) o altres recursos per introduir la temàtica.

Colors retinguts Es proposa una dinàmica per entendre com funciona el canvi al mercat laboral, la
importància de l’adaptació i les reaccions que s’hi poden generar. El tècnic proposa
un repte als participants: amb els ulls tancats, recordar el màxim d’objectes de color
blau, per exemple, i llavors dona l’ordre que tothom tanqui els ulls. Amb els ulls
tancats demana quantes persones són capaces de recordar, per exemple, 8 objectes
de color vermell. Sovint, els participants reaccionen situant-se en la queixa: dient que
s’han fet trampes, que no era això el que s’havia demanat o obrint els ulls i deixant de
participar. Cal que el tècnic ajudi a reconduir la situació i relacioni aquest canvi amb
els que es produeixen al mercat laboral de cop i que sovint fan que un gran nombre
de persones hagin de canviar d’ocupació.

Situacions
imprevistes a
l’entrevista de feina

Es practicaran entrevistes de feina competencials, és a dir, aquelles en les quals es
posa la persona entrevistada en una situació relacionada amb el lloc de treball al qual
opta i ha de resoldre determinats imprevistos, per exemple: “Ets el director d’un casal
d’estiu. Teniu programat que cada dimecres feu una sortida de tot el dia en la qual
aneu amb autocar i el casal es fa càrrec de l’esmorzar i el dinar dels infants del casal,
que són entrepans, peces de fruita i aigua que us porta l’empresa de càtering. Són
les 9.30 hores, ja teniu l’autocar a la porta esperant-vos, els familiars dels infants a la
porta per acomiadar-los i rebeu la trucada del responsable del càtering que avui no
us portaran l’esmorzar i el dinar, ja que el repartidor ha patit un accident greu. Què
feu?”. Aquestes situacions de vegades fan aflorar la necessitat de treballar altres
competències.

Integrar
competències

Es pot fer un tancament de l’adaptabilitat, argumentant la relació que té amb altres
competències treballades i que explicar a través d’un exemple de quina manera s’han
aplicat o es podria aplicar al context laboral.
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3.3.7 Organització

L’organització està relacionada amb la planificació que una persona fa del seu
temps i de les tasques per poder complir. La podem definir com la capacitat de
conèixer les tasques i funcions assignades al lloc de treball, així com dels recursos
i terminis, per poder prioritzar-les i realitzar-les amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Alguns elements de l’organització que posen en evidència que una persona en fa
ús en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Identificar de manera clara les tasques assignades al seu lloc de treball.

• Prioritzar les tasques assignades en funció de criteris com: urgència,
importància, terminis, temps de dedicació...

• Controlar l’estat de les tasques pendents a partir de recursos ajustats a les
seves necessitats.

L’organització es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un seguit d’estratègies
enfocades a identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A tall
d’exemple, a la taula 3.6, enumerem les següents:

Taula 3.6. Estratègies per treballar l’organització

Estratègia Descripció

Com gestiono el
meu temps?

A través d’una plantilla d’horari setmanal, cada persona haurà de descriure com
utilitza el seu temps i a quines tasques el dedica, per exemple: responsabilitats amb
la llar, cura de terceres persones, temps lliure, estudi, treball... Es poden fer servir
diferents colors per a cada categoria de tasques. A partir del producte obtingut,
cadascú ha de reflexionar sobre quina seria la seva organització setmanal ideal, què
li agradaria canviar, què li agradaria aconseguir i, a continuació, identificar quins
canvis pot introduir en la seva organització actual i com l’afectarien.

Tinc una entrevista Es proposa una situació de partida: la setmana vinent teniu una entrevista d’una
empresa en concret. L’entrevista tindrà lloc en una adreça determinada (indicar-ne
una de real) a les 16.00 hores. A partir d’aquí cada persona ha d’enumerar les
tasques per anar a l’entrevista preparada, planificar-se segons les tasques, tenir en
compte els recursos que ha de fer servir, persones amb qui s’ha de coordinar per no
desatendre altres responsabilitats (per exemple, anar a buscar els fills a l’escola),
determinar el millor itinerari i el temps que li ocuparà.

Practica amb
l’agenda laboral

Sessió per conèixer què és i com funciona l’agenda aplicada a la recerca activa de
feina. Pot resultar interessant treballar-la en grup i partir de les experiències i
situacions viscudes per les persones participants que posin de manifest la necessitat
de l’ús de l’agenda per generar una actitud positiva.

3.3.8 Negociació

En les relacions que s’estableixen al context laboral (amb clients, companys, caps,
altres professionals...) sovint poden sorgir conflictes i posicionaments oposats.
Hem de mostrar una actitud oberta i positiva davant els conflictes, entendre’ls
com a part de la convivència amb altres persones i una oportunitat d’aprenentatge
i de millora. En aquest context pren importància la competència de negociació.
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Podem definir la negociació com aquella capacitat per arribar a un consens amb
diferents parts desavingudes en una situació concreta, apropant posicionaments
sempre que sigui possible. Aquest consens s’ha de materialitzar a través de l’acord,
tàcit o formal, satisfactori per a les diferents parts.

Alguns elements de la negociació que posen en evidència que una persona fa ús
d’aquesta competència en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Resoldre problemes o desacords amb els seus companys tractant-los direc-
tament amb les persones implicades.

• Formular una queixa, una proposta de millora o el seu desacord a la persona
oportuna, seguint el procediment establert.

• Reconèixer els interessos i posicionament de les altres persones.

• Expressar els propis interessos i posicionaments amb una actitud concilia-
dora.

• Identificar els aspectes negociables amb el seu interlocutor dins de la
situació.

• Cercar el benefici mutu per a les parts interessades.

La negociació es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un seguit d’estratègies
enfocades a identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A tall
d’exemple, a la taula taula 3.7, enumerem les següents:

Taula 3.7. Estratègies per desenvolupar la negociació

Estratègia Descripció

Saps negociar? A partir d’un fragment d’un vídeo en què es veu el paper d’un negociador, s’intentarà
definir què és negociar, en quines situacions laborals és recomanable negociar, quins
aspectes s’han de tenir en compte, quins són els seus avantatges...

L’antídot Es demanaran dos voluntaris per poder desenvolupar els rols. A cadascun se’ls
donarà un text que l’altra persona no ha de conèixer. Es tracta de dos científics que
necessiten (una part concreta d’una planta per poder salvar a un ésser estimat). Les
dues persones han d’aconseguir que l’altra li cedeixi allò que necessita, arribant a un
consens. La resta de participants fan d’observadors. El tècnic ha de guiar el debat
posterior a la dinàmica, amb elements com: en algun moment s’ha plantejat què
necessitava cadascú? Han practicat l’escolta activa? Han estat assertius i/o
empàtics?

Supervivents Simulant una dinàmica de grup en el context d’un procés de selecció, es plantejarà
una situació apocalíptica en què els participants, assumint un rol assignat, hauran de
defensar per què han de ser un dels cinc supervivents a una catàstrofe. Hi pot haver
participants que assumeixin el rol d’observadors amb un registre de conductes
adequades i inadequades facilitat pel tècnic, que posteriorment servirà per fer un
retorn de la dinàmica.

3.3.9 Gestió de l’estrès

A l’entorn laboral podem viure diferents situacions o moments amb una càrrega
d’estrès important. La competència de gestió de l’estrès pot ajudar a no deixar-
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se portar pels impulsos emocionals, mantenint la calma i controlant la tensió
generada. La gestió de l’estrès està molt lligada a la gestió de les emocions i
l’autocontrol.

Podem definir la gestió de l’estrès com el fet de respondre de manera positiva,
controlant les pròpies emocions, davant de conflictes o situacions de sobrecàrrega
de tasques.

Alguns elements de la gestió de l’estrès que posen en evidència que una persona
en fa ús en l’àmbit laboral són, per exemple:

• Mantenir el control de les seves emocions davant de situacions estressants
o de fortes emocions.

• Valorar les situacions de dificultat com a possibles experiències de desenvo-
lupament personal i professional.

• Resistir la temptació d’actuar amb immediatesa i sense reflexió.

• Respondre de manera positiva davant els problemes, cercant possibles
solucions.

• Reconèixer les pròpies emocions davant una situació i l’efecte d’aquestes.

• Utilitzar tècniques per a la gestió de les emocions.

La gestió de l’estrès es pot entrenar i desenvolupar a partir d’un seguit d’estratègies
enfocades a identificar la competència, experimentar-la i transferir-la. A tall
d’exemple, a la taula 3.8, enumerem les següents:

Taula 3.8. Estratègies per desenvolupar la gestió de l’estrès

Estratègia Descripció

Com gestiono
l’estrès?

A partir d’una fitxa amb una llista de frases inacabades relacionades amb la gestió de
l’estrès al lloc de feina es demanarà als participants que les completin individualment.
Posteriorment recollirem les fitxes i les repartirem a l’atzar. En ordre, es llegiran i es
posaran en comú les respostes donades a cada situació i s’aniran valorant. Per
finalitzar la dinàmica, el tècnic, a partir de les aportacions a l’exercici, definirà què és
la gestió de l’estrès i quines estratègies es poden fer servir per afrontar-lo. Es tracta
d’identificar clarament la competència i els seus elements.

Incidents El tècnic plantejarà situacions laborals simulades en què els participants han de dir
com actuarien davant un incident que genera estrès. Individualment o en parelles, els
participants han de cercar possibles solucions satisfactòries per fer front a la situació,
minimitzant els efectes negatius de l’estrès. Per finalitzar, es farà un tancament de la
sessió recollint les aportacions dels diferents participants i recordant que no hi ha una
única solució vàlida.

Contrarellotge El tècnic proposarà un seguit de situacions experiencials en què les persones
participants viuran una situació estressant. El grup es dividirà en parelles, en què una
persona realitzarà les tasques encomanades i l’altra farà d’observador. A cada
proposta d’exercici s’intercanvien els rols. Són situacions en què les persones han de
fer un seguit de tasques, en un temps limitat. Normalment, per generar estrès, el
temps és insuficient i el tècnic pot anar afegint pressió recordant verbalment el temps
que queda per finalitzar les tasques. Per tancar l’activitat, es repassaran les
situacions experimentades i les persones que han fet cada exercici explicaran com
s’han sentit, si han complert amb l’objectiu, si han pensat en alguna estratègia, si han
mantingut el control... Les persones observadores poden completar cada intervenció
amb allò que han observat.
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Taula 3.8 (continuació)

Estratègia Descripció

Transferim A partir de les diferents vivències, el tècnic posarà de manifest la necessitat d’afrontar
les situacions d’estrès o dificultat amb estratègies i respostes positives que ajudin a
mantenir el control sobre les pròpies emocions i donar una resposta positiva. Es
convida els participants a recordar i compartir situacions viscudes relacionades amb
la gestió de l’estrès a la feina, estudis o un altre àmbit, explicant com les van afrontar i
com ho millorarien ara.
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4. Competències i estratègies vinculades a l’àrea d’inserció

Com a integradors socials, dins de l’àmbit de la inserció sociolaboral, podem
programar, executar i avaluar accions individuals o grupals de recerca activa de
feina (RAF). En aquestes, un bon punt de partida serà convidar a reflexionar les
persones demandants sobre quin moment comença la RAF i fer-los entendre que
no es tracta d’un fet puntual, sinó d’un procés que implica un posicionament
actiu de la persona davant el fet de cercar feina.

Per evidenciar la idea de procés i la necessitat de posicionament actiu, es pot partir
d’un exercici senzill, basat en la construcció d’una línia del temps que reflecteixi
totes les tasques que es poden dur a terme en la RAF. En funció de si es tracta d’una
acció individual o grupal, podem plantejar que les persones participants omplin
una línia amb les diferents tasques que ells han dut a terme alguna vegada per tenir
èxit en la RAF o bé, si no han arribat mai a portar a terme un procés de RAF, que
considerin que s’han de contemplar. El treball individual es pot completar amb
una posada en comú del grup i el resultat podria ser quelcom semblant a la línia
següent (vegeu la figura 4.1).

Figura 4.1. Línia del procés de recerca activa de feina (RAF)

Amb aquesta línia del temps s’intenta deixar constància que la RAF no comença
i acaba amb l’enviament d’un currículum, sinó que, per garantir-ne l’èxit, aquesta
hauria de contemplar diferents accions seqüenciades i coherents entre elles.

Alhora, aquesta línia del temps posa de manifest la necessitat de garantir el
domini de diferents competències per part de les persones que duguin a terme
un procés de recerca activa de feina. Entre les més rellevants per a l’àrea de
necessitats en què ens trobem hi ha les d’accés a l’ocupació, que impliquen el
coneixement i el domini de les tècniques de recerca de feina, la capacitat per cercar
ofertes adequades al perfil professional disponible, d’interpretar-les, contactar
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amb l’empresa i presentar la seva candidatura, preparar i afrontar amb èxit les
diferents proves del procés de selecció defensant la seva idoneïtat pel lloc de treball
vacant.

Així i tot, aquest procés de RAF porta implícita la posada en joc d’altres
competències, tant de base com transversals d’identificació, de comunicació i
d’afrontament.

Exemples d’altres competències vinculades a la RAF

En un procés de RAF, a més de competències d’accés a l’ocupació, caldrà mobilitzar altres
competències de base i transversals que permetin, per exemple, la definició de l’objectiu
laboral, la capacitat d’identificar punts forts i febles respecte a una vacant concreta i portar
a terme accions en aquest sentit, l’organització d’un seguit d’accions que requereixen
dedicació diària i esforç, la capacitat per oferir arguments elaborats, en diferents moments
del procés de RAF, respecte a la idoneïtat de la nostra candidatura...

En aquest material fem una proposta per desenvolupar les competències d’accés a
l’ocupació amb les persones demandants, perquè siguin capaces de:

• Identificar la RAF com un procés que requereix un objectiu (“aconseguir
una feina de...”) i unes accions per assolir-lo. Aquestes accions s’han
d’anticipar i planificar perquè la persona tingui un control sobre aquest
procés i pugui prendre decisions al respecte.

• Conèixer les modalitats de treball, així com les vies i canals més adequats
a l’objectiu laboral de la persona.

• Dominar les principals eines per presentar la candidatura: la carta de
presentació i el curriculum vitae.

• Caracteritzar un procés de selecció, les proves més freqüents, com l’entrevis-
ta, dinàmiques de grup, proves laborals o tests psicotècnics i les principals
estratègies per afrontar-les.

Un altre recurs interessant són els clubs de feina, uns espais de recerca de feina que
acostumen a estar presents en diferents dispositius d’inserció i des d’on es porten
a terme accions individuals i grupals per al desenvolupament de les competències
vinculades a la recerca de feina.

4.1 Planificació de la recerca activa de feina

Segons la Guia d’informació i orientació per a la recerca de feina (2006), si
es planifiquen les accions de recerca de feina, es fa un seguiment acurat i es
destina a aquesta activitat un temps equivalent a la jornada laboral, es pot reduir
el temps i augmentar les probabilitats de trobar una feina ajustada a les necessitats
i interessos.

El procés de recerca activa de feina (RAF) comporta responsabilitat, dedicació i
capacitat d’organitzar el volum d’accions, tasques i de documentació que implica.
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Buscar feina és pròpiament una feina, de tal manera que quan algú es troba en
aquest procés s’aconsella determinar un horari i reservar-lo exclusivament per a
aquest fi.

Planificar significa anticipar. La planificació de la RAF implica optimitzar el
temps dedicat a aquesta. Per això abans d’iniciar-la cal invertir un temps a
dissenyar com es farà, és a dir quina metodologia s’emprarà. Per orientar aquesta
planificació es poden seguir els següents passos:

1. Definir l’objectiu laboral. Cal respondre a les preguntes: “Què m’agra-
da?”, “Què vull aconseguir amb la feina?”, “Tinc facilitat per a?”, “Quines
competències tinc?”, “Quines condicions puc o vull acceptar?”

2. Determinar el temps de dedicació diària. Caldrà fixar el temps que cada
diàriament s’ha de dedicar a la recerca i marcar una rutina.

3. Investigar el sector. Ens poden orientar preguntes com: “Quin tipus
d’empreses hi ha relacionades amb el meu objectiu?”, “Què ofereixen i
demanen les empreses del sector que m’interessa?”

4. Seleccionar el tipus d’empresa i lloc de treball que s’adequa millor a les
meves competències i necessitats.

5. Identificar els canals més adequats al meu objectiu i la tipologia d’empre-
ses seleccionades. És probable que els canals siguin força diferents si la
persona decideix treballar a l’empresa pública o a la privada o si opta per
l’autoocupació. També seran diferents en funció de la mida de l’empresa,
les seves polítiques...

6. Adaptar les eines de presentació a cada oferta apropant el perfil professi-
onal disponible al qual es demana. Ens poden ajudar les preguntes fetes al
primer pas, però també d’altres que ara ens puguem plantejar.

7. Fer seguiment de les candidatures presentades. Atès que es tracta d’un
procés actiu, caldrà fer un enregistrament i seguiment dels currículums
presentats, de les persones amb qui contactem...

8. Defensar la meva candidatura per al lloc i l’empresa seleccionada a
les diferents proves de selecció. Caldrà preparar les diferents proves del
procés de selecció recopilant informació de l’empresa, del lloc de treball i
relacionant-la amb les nostres competències, interessos i aspiracions.

9. Mantenir el lloc de treball. Cal tenir en compte les condicions del lloc
de feina, com l’horari, el salari, les funcions i tasques, competències... i
articular les estratègies i recursos necessaris per conciliar-ho amb la vida
personal.
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Eficàcia en la planificació

Quan es planifiqui la RAF
només caldrà incloure els passos

que no s’han assolit en altres
moments del procés d’inserció.

4.1.1 L’agenda de recerca de feina

Des de diferents dispositius d’inserció per operativitzar la planificació de la RAF,
es fomenta l’ús de l’agenda de recerca de feina.

L’agenda de recerca de feina és una eina que ajuda a organitzar i planificar
els objectius en un temps determinat, fer el seguiment i valoració de les
diferents accions i dels resultats que se’n desprenen i, en cas necessari,
introduir les millores oportunes. L’agenda de recerca ha de ser exclusiva
per a aquesta finalitat.

Per planificar els passos, caldrà programar accions que contemplin:

• nom de l’acció o breu descripció,

• uns objectius realistes i mesurables,

• una temporització que ajudi a establir prioritats, concretant el temps de
dedicació diari, així com els terminis de consecució realistes amb l’objectiu
proposat,

• amb quins recursos s’ha de comptar per poder-les dur a terme i

• els resultats esperats; és a dir, quins indicadors ajudaran a l’assoliment o
no dels objectius plantejats.

Exemple de planificació d’accions RAF

En Marc és un home de 36 anys que ha obtingut el títol de tècnic en atenció a persones en
situació de dependència i ha definit com a objectiu laboral treballar en una residència per a
persones amb discapacitat intel·lectual. Considera que per dur a terme la seva RAF ha de
programar les accions mostrades a la taula 4.1.

Altres maneres de planificar les accions de RAF poden ser a través d’un:

• Cronograma o diagrama de Gantt on es pot indicar en la primera columna els objectius
a assolir i per a cada filera concretar les accions, amb els recursos, la temporització i els
resultats esperats (vegeu la figura 4.2).

• Calendari sobre el qual s’indiquin les accions a realitzar per a cada dia del mes.
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Figura 4.2. Exemple de cronograma per a la planificació RAF

Adaptat de Marta Colomer (2010 d)

Taula 4.1. Exemple de pla de recerca de feina

Acció Objectiu Temporització Recursos Avaluació

Analitzo el
meu perfil
professional

Definir el perfil professional
disponible a partir de les
competències assolides al
cicle i a les pràctiques.

1 setmana,
dilluns a
divendres, de
9:30 a 13:00
hores.

La valoració de les funcions i tasques
que ha de fer un tècnic en atenció a la
dependència en institucions, així com la
valoració de les meves pràctiques que es
van fer des de l’institut i des de
l’empresa.

Identifico les competències tècniques,
de base i/o transversals pròpies
valorades per les empreses del sector i
posades en joc en alguna situació
propera possible al món laboral.
Argumento 3 punts forts del meu perfil
professional.

Empreses
vinculades al
meu
objectiu/perfil
professional

Elaborar una llista de
residències per a persones
amb discapacitat
intel·lectual de la comarca
amb informació sobre les
seves característiques.

1 setmana,
tres dies per
setmana, de
9:30 a 13:00
hores.

Connexió a Internet, registre amb la
informació clau de cada empresa, llista
de pràctiques facilitada pel tutor del cicle,
companys de classe que hi van fer
pràctiques.

Llista amb 20 empreses a la comarca i
les seves dades completes.

Carta i
currículum:
defenso la
meva
candidatura

Adaptar la carta de
presentació i el currículum
a cada empresa del llistat

2 setmanes,
tres dies per
setmana, de
9:30 a 13:00
hores.

Llista d’empreses completa, ordinador.
Impressora, sobres i segells per als
quals enviï per correu postal.

Preparo almenys 15 cartes i currículums
adaptats.

Alta als
portals de
feina

Crear el meu currículum a
un portal d’Internet vinculat
al meu objectiu laboral.

2 dies, de
9:30 a 13:00
hores.

Connexió a Internet. Currículum base
creat al meu ordinador.

Tinc donat d’alta el currículum amb les
dades de tots els apartats omplertes i
completades.

Enviament i
seguiment de
la meva
candidatura

Enviar les cartes i
currículums a les
empreses seleccionades
de la meva llista o del
portal d’Internet.

2 setmanes
(a mida que
els tinc fets),
tres dies per
setmana, de
9:30 a 13:00
hores.

Ordinador amb connexió a Internet per
als que pugui enviar per correu
electrònic. Impressora, sobres i segells
per als quals enviï per correu postal.

Envio un mínim de 15 cartes i currícula.
Enregistro cada candidatura enviada a
l’agenda. Faig el seguiment de cada
candidatura, com a mínim als 15 dies de
l’enviament.

Adaptat de Marta Colomer (2010 d)

4.1.2 Registres de seguiment de les candidatures

Quan una persona està immersa en la RAF sovint es troba amb una gran quantitat
d’informació respecte a les autocandidatures realitzades i les ofertes de feina a les
quals ha enviat el currículum.
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Si bé els portals de recerca de feina permeten tenir enregistrades totes les
candidatures enviades a ofertes publicades i veure l’estat del procés de
selecció, quan responem a ofertes de feina que no estan dins d’aquests portals
o fem autocandidatura podem córrer el risc de perdre el control d’aquestes
candidatures.

En el moment que es contacta amb la primera empresa serà convenient enregistrar
les principals dades del contacte per poder anar fent el seguiment de la nostra
candidatura.

Exemple de seguiment: "M’han trucat dient que els interessa el meu currículum!"

Aquest matí en Marc ha rebut una trucada d’una residència on va enviar el currículum.
Quan li han dit el nom de la residència, el Marc s’ha quedat força descol·locat, no sap si ha
entès bé el nom, ni se’n recorda de quin tipus d’empresa es tractava.

Per sort, com que està altament implicat en la recerca de feina, mentre parlava amb ells ha
consultat l’agenda i ha comprovat que hi va enviar el currículum fa sis mesos. Ha aprofitat
per donar algun detall de la seva candidatura i mostrar així el seu interès.

Té identificada l’empresa i ara li serà més fàcil preparar-se l’entrevista!

Com queda palès a l’exemple, el registre de seguiment de les candidatures fetes
permet disposar d’informació recollida i endreçada per donar una imatge positiva,
mostrant el nostre interès per l’empresa, així com disposar d’informació per
preparar l’entrevista de selecció.

Aquest registre hauria d’estar inclòs en l’agenda de recerca de feina, ja que
d’aquesta manera la persona disposarà de tota la informació de les actuacions
realitzades en aquest procés.

En el registre del seguiment de les candidatures caldrà incloure:

• Dades de l’empresa i l’oferta. S’han d’incloure les dades necessàries per
poder fer el contacte amb l’empresa (nom de l’empresa, adreça, web, telèfon,
correu i nom de la persona de contacte...). En cas que l’oferta de feina hagi
estat publicada per una agència intermediària de selecció serà bo anotar-ne
el nom.

• Dates de contacte. Fa referència al dia en què s’ha contactat amb l’empresa
per primera vegada o s’ha enviat la candidatura, però també les dates dels
diferents contactes que es facin per fer el seguiment de l’oferta. És d’utilitat
per decidir amb quina periodicitat farem el seguiment.

• Acció realitzada. Caldrà indicar de quina manera ens hem posat en contacte
amb l’empresa en cadascun dels contactes, per exemple: autocandidatura,
resposta oferta (inclosa la data i la font), trucada de seguiment, entrevista
de selecció...

• Observacions/resultat. De cada acció caldrà fer-ne una valoració o indicar
quin resultat s’ha obtingut.

La taula 4.2 mostra un model de registre per fer el seguiment de les candidatures:
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Petits detalls

De vegades, la informació que
oferim nosaltres mateixos quan
contactem amb una empresa
(correu electrònic, presentació
formal del currículum, estil de
redacció...) per presentar la
nostra candidatura influeix en la
nostra marca personal.

Taula 4.2. Model de registre de seguiment de candidatures

Dades de l’empresa i l’oferta Acció realitzada

Nom:
Tipus:
Web:
Persona contacte:
Telèfon:
Correu:

Agència intermediària:
Persona contacte:
Telèfon:
Correu:

Data: xx/xx/xxxx
Acció:
Observacions:
Resultats:

Data: xx/xx/xxxx
Acció:
Observacions:
Resultats:

Data: xx/xx/xxxx
Acció:
Observacions:
Resultats:

Adaptació de Marta Colomer (2010 d)

4.1.3 Marca personal

En el moment que hom es planteja la recerca activa de feina, com ja hem dit, ha
de fer un treball d’autoconeixement i de planificació. Aquest autoconeixement
i planificació es relacionen amb un concepte que en la darrera dècada, amb la
irrupció de les TIC i les xarxes socials, està prenent una importància cabdal: es
tracta de la marca personal o personal branding en el procés de recerca de feina.
Per definir aquest concepte és necessari que la persona en recerca de feina pensi
en si mateix com un producte que a les empreses els ha d’interessar adquirir.

La marca personal parteix de la idea de considerar-se un mateix com un
producte per vendre amb una etiqueta única i irrepetible: el meu nom i
cognoms. La marca personal consisteix en la imatge que donem a la resta
de nosaltres mateixos com a professionals; és a dir, en com ens perceben.

Així, la marca personal es pot entendre com un procés de definició, transmissió
i cura de la pròpia reputació com a treballador i com a persona amb la intenció
de diferenciar-se de la resta de candidats amb l’objectiu d’aconseguir mantenir
un lloc de treball i promocionar en altres gràcies als valors, competències i
expectatives que pot generar una persona. És important remarcar que la marca
personal busca que la persona identifiqui els seus punts forts, però sobretot els
sàpiga transmetre perquè la resta ens percebin com nosaltres volem. D’aquesta
manera queda clar que nosaltres podem construir la nostra marca personal i depèn
de les nostres accions, però la reputació dependrà de com ens perceben la resta.

Les xarxes socials i la informació publicada a internet de nosaltres influeixen
directament en la nostra marca personal a través la reputació digital, és a dir, la
imatge que els altres es poden fer de nosaltres com a persona i com a professional.

Exemple de marca personal: buscar un candidat a Google

És molt fàcil que davant un currículum un seleccionador cerqui a través d’internet i xarxes
socials informació respecte a aquell candidat. La informació que aboqui internet sobre el
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Cada sector té uns canals
més adequats; la persona
els ha d’identificar i fer-ne

un ús adequat.

candidat pot influir en positiu o en negatiu en la imatge que es faci el seleccionador del
candidat.

Hi ha moltes maneres d’aconseguir i visualitzar quina és la informació que aboca internet i
les xarxes socials sobre nosaltres. Serà important tenir cura de quina informació compartim
a les xarxes socials i quin ús fem de les opcions de privacitat. L’objectiu serà que
la informació que pugui arribar a oferir Google o altres cercadors i les xarxes socials
afavoreixin la nostra marca personal i la nostra candidatura.

4.2 Canals de recerca de feina

Per accedir al mercat laboral, bàsicament hi ha dues modalitats:

1. Per compte propi. En aquest cas és la mateixa persona, de manera
individual o associada qui genera un lloc de treball. Els treballadors autò-
noms, freelances, les cooperatives, les societats... són exemples d’aquestes
fórmules.

2. Per compte d’altri, sigui en empreses privades o administracions públi-
ques.

En aquest material ens centrarem en l’opció de treballar per compte d’altri, tot i
que els dispositius d’inserció han de mantenir-se actualitzats respecte a informació
i recursos per poder orientar les persones dels diferents canals per accedir a
qualsevol d’aquestes opcions.

Els canals de recerca de feina fan referència a qui són els intermediaris del
mercat laboral, és a dir: on són les ofertes de treball?

Hi ha una gran diversitat de canals per on es mouen les ofertes de feina. N’hi ha
de tradicionals i de digitals, generalistes, específics... Saber orientar les persones
demandants respecte a quins canals són els més adequats al seu perfil professional
els ajudarà a fer una recerca més eficient, reduint el temps que s’hi destina.

Exemple d’ús dels canals de recerca de feina

Quan dissenyem accions per desenvolupar competències vinculades a la inserció i
concretament referides als canals de recerca de feina, podem plantejar objectius adreçats
a les persones, com per exemple:

• Analitzar el ventall de canals disponibles.

• Identificar els més adequats al sector o ocupació que s’ha triat.

• Diversificar l’ús de canals de recerca de feina.

• Fer un ús adequat dels canals seleccionats en funció de les seves característiques.

Els principals canals de recerca de feina, partint de la proposta de Barcelona
Activa (2012 i 2015) són:
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Quan respondre a un
anunci?

Cal valorar-ho per a cada cas,
tenint en compte que el candidat
ideal no existeix. L’empresa
s’acostuma a adaptar a les
candidatures que obté.

• Els intermediaris entre l’oferta i la demanda

• Les borses de treball

• Convocatòries de treball públic de les diferents administracions

• La premsa generalista i especialitzada

• Ofertes directament publicades a un negoci

• L’autocandidatura

• La xarxa de contactes

• Pràctiques formatives

Si bé la majoria dels canals que es proposen es poden considerar reactius, és a dir,
que impliquen que la persona hagi d’esperar que es generi una oferta de feina per
presentar-se a l’empresa, els tres últims, l’autocandidatura, la xarxa de contactes i
les pràctiques, són proactius, serveixen perquè la persona s’anticipi a la publicació
d’una oferta per avançar-se i diferenciar-se d’altres possibles candidats.

4.2.1 Oferir-se a les empreses anunciants

Moltes empreses publiquen les seves ofertes de feina a un o diversos canals. Per
evitar frustracions, és necessari que el tècnic prepari les persones en recerca de
feina per seleccionar i respondre a aquelles ofertes de feina que s’ajustin al seu
perfil professional i interessos.

En primer lloc, cal fer una lectura acurada de la informació que acostuma a
donar una oferta de feina:

• Nom del lloc de treball

• Empresa anunciant o sector d’activitat

• Funcions a desenvolupar

• Requisits d’accés

• Condicions laborals: tipus de contracte, durada, sou, ubicació...

A continuació, caldrà que la persona en recerca valori l’adequació de l’oferta amb
el seu perfil professional i la seva situació personal a partir de l’anàlisi de:

• Les funcions que es desenvoluparan.

• El compliment de la totalitat o d’una part significativa dels requisits d’accés.

• Els possibles desplaçaments que impliqui la feina, des del seu domicili i les
seves responsabilitats personals o familiars.



Inserció sociolaboral 86 Desenvolupament de competències professionals

ETT i agències de
col·locació

Les empreses de treball temporal
(ETT) poden estar reconegudes
com a agències de col·locació si

col·laboren amb els serveis
públics d’ocupació.

• Les condicions que ofereixen: tipus de contracte, sou, possibilitats de
promoció...

• Ampliar la informació respecte de l’empresa i/o el lloc de treball que
proporciona l’anunci.

Per últim, caldrà respondre a l’anunci. És important fer-ho al més aviat millor,
ja que denota interès per part del candidat i perquè sovint els terminis de resposta
a un anunci és breu. És recomanable que la nostra resposta ens permeti destacar
en positiu, respecte a la competència.

4.2.2 Els intermediaris entre l’oferta i la demanda

Aquelles empreses que opten externalitzar el procés de selecció de llocs vacants
acudeixen a diferents tipus d’intermediaris. Això fa que per a les persones en
recerca de feina aquest tipus de serveis es converteixin en referents per a la recerca
de feina.

Els principals intermediaris d’interès per a les empreses amb què treballem
són els serveis públics d’ocupació, les agències de col·locació, les empreses
de treball temporal i les empreses de selecció. En funció del perfil
professional i de l’objectiu laboral, la persona haurà de determinar quin és
el tipus d’intermediari més adequat als seus interessos.

Els serveis públics d’ocupació (SPO) relacionen les persones en recerca de feina
amb les empreses que busquen cobrir vacants, presentant a les empreses possibles
candidats. També ofereixen assessorament a les persones que volen canviar de
feina; incloent-hi formació ocupacional així com serveis d’orientació professional.

Les agències de col·locació són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre
o sense, que en coordinació i, si escau, col·laboració amb l’SPO, porten a terme
activitats d’intermediació laboral. La finalitat de les agències de col·locació és
proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves carac-
terístiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per
als seus requeriments i necessitats. Algunes entitats d’inserció estan reconegudes
com agències de col·locació per l’administració laboral.

Les empreses de treball temporal (ETT) són empreses privades amb finalitat
lucrativa. En funció de les ofertes de feina que reben de diferents empreses,
contracten treballadors que posen a disposició de l’empresa client de manera
temporal. Les ETT acostumen a buscar perfils polivalents, amb competències
transversals desenvolupades i disponibilitat immediata.

Tot i que les ETT ofereixen contractacions de curta durada, hi pot haver possibi-
litats de continuïtat. Després de fer contractes temporals, l’empresa client pot
acabar contractant la persona directament. Per a l’empresa client pot ser una
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manera de conèixer un treballador, i per al treballador la possibilitat de mostrar
la seva competència professional.

Les empreses de selecció, o consultores, són empreses privades que s’encarre-
guen de gestionar el procés de reclutament, avaluació i selecció de persones a
partir de les necessitats i els perfils facilitats per les empreses que les contracten.

Exemple d’elecció d’intermediari

En funció del perfil de la persona en recerca de feina es poden fer servir diferents models
d’intermediaris, per exemple:

• Si la persona busca una primera feina o una de temporal les ETT poden ser una bona opció.

• Si la persona està interessada un sector determinat, pot adreçar-se a empreses de selecció
especialitzades en el seu sector.

4.2.3 Les borses de treball

Hi ha una gran diversitat de borses de treball. Cal que la persona tingui definit el
seu objectiu laboral, per dirigir-se a les que siguin més adequades.

Les borses de treball són bases de dades, normalment especialitzades per sectors,
que acostumen a facilitar dades de contacte a les empreses que cerquen treballa-
dors, i també fan públiques ofertes de feina d’empreses del sector en què s’han
especialitzat, tot i que no fan un procés actiu d’intermediació. Aquestes borses
acostumen a trobar-se a:

• Centres de formació tant reglada com no reglada. Normalment, les em-
preses fan arribar les seves ofertes a aquests centres per cercar persones
acabades de titular.

• Col·legis professionals. Aquelles professions que comptem amb col·legis
professionals acostumen a tenir un servei de borsa de treball, en el qual
publiquen ofertes d’empreses i de persones que s’ofereixen per treballar.

• Gremis i associacions empresarials. En determinats sectors podem trobar
gremis i associacions empresarials que acostumen a comptar amb ofertes
de feina d’empreses del sector que representen.

• Serveis locals d’ocupació. Són serveis que acostumen a tenir contacte amb
el teixit empresarial de la zona. Molt sovint estan reconeguts com a agències
de col·locació.

• Webs d’empreses. Moltes de les webs corporatives acostumen a tenir un
apartat de “Treballa amb nosaltres” on publiquen les vacants que necessiten
cobrir.

• Portals d’ocupació a internet. N’hi ha de genèrics, de sectorials i per a
col·lectius específics; l’usuari ha de triar el que millor s’adeqüi al seu perfil.
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4.2.4 Portals d’ocupació a internet i aplicacions mòbils

Tot i que els portals d’ocupació a internet són un tipus de borsa de treball, hi
aprofundim pel volum d’ofertes i de candidats que mouen.

El funcionament d’aquests portals acostuma a ser força senzill: requereix donar-
se d’alta, introduir les dades del nostre currículum a través d’un formulari, cercar
ofertes de feina fent ús de diferents filtres, inscriure’s en aquelles que siguin del
nostre interès i fer el seguiment de les candidatures.

Podem trobar portals genèrics, sectorials i per a col·lectius específics, tot i que
la majoria de genèrics ofereixen filtres per poder afinar les consultes per sectors
(hoteleria, formació, imatge personal...) o perfils (per tipus d’estudis, experiència,
domini d’idiomes...). La persona ha d’investigar els que siguin més adequats a la
seva cerca.

Exemples de portals genèrics, sectorials i per a col·lectius específics

Sovint a l’espai de recerca de feina dels dispositius d’inserció es poden trobar infografies
amb exemples de portals d’ocupació a internet, siguin genèrics o especialitzats.

Alguns exemples de portals genèrics són:

• feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

• www.infofeina.com

• www.infojobs.net

• www.monster.es

• www.trabajos.com

• www.infoempleo.com

• trobarefeina.com

Alguns exemples de portals sectorials són:

• www.hacesfalta.org. Per cercar ofertes de feina del tercer sector.

• hosteleo.com/es. Portal especialitzat en ofertes de feina del sector de l’hostaleria.

• www.jobpeluqueriayestetica.com. Portal especialitzat en el sector de la perruqueria, estètica
i maquillatge.

Alguns exemples de portals per a col·lectius específics són:

• www.discapnet.es. Portal amb ofertes de feina adreçades a persones amb discapacitat.

• www.primerempleo.com. Portal amb ofertes de feina per a persones que cerquen la primera
feina.

• fundacionadecco.org. Especialitzat en persones amb especials dificultats d’inserció.

Hi ha una gran diversitat de portals a internet. A cada portal cal donar-se d’alta
i crear-hi el currículum. Per aquest motiu caldrà:
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Aplicacions mòbils

Normalment, aquestes ofertes de
feina es poden trobar en versió
per a iOS i Android.

• Seleccionar, en funció del nostre perfil i objectiu laboral, els portals que
farem servir i que siguin més adequats.

• Disposar d’un currículum de base, per anar-lo adaptant als formularis de
cada portal.

Les persones que facin servir aquest canal, hauran de tenir en compte que:

• El currículum resultant dels formularis dels diferents portals acostuma a
tenir un format força tancat i que difícilment podrem acabar d’ajustar a cada
oferta.

• S’ha d’anar actualitzant el currículum de cada portal a mesura que millori el
perfil amb experiències laborals, formacions o informacions relacionades.

Moltes empreses fan servir aquests portals per poder cobrir vacants. Això
implica una millora de l’accessibilitat a diferents ofertes de feina, però
també un major nombre de possibles candidats que hi poden accedir. Per
diferenciar-se de la resta de candidats és bo intentar aconseguir contactes
més propers a l’empresa, ja sigui per via telefònica, per correu electrònic
o presencialment. Es tracta que la persona pugui mostrar el seu interès i
predisposició abans que la resta de persones interessades, per diferenciar-
se’n.

Aplicacions mòbils i metacercadors

Avui dia el mòbil és un recurs molt estès i, a la nostra societat, gairebé tothom
compta amb un mòbil amb accés a Internet. La recerca de feina ha fet un pas més
i la podem tenir disponible al mòbil, a través d’aplicacions orientades a la RAF.

Algunes d’aquestes aplicacions són versions del portal web, de serveis presencials
i d’altres s’han creat específicament per al canal mòbil. També cal tenir en compte
altres aplicacions com Facebook, Twitter o LinkedIn. Tot i que la intermediació
no és la seva finalitat, s’hi poden trobar ofertes de feina.

Per altra banda, els metacercadors són un recurs potent per poder consultar les
ofertes de feina publicades a diferents portals d’Internet, a partir dels criteris
seleccionats. Permeten fer una cerca molt més efectiva, i es redueix el temps.
Alguns exemples són: www.indeed.es i jobrapido.com.

4.2.5 Treballar a l’àmbit públic

Les diferents administracions publiquen ofertes dirigides a diferents perfils. En
funció del seu objectiu laboral i del perfil, la persona pot contemplar aquesta opció.
La contractació a l’Administració es fa a través de processos selectius, com ara:
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• Contractació directa: la persona s’ha d’inscriure en una borsa de treball
quan s’obre el termini.

• Oposició: la persona ha de superar unes proves definides amb un temari
determinat.

• Concurs: la persona és qualificada a partir de mèrits (currículum) i
documentació que els acreditin.

• Concurs oposició: la persona ha de superar unes proves i després es
qualifiquen els mèrits acreditats.

Cada administració aprovarà les bases que regiran les oposicions. Posteriorment
s’obrirà la convocatòria per presentar la sol·licitud de participació. En funció de
l’Administració estatal, autonòmica, provincial o local; la publicació de les bases
es farà als diaris oficials corresponents.

Hi ha cercadors generals que recullen informació dels diferents diaris
oficials. El cercador d’informació i documentació oficials (el CIDO,
cido.diba.cat/oposicions) n’és un exemple. Les persones interessades a
treballar a l’àmbit públic, l’han de conèixer per poder cercar i consultar les
diferents convocatòries amb la informació necessària per poder-se inscriure.

4.2.6 Premsa i anuncis

Tot i que la majoria de premsa generalista compta actualment amb portals a
Internet, les revistes i publicacions especialitzades, tot i no publicar ofertes
concretes, poden oferir informació valuosa per conèixer empreses, projectes i
tendències vinculats amb l’objectiu laboral de la persona. Aquesta informació
pot ser interessant per mantenir-se al dia del sector de preferència i per poder fer
autocandidatura i mostrar interès i coneixement per l’empresa.

D’altra banda, tenim els anuncis de comerços i botigues. Sovint, les petites
empreses i comerços de barri publiquen les seves ofertes laborals al mateix
aparador del comerç. És important prestar atenció a aquestes possibilitats i
presentar la carta i el currículum en mà preparant el contacte que es farà.

4.2.7 Autocandidatura

L’autocandidatura consisteix a presentar-se a les empreses on es vol treballar sense
que aquestes hagin publicat cap oferta de feina. Aquesta via de presentació a
l’empresa denota iniciativa per part de la persona demandant.
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Aquest canal de recerca de feina es recomana a totes les persones en RAF, però
especialment aquelles que busquen feina en sectors que no publiquen ofertes a
canals habituals.

L’autocandidatura és un canal de recerca proactiu, ja que la persona
s’anticipa a la publicació d’una oferta de feina per donar a conèixer a
l’empresa la seva candidatura per a un lloc concret. Sovint les empreses no
arriben a publicar determinades ofertes, ja que les cobreixen amb persones
que ja havien presentat la seva candidatura de manera espontània o per a
alguna oferta prèvia.

Es considera que l’autocandidatura és una estratègia eficaç, ja que ens anticipem
a possibles competidors que trobem en ofertes publicades en altres canals. Propo-
sem uns passos per dur a terme aquesta estratègia:

1. Investigar i triar empreses diana.

2. Ajustar el nostre perfil a la demanda.

3. Decidir la manera més adequada de contactar amb les empreses selecciona-
des.

4. Fer el seguiment de les autocandidatures realitzades.

Amb l’objectiu i el perfil professional definit i un cop es conegui el sector on es
vol treballar, caldrà cercar empreses del nostre sector que siguin del nostre interès
per treballar-hi. Per fer-ho es poden consultar directoris d’empreses i investigar
aquelles que més encaixin amb els nostres interessos i necessitats, com són quins
projectes estan duent a terme, amb quines tecnologies treballen, quins són els seus
valors, quines són les condicions, perfils amb què hi compten...

Amb les empreses seleccionades caldrà elaborar una llista d’empreses amb les
seves dades bàsiques: nom, adreça, telèfon, persona de contacte, altres dades
d’interès... Com més concreta sigui la informació, més possibilitats hi ha que
l’autocandidatura arribi allà on es pretén.

Per cada empresa que s’hagi recollit a la llista anterior, s’ha d’ajustar la carta de
presentació i el currículum amb què farem autocandidatura. S’ha d’intentar fer
una carta i currículum a mida per cada empresa.

Un cop estan preparades les cartes de presentació i els currículums, és el moment
de presentar la nostra candidatura a les empreses seleccionades. Per cada
empresa caldrà identificar el departament, càrrec i/o persona de contacte i quina
és la millor via per presentar l’autocandidatura: telefònicament, adreçant-se
directament a l’empresa, enviar-ho per correu electrònic, a través de xarxes
socials... Caldrà preparar prèviament aquest contacte.

Si el contacte es fa a partir de la trucada telefònica o la presentació personal, cal
tenir present que aquest tipus de contacte no es pot improvisar i caldrà preparar-
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’Elevator pitch’

L’elevator pitch és una breu
presentació estructurada del

perfil professional, de menys de
dos minuts, per generar interès

sobre la nostra candidatura i
aconseguir una entrevista.

Diversificar la xarxa de
contactes

A l’enquesta del CIS, dins
d’aquest 45,4%, al voltant del

17% ho va fer a través d’un
familiar, un 13,1 a través de les

amistats, un 9,6% a través
d’altres coneguts, un 2,3% a

través de la seva empresa
familiar i un 1,7% a través

d’altres parents.

ho i assajar-ho abans. Una bona estratègia de presentació ràpida de la nostra
candidatura és l’Elevator Pitch.

Exemple de funcionament d’un ’Elevator Pitch’

Al següent vídeo, s’expliquen els passos per preparar l’elevator pitch i un exemple:

https://www.youtube.com/embed/uv357YzY7-k?controls=1

4.2.8 Xarxa de contactes

La xarxa de contacte, també coneguda com a networking, està formada per totes
les persones amb les quals s’ha tingut relació al llarg de la vida professional i
personal. Parteix de la idea d’anar teixint una xarxa de persones, a partir de
contactes, per tal que parlin amb altres respecte a la nostra recerca de feina.
D’aquesta manera creixeran les possibilitats que la nostra candidatura estigui en
el moment i lloc adequats quan sorgeixi una vacant.

De la mateixa manera que amb l’autocandidatura, la xarxa de contactes
acostuma a donar resultats a mitjà termini.

Segons l’enquesta del CIS del 2016, aquest és el canal més efectiu per trobar feina.
Davant la pregunta “Com va aconseguir vostè la seva feina actual?”, com es pot
veure a la figura 4.3, el 45,4%, gairebé 5 de cada 10 treballadors van aconseguir
feina a través de contactes personals.

Aquesta informació ens permet determinar que la xarxa de contactes és la forma
més efectiva d’accedir a oportunitats d’ocupació relacionades amb l’objectiu
professional de la persona i que no fan servir els canals més habituals.

Cal trencar amb prejudicis i tenir clar que la xarxa de contactes no és un
“endoll”. Utilitzar la xarxa de contactes té com a objectiu aconseguir informació
privilegiada sobre empreses que hagin d’iniciar un procés de selecció per cobrir
alguna vacant (com una jubilació, algú que canvia de feina, una baixa o permís
per cura de terceres persones...) o informació actualitzada sobre aquella ocupació,
projectes i tecnologia que es fan servir.
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Figura 4.3. Com va aconseguir vostè la seva feina actual?

Enquesta del CIS, any 2016

El valor principal de la xarxa de contactes és la informació: per accedir
a determinades persones i empreses i que aquestes tinguin una referència
sobre nosaltres mateixos, oferta pels nostres contactes.

El SOC proposa construir la xarxa de contactes seguint els següents passos:

1. Llistar i seleccionar al voltant de 10 i 15 persones que ens coneguin
bé personalment (familiars, amics, veïns, contextos de la parella, persones
conegudes a través d’activitats d’oci...) i professional (companys de feina
anteriors, companys de formacions, clients anteriors, llocs de pràctiques
que hem realitzat...). Per seleccionar els contactes caldrà valorar aquells
que puguin aportar més informació o conèixer altres persones.

2. Elaborar una fitxa personal per cada persona seleccionada, indicant les
dades de contacte, les possibilitats d’informació que ens pot facilitar i els
resultats obtinguts després de cada contacte efectuat. Serà útil incloure
aquestes fitxes a l’agenda laboral que acompanyi la persona en el procés
de RAF.

3. Aquestes fitxes s’hauran d’anar actualitzant a mesura que s’obtinguin nous
contactes. D’aquesta manera la xarxa anirà augmentant en referència a
l’objectiu laboral de la persona.

4. Preparar el missatge que es vulgui transmetre. Ha de ser fàcil d’entendre
per les persones que formen la xarxa, transmetre’l de manera sistemàtica
i sempre amb un to positiu, intentant transmetre motivació per treballar.
Donarà més resultats si transmetem el nostre objectiu laboral, ja que serà
més concret i els nostres contactes ens podrien connectar directament amb
algú relacionat. Les vies per transmetre aquest missatge poden ser molt
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diverses: des de trobades personals informals, amb el telèfon, el correu
electrònic o a través de xarxes socials tinguin o no finalitat professional (com
LinkedIn, Xing, Vidadeo o Twitter, Facebook, Instagram...).

4.2.9 Pràctiques formatives

Tal com recull l’estudi “Inserció laboral dels ensenyaments professionals” (2018),
al voltant del 25,5% dels graduats (GM i GS) ocupats, enquestats entre els 6 i 9
mesos després de finalitzar els estudis, han aconseguit feina a la mateixa empresa
on van fer les pràctiques. Això converteix aquesta via en la principal via d’inserció,
seguida de la xarxa de contactes (al voltant del 20%) i de l’autocandidatura (al
voltant d’un 17,9%); com podeu veure a la figura 4.4.

Figura 4.4. Vies que han proporcionat la feina als graduats ocupats, per nivell d’estudis

“Inserció laboral dels ensenyaments professionals” (2018)

Un dels motius que poden explicar aquesta situació és el fet que durant l’estada
de pràctiques a l’empresa, tant empresari com estudiant tenen la possibilitat de
valorar l’encaix entre un i l’altre. L’empresari té la possibilitat de conèixer un
possible treballador en un entorn real, assignant-li tasques sota supervisió d’un
responsable que li fa el seguiment. D’altra banda, l’estudiant té la possibilitat
en aquestes pràctiques de posar en joc les seves competències professionals
adquirides, transferint-les a un entorn real i sota la figura d’una persona que està
aprenent.

Des de diferents dispositius d’inserció que col·laboren amb empreses privades,
també ofereixen la possibilitat de realitzar un període breu de pràctiques professi-
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onalitzades que permeten a la persona apropar-se a ocupacions concretes, guanyar
experiència i millorar la seva percepció com a treballadors, en veure que és capaç
de dur a terme de manera adient tasques assignades a un lloc de treball.

4.3 Eines per a la recerca activa de feina

Quan la persona en recerca de feina ha seleccionat el canal o canals de recerca de
feina més adients al seu objectiu laboral, ha de presentar la seva candidatura. Per
fer-ho, les eines que es fan servir són dues: la carta de presentació i el curriculum
vitae.

Les persones en RAF han de conèixer l’estructura de la carta de presentació, els
diferents tipus de cartes, així com disposar d’unes recomanacions per la seva
redacció.

De la mateixa manera, qualsevol persona que faci un procés de RAF ha de disposar
d’un currículum més o menys formal, més o menys elaborat.

4.3.1 La carta de presentació

La carta de presentació és un instrument per presentar-nos a una oferta de feina
i s’ha d’entendre com una oportunitat per argumentar la nostra idoneïtat amb la
vacant a la qual s’opta. La carta dona l’oportunitat d’expressar-se de manera més
lliure i personal, destacant aquells aspectes de la persona que poden donar valor
a la seva candidatura respecte a la competència: interessos, valors, competències,
objectiu professional...

L’objectiu que persegueix la carta de presentació és:

• presentar-nos com un candidat adequat a l’empresa i la vacant que es vol
cobrir, destacant els aspectes que més s’adeqüen.

• despertar l’interès de la persona que la llegeix per passar a ampliar
informació nostra, disponible al currículum.

Estructura de la carta de presentació

La carta de presentació acostuma a tenir sempre la mateixa estructura. A la figura
4.5 es relacionen els diferents punts amb una proposta d’estructura:
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Figura 4.5. Estructura de la carta de
presentació

1. Dades de la persona a qui s’adreça: nom, càrrec, nom de l’empresa i adreça.

2. Salutació inicial.

3. Motiu de la carta: en aquest punt la persona s’ha de presentar indicant els
motius pels quals ens dirigim a aquesta empresa, organització, entitat. S’ha
d’aprofitar per mostrar l’interès i el coneixement de l’empresa.

4. Venda: posar de manifest el seu valor afegit, relacionant l’experiència,
formació, competències i valors de la persona amb el lloc de treball per
despertar l’interès de la persona que llegeix la carta. S’ha de procurar
utilitzar paraules potents i ajustar-se al llenguatge de l’oferta.

5. Objectiu de la carta: s’ha d’indicar la disponibilitat per mantenir una
entrevista i ampliar la informació que es dona al currículum.

6. Comiat.

7. Lloc i data de la carta.

8. Signatura.

9. Dades personals: nom, adreça, telèfon, correu electrònic.

Tipus de cartes de presentació

A més de la carta d’autocandidatura, seguint Barcelona Activa (2012) i Marta
Colomer (2010), podem destacar diferents tipus de cartes:

• De resposta a un anunci.

• D’agraïment. Amb aquesta acció es persegueix l’objectiu de mostrar
l’interès per poder participar en futurs processos de selecció.

• De seguiment. L’objectiu és controlar les candidatures realitzades i en quin
moment del procés de selecció es troben.
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Model de carta de resposta
a un anunci

Al següent enllaç podeu veure un
model de carta de resposta a un
anunci, proposada per Barcelona
Activa: tinyurl.com/yyxbb2ez.

• D’instància. L’objectiu en processos selectius serà presentar la sol·licitud
per ser acceptats, a la vegada que s’aporta la documentació necessària
segons la convocatòria.

La carta de resposta a un anunci té com a objectiu presentar la candidatura quan
hi ha una oferta de feina concreta i detallada en algun canal. En aquest tipus de
carta s’ha de referenciar el lloc de treball al qual s’opta amb indicació de la font
on s’ha publicat i la data. Cal ressaltar els punts forts (experiència, competències,
interessos, valors...) que consideri que el converteixen en un candidat adequat: es
tracta d’ajustar el propi perfil al qual demana l’empresa.

Recomanacions per a la redacció de la carta

En el moment d’ajudar una persona a redactar una carta de presentació podem
estructurar les recomanacions en dues categories: preparació de la carta, i redacció
i contingut.

Per preparar la carta és important que la persona:

• Reculli informació sobre l’empresa, la seva missió, els seus valors i
qualsevol altra informació que li permeti aprofundir en el coneixement de
l’empresa. Aquesta informació ha de servir per valorar les necessitats de
l’empresa i pensar el tipus de professional que busquen.

• Aconsegueixi informació sobre la persona responsable de la selecció, per
adreçar-la directament a aquesta persona i personalitzar la carta.

• Respongui a les preguntes: “Per què vull treballar en aquesta empresa?
Què puc oferir-hi jo?” Aquestes preguntes permetran pensar en el nostre
argumentari de per què som un bon candidat.

Respecte a la redacció i el contingut, caldrà que:

• Tingui una extensió de mitja plana aproximadament.

• La redacció sigui clara, senzilla i directa, fent ús de frases curtes, però no
s’ha d’obviar informació rellevant per al lloc al qual s’opta.

• Amb una ortografia correcta.

• Acompanyi el currículum, però no presentar-ho grapat.

• El paper i la tinta siguin de qualitat.

• Es faci servir un estil positiu, destacant informació que complementa el
currículum.

• Crear una carta per a cada oferta o empresa.



Inserció sociolaboral 98 Desenvolupament de competències professionals

• S’eviti fer servir models de cartes que es poden aconseguir per internet o
altres fonts. La carta de presentació ha de ser com la nostra empremta digital:
única. Es pot parlar dels seus objectius professionals, interessos, valors i
relacionar-los amb l’empresa i el lloc al qual s’opta.

• Es mostri la seva motivació concreta per treballar en aquella empresa.
Caldrà, doncs, reescriure cada carta de presentació per a cada oferta
de feina.

• S’utilitzin paraules clau que permetin mostrar l’encaix entre el perfil de la
persona i el que busca l’empresa. Per fer-ho es pot recórrer a utilitzar alguna
paraula de l’anunci o de fitxes ocupacionals.

4.3.2 El currículum

El curriculum vitae és, juntament amb la carta de presentació, el primer contacte
que s’acostuma a fer amb les empreses, sempre que deixem de banda altres
instruments més proactius com una trucada o una candidatura presencial. És
la primera imatge, la targeta de presentació, que un seleccionador es pot fer de
nosaltres. Per tant, l’hem de tractar com un element de màrqueting personal,
amb què busquem despertar l’interès de qui el llegeixi per poder passar a la
següent fase del procés de selecció: l’entrevista.

El currículum o CV és un instrument dinàmic i variable on es recull
el conjunt de dades personals i professionals (experiències, formacions,
competències) que posseeix una persona amb relació a un lloc de treball,
en un moment de la seva vida. En la mesura del possible, el CV ha
d’estar adequat al lloc de treball i tota la informació que hi consti ha de ser
demostrable.

Exemple d’adequació del CV: la Rebeca té diferents objectius

La Rebeca està estudiant un CFGS de diagnòstic per a la imatge (sanitat) i el seu objectiu
laboral és treballar en un hospital públic o privat com a radiografista. Mentrestant, cerca
feines per treballar com a auxiliar administrativa en hospitals, però també està disposada a
treballar com a dependenta de botigues de moda.

La Rebeca disposa de dos currículums base, un per a cada sector on busca feina: sanitat
i comerç. Cada vegada que presenta la seva candidatura a una oferta, agafa el currículum
del sector corresponent i l’ajusta al màxim a l’oferta o l’empresa on l’enviarà.

El currículum ha de permetre:

• Recollir i estructurar informació personal i professional de la nostra candi-
datura.

• Relacionar la nostra candidatura amb una oferta o empresa concreta.

• Despertar l’interès del seleccionador, convocant-nos a una entrevista de
feina.
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Continguts i estructura del currículum

És important valorar quina informació s’inclou en un currículum, de quina manera
s’organitza i s’estructura amb la intenció de donar una imatge atractiva de la nostra
candidatura als possibles seleccionadors. S’ha de tenir clar que la informació que
ofereix el currículum ha de jugar a favor nostre per poder passar a defensar la
nostra candidatura a la següent prova del procés de selecció: l’entrevista.

Seguint Marta Colomer (2010), la informació es pot ordenar en diferents blocs
de continguts: dades personals, formació, experiència professional, informacions
addicionals i competències. Entre els diferents autors hi ha consens respecte a
mantenir les dades personals en un primer lloc, mentre que l’ordre dels diferents
blocs es pot modificar per fer-lo més efectiu i adaptar-lo a cada oferta. Per
exemple es pot posar l’experiència abans que la formació, en cas que es consideri
que és més rellevant per a una determinada oferta.

L’apartat de Dades personals ha d’estar en un lloc ben visible. L’objectiu d’aquest
apartat és identificar el candidat i poder-lo localitzar fàcilment, amb dades de
contacte com: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. Es tracta
de dades personals, no íntimes, per així evitar facilitar informació que pugui
acabar sent un element de discriminació en el procés de selecció (edat, estat civil,
nacionalitat, fills...).

Quan estem en procés de RAF, hem de donar totes les facilitats perquè les
empreses contactin amb nosaltres. Cal indicar quines seran les vies per contactar
amb nosaltres: telèfon, correu electrònic, perfil a les xarxes socials...

Atenent el concepte de marca personal, cal prestar atenció a la imatge que
podem donar amb el nostre correu electrònic i els perfils de les xarxes
socials. Una bona opció a l’hora de crear el correu electrònic serà fer
servir el nostre nom i cognoms o una combinació amb inicials; per exemple:
m_rodríguez@plataforma.com o joaquimserra29@plataforma.com.

L’apartat de Formació ha d’incloure informació respecte als estudis i altres
formacions realitzades. Aquest apartat es pot estructurar en 4 subpunts: formació
reglada, no reglada, idiomes i TIC. En aquest apartat també es pot incloure
coneixement d’altres idiomes i de les TIC. Per a la formació reglada i la no reglada,
s’ha d’indicar com a mínim el nom del títol, si pot ser en negreta, i l’any d’obtenció.
Cal seleccionar i estructurar la formació no reglada relacionada amb l’objectiu.

Per als idiomes es recomana indicar el nivell (bàsic, mitjà, avançat o nadiu) per a
cada idioma o directament el nivell d’alguna certificació oficial en cas de tenir-ne
(A1, A2, B1, B2, C1, C2...). Respecte a les TIC caldrà indicar els coneixements
vinculats a la informàtica i el nom del programari que es fa servir. Si la persona
disposa d’algun certificat ACTIC, també caldrà indicar-ho.
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Exemple de com emplenar l’apartat de formació

CFGM d’Estètica i bellesa, 2017 .

Curs d’ungles acríliques (70 h). Centre de la Imatge i benestar (CIB), Barcelona.

Castellà/Catala: Nadiu.

Anglès: Nivell mitjà.

Domini de TPV i del programa Calendar per organitzar i programar clients, així com de
processadors de textos i dinamització de xarxes socials per fer publicitat del saló.

A l’apartat d’Experiència professional es descriu la trajectòria professional. Per
cada experiència s’acostuma a indicar el lloc ocupat, càrrec, nom de l’empresa,
les dates d’inici i finalització, així com les funcions i tasques desenvolupades. En
aquest apartat també s’hi poden incloure aquelles experiències relacionades amb
pràctiques professionals (com l’FCT) o voluntariats.

Exemple de com omplir l’apartat d’experiència

Monitor del lleure en activitats extraescolars i casals d’estiu. Fundació Lleure (2016-
2019):

• Programació d’activitats al voltant d’un centre d’interès.

• Realització i dinamització d’activitats d’oci amb infants de 3 a 12 anys.

• Elaboració de materials didàctics per al desenvolupament d’activitats: titelles, escenaris,
disfresses...

• Avaluació d’activitats en equip de monitors.

• Realització d’informes individuals dels infants al llarg del curs.

A l’apartat Informacions addicionals s’hi poden incloure dades que es considerin
un punt fort per a la nostra candidatura en funció del lloc de treball al qual s’opta,
però que no tenen cabuda en altres apartats, com ara participació en associacions,
activitats artístiques, aficions, carnets de conduir, disponibilitat per viatjar (només
en cas que en tinguem!)...

Una bona opció per evidenciar els nostres punts forts és incloure l’apartat de
Competències. Les competències permeten veure com ets i de quina manera et
desenvolupes a la feina.

Exemple de com omplir l’apartat de competències

“Persona amb capacitat de treball en equip que busca integrar idees i punts de vista
diferents per donar respostes innovadores i adequades a les necessitats dels usuaris amb
què treballa.”

A més dels apartats bàsics d’un currículum, podem comptar amb altres apartats
d’ampliació; no són obligatoris, però poden ajudar a donar més potència a la
nostra candidatura. Ens referim a: l’objectiu professional i el perfil professional.

Exemple d’apartats d’ampliació: el currículum d’en Marc

En Marc té 38 anys. Quan va acabar l’escolaritat obligatòria, als 14 anys, va estudiar un
FP1 d’auxiliar administratiu. No va aconseguir la titulació, i així que va fer els 16 anys va
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entrar a treballar en una cadena de supermercats. La seva experiència laboral se centra a
treballar a supermercats com a reposador i com a responsable de botiga.

Ara vol canviar de sector i en el moment de començar a redactar el seu currículum veu que
els apartats estàndards d’un currículum no acaben d’encaixar amb el seu perfil.

L’apartat d’objectiu professional consisteix en, d’una forma clara i precisa, en un
màxim de dues línies, deixar ben clar l’objectiu professional, indicant el lloc i el
sector que es vol ocupar.

Exemples d’objectius professionals

• Desenvolupar les meves competències com a integrador social en un dispositiu d’inserció
laboral especialitzat en persones nouvingudes.

• Desenvolupar la meva activitat professional en pisos tutelats amb persones amb diversitat
funcional associada a discapacitat intel·lectual.

L’apartat de perfil professional és una opció que amplia l’objectiu professional,
ja que aporta més informació sobre les competències que té una persona per
desenvolupar una tasca. Per redactar aquest apartat cal indicar el lloc i el sector que
es vol ocupar, però cal afegir les competències (coneixements, habilitats i actituds)
que s’hi aporten.

Exemple de perfil professional

“Professional jove amb experiència en el disseny d’activitats educatives per a joves en risc
d’exclusió social. Bona comunicadora, rigorosa i molt dinàmica.”

Models de currículum

No hi ha un model únic, ni més vàlid, de currículum. Les persones, en funció de
les seves característiques i de les característiques del seu objectiu laboral, hauran
de seleccionar el model que s’ajusti millor per donar la visió més adequada de la
seva candidatura.

Partint de la classificació feta per Barcelona Treball (2018 a i b), podem classificar
els currículums en quatre models:

• Cronològic.

• Funcional, competencial o temàtic.

• Infogràfic.

• Videocurrículum.

Cal destacar també el currículum europeu.

El model cronològic és el model més estès. Mostra la informació dels diferents
apartats ordenada en el temps. Podem trobar el model cronològic simple, que
ofereix la informació de més antiga a més recent, i el cronològic invers, que exposa
la informació de més actual (i potser més rellevant) a més antiga.
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Aquest model té com a punt fort que facilita una lectura clara i entenedora, i
destaca la darrera experiència i formació. És ideal per a quan hem de redactar un
currículum per primera vegada. Com a punt feble d’aquest model caldria ressaltar
que posa en evidència els períodes d’inactivitat. Així, serà ideal per a aquelles
persones que hagin mantingut una experiència laboral, contínua i estable, on s’hagi
evolucionat.

Exemple de currículum invers

Al següent enllaç podeu veure un model currículum invers, proposat per Barcelona Treball:
bit.ly/2moHzdk.

El model funcional, competencial o temàtic permet agrupar l’experiència profes-
sional per funcions desenvolupades, competències transversals o sectors on s’ha
treballat, desdibuixant el criteri temporal.

El punt fort del currículum funcional és la flexibilitat amb què permet organitzar
i ressaltar la informació referida al bloc de l’experiència per mostrar les funcions
realitzades, competències desenvolupades o els sectors on s’ha treballat i que
poden tenir relació amb l’objectiu. Amb aquest model, l’experiència és el bloc
més rellevant i es mostra abans del de formació.

Per redactar la informació del bloc d’experiències cal:

• Identificar les funcions, competències o sectors en què volem estructurar les
experiències. Serà important analitzar l’oferta o l’empresa per reconèixer
les valorades per aquesta.

• Classificar les experiències en funció de la categoria creada.

• Enumerar les activitats desenvolupades per a cada funció, competència o
sector.

• Indicar per cada funció les empreses on s’ha treballat i, si es considera
convenient, el període.

El principal punt feble d’aquest model és que dificulta veure els anys d’experiència
en cada lloc de treball. En canvi, pot ser adient per a persones que han realitzat
tasques semblants en diverses empreses i per difuminar períodes d’inactivitat,
ja que no es detecta tan fàcilment com amb el cronològic.

Exemples de currículums per competències i temàtic

Al següent enllaç podeu veure un exemple de model competencial: bit.ly/2kT1wbM; i en
aquest, un exemple de model temàtic: bit.ly/2mpRr6A, ambdós proposats per Barcelona
Treball.

El model infogràfic pretén crear un impacte en la persona reclutadora, presentant
la informació del currículum de manera visual i esquematitzada. El seu principal
avantatge és que aconsegueix captar l’atenció de la persona que el rep, i això
el diferencia de la resta i posa de manifest capacitat d’organització i creativitat.
En aquest model la informació que s’inclou és molt sintètica, per tant caldrà
seleccionar molt bé la informació que donem i que la manca d’aquesta no suposi
un fre per a la nostra candidatura.
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Aquest model pot ser adient per a perfils on la creativitat i la innovació puguin ser
un valor per al seu desenvolupament com a professional.

Exemple de currículum infogràfic

Al següent enllaç podeu veure un exemple de model infogràfic]], proposat per Barcelona
Treball: bit.ly/2lVBC7x.

Si la dita “una imatge val més que mil paraules” és certa, el videocurrículum
pot ser un model interessant, ja que permetrà presentar la candidatura de manera
dinàmica i creativa. En aquest sentit, els avantatges del videocurrículum seran
que permet mostrar competències transversals de relació, d’identificació i també
competències de base, de manera més personal i contextualitzades.

Sempre que la qualitat tècnica del videocurrículum sigui adequada, donarà un
to més càlid a la nostra candidatura. Podem referenciar el videocurrículum amb
un enllaç, un codi QR, o una altra fórmula, a la carta de presentació o bé a un
currículum físic, com a complement d’aquest.

Si s’opta per aquest model, cal tenir clar que no és possible fer un traspàs del
currículum en paper al vídeo. Caldrà pensar acuradament quina imatge es vol
donar, com la podem representar, quins recursos ens poden ajudar a connectar la
nostra candidatura amb l’objectiu a què ens adrecem... Cal tenir en compte que
no hauria de superar els dos minuts de durada.

Exemple de videocurrículum

A la xarxa podem trobar diferents exemples reals i tutorials de com fer un videocurrículum.
Al següent enllaç referenciem un exemple de videocurrículum que compleix amb els criteris
indicats:

https://www.youtube.com/embed/fabDpTOfKns?controls=1

En últim lloc, fem referència a l’Europass, com a model estandarditzat
que pretén ajudar a presentar les capacitats i qualificacions de forma
estructurada i comprensible per a tota la Unió Europea, i que es contempla
per participar en diferents programes com l’Erasmus +, amb la intenció
de facilitar la mobilitat geogràfica dels treballadors pel territori europeu.

“L’Europass és un document que serveix per presentar les capacitats i qualificacions de
l’interessat d’una manera clara i eficaç.”

Font: europass.cedefop.europa.eu/es.

Marta Colomer (2010) considera que és un model adequat per a persones amb
competències professionals adquirides principalment a través de l’experiència
laboral i amb baixa qualificació.

Exemple de currículum Europass

Al següent enllaç podeu veure un exemple de currículum Europass, facilitat per la UE:
bit.ly/2QaKorO.
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Fitxes ocupacionals

Les fitxes ocupacionals recullen
per a cada ocupació el conjunt de

tasques, responsabilitats i
funcions que un individu

exerceix en un lloc de treball, les
competències requerides, així

com altra informació d’interès.

A més dels models presentats, en podem trobar d’altres, com el portafolis digital
(Marta Colomer, 2010), currículum en xarxes com Pinterest, perfils en xarxes
professionals com LinkedIn...

Recomanacions per elaborar el currículum

Per redactar un currículum, seguint Marta Colomer (2010) i el SOC, podem
establir un seguit de recomanacions a tenir en compte. Les podem estructurar
en dues categories: preparació del currículum, i redacció i contingut.

Respecte a la preparació del currículum, de la mateixa manera que s’ha de fer
amb la carta de presentació, la persona en recerca de feina ha de:

1. Recopilar informació sobre l’empresa i el lloc de treball al qual s’opta,
especialment a les tasques i funcions assignades, així com les competències
requerides. Cal identificar quin és el perfil que sol·licita l’empresa.

2. Consultar altres ofertes de feina i/o fitxes ocupacionals, per poder disposar
d’eines i recursos per presentar la pròpia candidatura amb un vocabulari
més ajustat.

3. Seleccionar l’experiència, formació i competències més significatives a
l’oferta o l’empresa. Si no es disposa d’experiència laboral i/o formació,
caldrà pensar en activitats d’oci, de voluntariat o experiències personals que
es puguin relacionar amb l’objectiu laboral. Aquests elements ens han de
permetre pensar què podem oferir a l’empresa i què ens diferencia de la
competència.

Cal tenir en compte que, de la mateixa manera que els candidats poden
buscar informació sobre les empreses a internet, aquestes poden buscar
informació dels candidats a la xarxa. Caldrà, doncs, parar atenció a quina és
la informació que es dona a les xarxes socials que utilitzem, per tal que no
sigui una informació negativa per a la nostra candidatura.

Respecte a la redacció i el contingut, caldrà que reuneixi un seguit de caracterís-
tiques:

1. Correcció ortogràfica i gramatical. Un currículum no pot incloure faltes
d’ortografia, gramaticals o d’expressió. Aquest serà un motiu de rebuig en
qualsevol procés de selecció. En cas de trobar-ne alguna, s’haurà de refer,
no pot tenir correccions ni modificacions amb bolígraf.

2. Estructurat amb diferents apartats, clarament diferenciats amb títols i
amb una seqüència lògica i coherent per presentar la informació d’infor-
mació. Per exemple, la presentació de les diferents experiències laborals
sempre seguirà la mateixa estructura, per exemple: lloc ocupat, empresa,
dates i funcions desenvolupades. Per mantenir la coherència, a l’apartat de
formació indicarem les dates després d’indicar el nom de la formació i les
hores.



Inserció sociolaboral 105 Desenvolupament de competències professionals

3. Ha de tenir una extensió màxima de dues planes, però si amb una és
suficient, millor. Amb el currículum hem de captar l’atenció i despertar
l’interès del seleccionador. Triant la informació clau es podrà aconseguir.

4. Visualment ha de ser atractiu. S’han d’evitar models carregats d’informa-
ció amb poc espai entre els apartats i continguts. Utilitzant recursos gràfics
com negretes, vinyetes, quadres o icones es pot destacar la informació i
facilitar la lectura.

5. Si es lliura imprès, el paper i la tinta han de ser de qualitat. En cas d’enviar
el currículum per correu electrònic, serà recomanable fer-ho en pdf, per
evitar distorsions en el format original.

6. Cal adaptar el format de currículum al sector professional al qual ens
adrecem, serà una manera de mostrar professionalitat i encaix.

7. S’han d’organitzar els apartats i ajustar la informació en funció del lloc
de treball i/o empresa on el presentem.

8. Si adjuntem una fotografia al nostre currículum, aquesta ha de transmetre
una imatge professional i agradable.

9. Positiu. S’ha d’incloure únicament allò que faci referència als nostres punts
forts com a possible candidat. No es tracta d’amagar informació, sinó de
presentar la que jugui al nostre favor i que ens permeti passar a la següent
fase del procés de selecció.

4.4 Les proves del procés de selecció

Els processos de selecció tenen per objectiu seleccionar la persona més adequada,
d’entre tots els candidats que es presentin per cobrir una vacant. Aquesta
selecció no sempre implica seleccionar la persona que compleixi tots els requisits
i condicions de l’oferta, sinó aquella que s’ajusta millor a les necessitats d’un lloc
de treball i d’una organització.

Ajustar-se a aquestes necessitats suposa tenir en compte que la persona no només
realitzarà les tasques i funcions del lloc de treball, sinó que formarà part d’un
entorn laboral, on hi ha un clima laboral, i d’un equip de treballadors format per
companys, caps i una cultura d’organització determinada. Totes aquestes variables
influiran en el treball de la persona i caldrà tenir-ho en compte en els processos de
selecció.

“No s’ha d’entendre la selecció com un procés eliminatori de persones no aptes per a un
treball, sinó com la recerca del candidat idoni o més adequat per a aquell lloc i que té més
possibilitats d’adaptar-s’hi i de poder desenvolupar-s’hi.”

Colomer, M. (2010 d) “Tècniques d’assessorament individual II. La cerca de feina”.

Com es mostra a la figura 4.6 els processos de selecció, abans d’arribar a la
selecció del candidat ideal, passen per diverses etapes més o menys estructurades.
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Figura 4.6. Etapes del procés de selecció

Adaptada de Colomer, M. (2010d)

És en el moment de la selecció quan es duen a terme les proves del procés de
selecció. En funció de l’empresa, de la vacant a cobrir i dels candidats, el procés
de selecció pot incloure unes proves o unes altres.

Les proves de selecció tenen com a objectiu aconseguir informació de les
candidatures respecte a les seves competències (coneixements, habilitats,
actituds i capacitats) amb relació al lloc de treball vacant, però també amb
la missió i els valors de l’empresa, per determinar si serà un treballador que
s’hi adapti en un futur.

Les proves més habituals en un procés de selecció són: l’entrevista, les dinàmiques
de grup, les proves professionals i els tests psicotècnics.

4.4.1 L’entrevista de selecció

És la prova principal i més recurrent del procés de selecció. Serveix per conèixer-
se personalment i intercanviar informació entre entrevistador i candidat respecte
a una oferta concreta.

Podem definir l’entrevista com una conversa entre un seleccionador i un
candidat, en què el seleccionador pretén determinar si la persona compta
amb la motivació, les competències i les característiques adequades al lloc
de treball i funcionament de l’empresa i el candidat pretén defensar la seva
candidatura per ocupar i desenvolupar el lloc de treball en aquesta empresa.

És important que les persones en RAF s’entrenin en l’entrevista de feina per
poder-la afrontar amb més garanties i anticipar-se al seu funcionament. Aquest
entrenament és força útil per poder abaixar nivells d’angoixa davant processos
poc coneguts. Per entrenar-se caldrà conèixer quines són, habitualment, les fases
d’una entrevista i com preparar-la.
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Fases de l’entrevista

Normalment, una entrevista de selecció està estructurada en tres grans blocs: fase
d’obertura, conversa en profunditat i tancament i comiat. Conèixer-los permetrà
anticipar-nos a què s’espera de la persona candidata.

A la fase d’obertura l’entrevistador normalment intentarà generar un clima distès
on la persona s’hi trobi còmoda. Acostuma a prendre la iniciativa l’entrevistador,
presentant-se i donant la mà.

Tot seguit, normalment el mateix entrevistador iniciarà una conversa informal
sobre algun tema lleuger per trencar el gel, com el desplaçament, el clima...
També es poden fer aclariments respecte a l’entrevista: quina durada tindrà, si
s’hi incorporarà algun altre entrevistador i quin serà el seu paper.

A la fase de conversa en profunditat, normalment hi haurà blocs d’informació:
un on l’entrevistador donarà informació sobre les característiques de l’empresa i
el lloc de treball, com ara cultura i valors de l’empresa, condicions del lloc de
treball..., i un altre on s’intentarà ampliar la informació que consta al currículum
del candidat.

A la fase d’informació sobre l’empresa i el lloc de treball, s’acostuma a esperar que
la persona pregunti respecte a algun aspecte concret. Aquestes preguntes s’han de
preparar amb anterioritat, de manera que denotin l’interès de la persona per la
vacant i l’empresa.

Exemples de preguntes que pot fer un candidat a l’entrevista

Els candidats poden mostrar interès amb preguntes com ara:

• “Com ha sorgit la vacant?”

• “Com és l’ambient de treball?”

• “Amb quin programari o quines eines (per exemple, en cas d’un perruquer, tipus de tints) es
fan servir?”

• “Com es treballa en equip en aquesta empresa?”

• “Hi ha possibilitats de promocionar-se dins de l’empresa?”

• “L’horari de l’empresa és el mateix al llarg de l’any o hi ha jornada intensiva?”

Per ampliar la informació del candidat es faran servir preguntes sobre:

• qüestions personals: interessos, valors, competències, trets de personalitat,
disponibilitat, situació familiar...

• formació: tria d’objectiu laboral, formació acadèmica i contínua, matèries
de més interès...

• experiència laboral: feines prèvies, tasques realitzades, motius de canvi,
relació amb companys, caps i clients...
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Exemples de preguntes a l’entrevista de selecció

Les preguntes que es plantegen al llarg d’una entrevista de selecció poden fer
referència a la vida privada, al posicionament davant el mercat laboral, les competències
tecnicoprofessionals, les transversals... Exemples de preguntes sobre la vida privada
serien:

• “Com et definiries com a treballador?”

• “Tens familiars a càrrec teu?”

• “Què és allò que més valores dels teus pares/amics? Amb qui t’identifiques més?”

• “Què acostumes a fer els caps de setmana / en el teu temps d’oci?”

• “Per què vols treballar d’això?”

• “Quins són els teus objectius a mitjà i llarg termini?”

• “Per què creus que t’hauríem de contractar a tu i no a altres candidats?

• “Quin salari esperes obtenir?”

• “Què penses dels teus caps anteriors?”

• “Per què vas deixar l’última feina?”

• “Què valores més d’una feina?”

• “Sabries descriure quines tasques s’han de fer per..?”

• “Enumera tres virtuts i tres defectes teus com a treballador.”

• “Què penses de treballar en equip?”

• “Explica’m una dificultat/un conflicte que tinguessis a la feina anterior i com es va resoldre?”

• “Estàs treballant en la caixa d’una botiga, cobrant. Hi ha una cua d’unes 10 persones i un
client irromp cridant i dient-te que vol posar-te una reclamació per inepte. Com actues?”

Al llarg d’aquesta fase és important que les respostes del candidat siguin
sinceres, que estiguin prèviament preparades i que donin una visió positiva
com a professional. A més, les diferents respostes han d’estar orientades a
mostrar la bona connexió entre candidat, lloc de treball i empresa.

D’aquí es desprèn que hi ha tres eixos de continguts al voltant dels quals girarà
l’entrevista –persona, lloc de treball i empresa–, i que s’ha de mostrar una certa
connexió.

L’entrevistador voldrà conèixer la persona candidata. La millor manera de
facilitar aquest coneixement és que aquesta hagi fet autoconeixement: quins
són els interessos personals i professionals, amb quines competències compto,
quins són els meus valors professionals, quins són els trets de la personalitat que
em defineixen i, finalment, saber explicar la trajectòria formativa i l’experiència
laboral amb què compta. Tota aquesta informació sobre la persona s’ha de poder
explicar de manera ajustada al lloc de treball que es pretén ocupar, identificant els
punts forts i febles al respecte.

També serà important posar en relleu a l’entrevista el coneixement que el
candidat tingui del lloc de treball que pretén ocupar: les tasques i funcions,
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competències tècniques, de base i transversals més adients, així com condicions
laborals en què es desenvolupa la feina.

Finalment, abans de l’entrevista, el candidat ha de conèixer l’empresa mínima-
ment, o l’organització on es presenta a treballar. Aquesta empresa tindrà una
cultura i uns valors que d’alguna manera hauran d’encaixar amb els del candidat
per garantir una bona relació.

A la fase de tancament i comiat s’acostuma a fer preguntes d’autovaloració i
motivació i és el moment d’aclarir les qüestions que no s’hagin resolt, per exemple:
quants candidats més hi ha en el procés, quines seran les següents proves del
procés, quan comunicaran els resultats...

Normalment, en el tancament es farà servir algun tema de conversa superficial i
finalitzarà el comiat amb una encaixada de mans. Cal que el candidat es mostri
amable i cordial fins al final.

Preparar-se l’entrevista

En les entrevistes de selecció es posen en joc diverses competències
transversals d’identificació, relació i afrontament. Per aquest motiu
és important realitzar sessions pràctiques d’entrenament d’aquestes
competències amb relació a les proves de selecció.

Per preparar una entrevista de feina s’han de contemplar tres moments importants:
abans, durant i després de l’entrevista.

Abans de l’entrevista caldrà:

• Haver fet autoconeixement, repassant el curriculum vitae i la trajectòria
personal i professional.

• Analitzar l’anunci on vam enviar la candidatura i, en cas que aquest
no ofereixi gaire informació, ampliar-la informant-se de les principals
característiques, requisits i condicions del lloc de treball. Podem ampliar
informació respecte al lloc de treball a fitxes d’ocupacions o altres ofertes
de feina. Això ens permetrà conèixer a fons funcions i tasques més
comunes, competències transversals més demanades, condicions laborals
més freqüents: horari, jornada, sou...

• Investigar l’empresa on hi ha la vacant: nombre de treballadors, projectes,
serveis o sucursals, valors... Disposar d’aquesta informació permetrà
mostrar coneixement i interès, així com defensar millor la nostra candidatura
respecte a l’empresa.

• Preparar respostes elaborades d’acord amb els tres punts anteriors, per
defensar la candidatura. Aquestes han de mostrar una visió positiva nostra
com a professionals.
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Competències transversals
o ’soft skills’

Mentre que les competències
tècniques les acostuma a donar

un títol, les competències
transversals són allò que més ens
permeten diferenciar-nos d’altres

candidats.

• Tenir clar on i quan es farà l’entrevista i per qui hem de preguntar. Caldrà
tenir clar el trajecte i la durada per arribar de manera puntual a l’entrevista.

Si fem una analogia, i salvant les distàncies, l’entrevista de feina seria com una
primera cita, en què dues persones adultes es troben per decidir si mantindran
algun tipus de relació després d’aquesta trobada. En aquest sentit, la persona
candidata ha de tenir en compte que els 5 primers minuts on coneixem una persona
poden ser decisius i per això és necessari tenir en compte quina imatge volem
transmetre i quina és la que transmetem amb la nostra presència física. D’acord
amb això, al llarg de l’entrevista serà important:

• Ser puntual i tenir cura de la nostra imatge: vestuari d’acord amb el tipus
de trobada i lloc de treball que es vol ocupar, higiene, no menjar xiclet...

• Fer un bon ús del llenguatge no verbal: donar la mà fermament, mirar
als ulls l’entrevistador sense envair el seu espai, mantenir una postura
adequada...

• Mantenir durant l’entrevista una actitud cordial i mostrar confiança en
un mateix, ja que l’empresa ha mostrat interès a conèixer el candidat.

• Posar en relleu les competències relacionades amb el lloc de treball,
especialment les transversals, que ens converteixen en un bon professional
i relacionar-ho amb el lloc de treball i l’empresa on es vol treballar.

• Ser honestos i sincers davant totes les preguntes que ens facin. Caldrà tenir
arguments per poder reformular positivament aquelles que busquin detectar
elements negatius nostres, com: “Ets massa jove per a aquest lloc”, “digues
tres defectes teus” o “per què al teu currículum hi ha un període en blanc?”.

• Fer ús de la reformulació positiva davant alguna situació o afirmació
que podria posar en relleu algun punt feble de la nostra candidatura, per
convertir-ho en un possible avantatge. Amb aquesta estratègia intentem
buscar els aspectes positius d’alguna cosa que d’entrada es percep com a
negativa, canviant el punt de vista.

Exemple de com la manca d’experiència no és un problema!

En Pere és un jove de dinou anys que vol entrar a treballar en una gestoria com a auxiliar
administratiu. Al llarg de l’entrevista de selecció li han deixat anar “no tens experiència”.

Aquesta afirmació és certa i, per tant, en Pere no la pot negar. Així i tot, sí que és possible
buscar arguments positius per contrarestar la importància que el seleccionador li pot donar.
Atès que en Pere ja era conscient d’aquest possible punt feble, ja s’havia preparat un
somriure i possibles reformulacions al respecte: “Com podeu veure al meu currículum,
disposo de les competències necessàries per al lloc, adquirides al llarg del CFGM de gestió
administrativa i a les pràctiques realitzades a l’empresa X”, “i tinc moltes ganes de posar en
pràctica les competències adquirides” o “d’aquesta manera puc aprendre des del principi
els seus mètodes de treball, sense tenir vicis adquirits d’altres feines”.

Un cop feta l’entrevista, no s’acaba la feina del candidat; després de l’entrevista
cal:
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• Valorar les respostes que s’han donat: tant les correctes, com les millora-
bles. Fer-ne propostes de millora.

• Passats uns quinze dies, es pot fer una carta de seguiment (o una trucada, ja
que pot ser més àgil) per interessar-se sobre el procés i posar-se a disposició
en cas que se n’obrin d’altres.

Entrenar-se per afrontar o per superar?

Hi ha moltes variables que influeixen en el fet que una persona acabi sent la seleccionada
en un procés de selecció. Com a tècnics no podem generar falses expectatives i mai
hem de garantir a la persona que aconseguirà una feina o superarà una entrevista si
desenvolupa o no determinada conducta. Com a tècnics hem d’entrenar la persona en
aquelles competències (coneixements, habilitats i actituds) que li permetin afrontar una
entrevista amb més possibilitats d’èxit. Com més entrevistes es facin més oportunitats de
millora tindrà la persona.

Exemple d’entrenament en entrevistes

A moltes entitats d’inserció i dispositius, com Barcelona Treball, es fan diverses sessions
d’entrenament per afrontar entrevistes de feina. Aquestes sessions es duen a terme en
grups i a través de simulacres es fan entrevistes de selecció, en què una persona fa
d’entrevistadora i una altra de candidat. Normalment es fan entre 2 i 5 entrevistes amb
persones diferents.

Per dinamitzar la simulació, a tots dos se’ls dona una oferta de feina. A l’entrevistador se li
assigna un rol determinat i una llista amb possibles preguntes, i la persona candidata s’ha
de preparar l’entrevista en funció del seu propi perfil.

Mentre es desenvolupa una entrevista, la resta del grup i el dinamitzador fan d’observadors,
sovint utilitzant una pauta d’observació consensuada o facilitada pel formador. Moltes
vegades es graven les entrevistes, per poder-les repassar i que les persones candidates
tinguin l’oportunitat d’analitzar-se.

Un cop finalitza cadascuna de les entrevistes, es posen en comú aquells punts forts i febles
que s’han posat de manifest, proposant aspectes de millora concrets. Aquesta posada
en comú és molt potent, ja que permet combinar punts de vista diferents, experiències,
bagatge... I permet un enriquiment d’uns i altres.

4.4.2 Dinàmiques de grup en el procés de selecció

Les dinàmiques de grup són un tipus de prova de discussió verbal que reuneix
un grup de candidats per afrontar una situació real o simulada, plantejada pels
seleccionadors del procés selectiu.

Les dinàmiques acostumen a dur-se a terme amb entre 6 i 10 candidats per un
període de 45-60 minuts. L’objectiu és prendre una decisió consensuada, tenint
present que no existeix una solució correcta o incorrecta. Es poden plantejar
diversos tipus de dinàmiques: dilemes morals, situacions complexes amb manca
d’informació, defensa de diferents punts de vista...
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Les dinàmiques permeten als seleccionadors, especialment, identificar
i analitzar les competències transversals d’identificació, de relació i
d’afrontament que les persones candidates fan servir davant una situació
problemàtica o un repte. Els seleccionadors –normalment en aquest tipus
de proves n’hi ha com a mínim dos– observaran i enregistraran els diferents
comportaments dels candidats.

Per afrontar una dinàmica de grup, és possible preparar-la. Podem contemplar tres
moments importants: abans, durant i després.

Normalment, quan una persona és convocada a una dinàmica de grup, se li explica
que haurà d’afrontar una dinàmica de grup, quantes persones hi participaran
i quina durada tindrà. És aconsellable que la persona, abans d’assistir a la
dinàmica:

• Identifiqui quines són les competències requerides pel lloc de treball i de
quina manera es poden posar en evidència en un context com aquest.

• Investigui diferents tipus de dinàmiques amb la intenció d’anticipar quins
tipus de situacions es poden proposar.

Durant el desenvolupament de la dinàmica és important tenir present que l’ob-
jectiu ha de ser donar una resposta o resoldre un problema de manera consensuada,
no eliminar la resta de candidats. Per això serà aconsellable:

• Ser un mateix, sent sincer i autèntic. És la manera de mostrar-nos coherents
al llarg de tota la prova i poder oferir respostes i punts de vista innovadors.
Si s’intenta interpretar un paper, no es podrà donar aquesta innovació, ja que
s’estarà més pendent del personatge inventat.

• Participar de manera activa. Cal que es posin en joc al llarg de la dinàmica
els punts forts de la persona, tant en la proposta de solucions com de criteris
per poder resoldre la situació de partida. No existeix una solució correcta o
incorrecta, però per arribar a un consens pot ser bo establir uns criteris. Es
tracta que el seleccionador vegi la persona candidata com un professional
que voldria tenir dins de l’equip que estan construint.

• Considerar la resta de candidats com a part de l’equipper arribar a
una solució. Us han reunit en grup per poder arribar a un objectiu de
manera conjunta, cal intentar contribuir que el grup també sigui actiu i eficaç
recapitulant les propostes quan el grup s’encalli, intentant establir punts de
consens, animant altres candidats a donar els seus punts de vista, mitjançant
en petits conflictes o malentesos o punts enfrontats, amb l’objectiu que el
grup avanci.

• Mantenir un estil comunicatiu assertiu i conciliador. Seria un gran error
obstinar-se amb les pròpies propostes i voler acabar imposant-les amb un
estil agressiu. la passivitat o voler passar desapercebut tampoc no és una
bona idea en una prova com aquesta, ja que s’han de donar “arguments” per
ser la persona seleccionada.
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• Prestar atenció al material i al temps. El material que els seleccionadors
faciliten en una dinàmica de grup no és nostre, s’ha de retornar en el mateix
estat en què ens l’han deixat. Si no ens diuen el contrari, no s’ha de guixar,
escriure ni fer malbé, ja que és possible que el vulguin fer servir en altres
processos. D’altra banda, serà necessari controlar el temps. Normalment
ens diran quant de temps tenim per arribar a un consens o trobar una solució.
La dinàmica s’ha d’estructurar en el temps determinat i cal que es tingui en
compte per arribar a l’objectiu.

• Cuidar la imatge. Cal prestar atenció a la imatge que volem donar com a
professionals. S’ha de tenir cura de la comunicació no verbal i la postura
corporal que podem adoptar al llarg de la dinàmica.

Després de la prova, caldrà valorar el paper desenvolupat, intentant identificar
punts forts i de millora, fent propostes concretes de millora per a futures ocasions.

Exemple d’entrenament en dinàmiques de grup

Per entrenar les persones participants en aquest tipus de prova és important organitzar
una simulació tan real com sigui possible, amb la possibilitat que es preparin per a aquesta.
D’entre tots els participants uns podran fer de candidats i els altres d’observadors a partir
d’un registre d’observació que els facilitem o que s’hagi consensuat amb tot el grup de
manera prèvia a la dinàmica. Es pot definir per a quin lloc de treball s’opta o no.

Un cop finalitzada la dinàmica de grup, s’han de posar en comú els punts forts i febles que
han anat sortint dels diferents candidats, i a partir de la crítica constructiva donar propostes
concretes de millora. De les observacions realitzades, se’n poden extreure recomanacions
pràctiques per afrontar una dinàmica de grup en un procés de selecció.

4.4.3 Les proves professionals

Les proves professionals se centren en l’avaluació de les competències tècniques
que té un candidat respecte a una ocupació concreta. En el supòsit d’un lloc de
treball d’electricista, l’objectiu d’una prova de selecció podria ser identificar els
errors en el disseny d’un circuit elèctric i dissenyar-lo correctament.

Les proves professionals volen avaluar el nivell de competència d’una
persona en la realització de tasques concretes.

Principalment, podem trobar dos tipus de proves professionals:

• Proves escrites. En aquest tipus de prova es plantegen preguntes i supòsits
sobre coneixements i continguts amb el lloc de treball ofert. Les ofertes de
l’Administració acostumen a incloure proves d’aquest estil, ja que degut a
la quantitat de persones que es presenten no sempre poden articular proves
reals o simulades i sovint es fan servir com un mecanisme per filtrar els
candidats.

• Proves reals o simulades. Intenten posar el candidat en un context el
màxim de similar possible respecte al qual es trobarà si resulta seleccionat i
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se li demana realitzar una o diverses tasques assignades al lloc de treball.
Alguns exemples són: mostrar el domini d’eines informàtiques, fer un
pentinat, redactar un text vinculat al lloc de treball, reparar o muntar un
aparell, resolució de casos o incidents...

Normalment, si una persona ha d’afrontar una prova d’aquest estil, pot identificar
fàcilment com serà la prova a realitzar segons el perfil de l’oferta. En aquest cas,
caldrà:

• abans de començar la prova, tenir clares quines són les tasques, les eines i
el temps per fer-les, i

• tenir present que no només s’acostuma a valorar el producte final, sinó també
el procés per arribar-hi: la gestió de l’estrès, l’organització, la planificació
del temps que es dona per realitzar la prova.

En determinats sectors, aquests tipus de proves estan prenent molta importància.

“Desde hace años muchas tecnológicas no echan un vistazo al currículum, sino que piden
a los aspirantes al puesto que demuestren lo que saben hacer sentados delante de un
ordenador. Adiós a la titulitis. Las entrevistas ya no las hace recursos humanos, sino
técnicos que evalúan la capacidad de resolver problemas reales.”

Silió, E. i Rubio, I. “El modelo educativo que llega a Madrid: gratuito, sin horarios ni

profesores y con trabajo seguro”. Diari El País, 3 de juny del 2019.

4.4.4 Els tests psicotècnics

Els tests psicotècnics són un instrument per obtenir informació sobre les persones
candidates en un procés de selecció. Aquest tipus de prova es pot fer servir com a
complement d’altres, però generalment no serà la més decisiva dins d’un procés
de selecció. Seguint la Càpsula de coneixement: proves de selecció (Barcelona
Treball, 2012), la informació que poden oferir els tests és, bàsicament, respecte a
les aptituds intel·lectuals, els interessos i la personalitat.

És important tenir en compte que els tests psicotècnics només els poden
aplicar i avaluar els psicòlegs col·legiats. Els tècnics en inserció sociolaboral
no poden administrar un test. El que es farà en les activitats de preparació
d’aquest tipus de prova serà explicar les seves característiques, funcionament
i consells per afrontar-los.

Els tests d’aptituds intel·lectuals mesuren aptituds no vinculades als coneixe-
ments propis d’una ocupació concreta, però que es consideren rellevants per
desenvolupar una feina determinada. Algunes de les aptituds que mesuren són el
raonament verbal, la creativitat, la memòria, les aptituds numèriques, les espacials,
l’atenció i la percepció, el raonament abstracte, l’expressió verbal...
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Aquests tests acostumen a ser proves estandarditzades amb respostes tancades i
una quantitat de temps limitada per respondre. Així, els criteris de puntuació
d’aquests tests són: la quantitat d’encerts i errors, i la rapidesa.

Els tests d’interessos intenten predir la predisposició o la motivació d’una persona
respecte a determinades tasques i ocupacions. El principal motiu d’aplicació
d’aquest test és perquè es considera que una persona tindrà un rendiment més
elevat en un lloc de treball si aquest s’ajusta als seus interessos professionals. En
aquest tipus de test es formulen qüestions sobre tasques i funcions relacionades
amb diferents ocupacions. La persona ha de triar la que més encaixi als seus
interessos.

Els tests de personalitat pretenen preveure de quina manera es comportarà el
candidat davant determinades situacions. Amb aquest tipus de test s’avaluen
aspectes de la personalitat relacionats amb el comportament com: la motivació,
l’autocontrol, les emocions, l’adaptació a les normes, l’empatia...

Per afrontar aquest tipus de proves, hi ha un seguit de consells interessants que cal
tenir en compte:

• Cal ser puntuals i tenir cura de la imatge.

• Si un candidat s’ha d’afrontar a aquest tipus de prova, és bo haver practicat
prèviament.

• S’han de seguir atentament les instruccions. Si hi ha algun dubte respecte
a la prova, s’ha de preguntar abans que comenci a comptar el temps de la
prova.

• S’han d’intentar controlar els nervis, per evitar bloquejos. Aplicar alguna
tècnica de relaxació pot ser adient.

• Si hi ha alguna pregunta que no se sap respondre, cal passar a la següent i
reprendre-la més endavant. Sovint hi ha tests que no és possible completar
en el temps assignat.

• Davant les proves d’interessos i personalitat, cal respondre amb sinceritat.
Si de les diferents opcions de resposta que dona una pregunta no n’hi ha
cap amb la qual la persona s’identifiqui ha de respondre la que més s’hi
aproximi.

4.5 El club de feina

És un espai dedicat a la recerca activa de feina de manera autònoma, tot i que
les persones assistents poden comptar amb l’assessorament d’un tècnic que els
ajudi en la identificació dels canals de recerca més adients al seu objectiu laboral,
en l’ús de determinats portals d’ocupació, la preparació i realització de trucades
a empreses, l’elaboració i la revisió de la carta de presentació i del curriculum
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vitae, la planificació i seguiment de l’agenda o la preparació de diferents proves
del procés de selecció.

Al club de feina, les persones demandants poden aplicar les competències en
recerca de feina entrenades prèviament en accions formatives dins del seu itinerari
personal i en funció de l’oferta d’accions del dispositiu. El club de feina també
actua com una antena per detectar necessitats per aprofundir si cal amb accions
de RAF.

En funció del dispositiu d’inserció on ens ubiquem, les característiques i recursos
d’aquest espai poden variar. Però, de manera general, per ajudar a la recerca
autònoma de feina, aquest espai acostuma a oferir:

1. Tauler d’ofertes ordenades i seleccionades en funció de diferents criteris:
per zones, per sectors, per col·lectius, oferta pública d’ajuntaments...

2. Telèfon a disposició de les persones participants, amb les normes d’ús.

3. Ordinadors amb connexió a internet i impressora.

4. Taulers amb consells (en format infografia) per a la recerca de feina.

5. Llistes de portals d’ocupació genèrics i especialitzats.

6. Carpetes amb fitxes ocupacionals.

7. Informació sobre la formació professional reglada i no reglada.

8. Informació sobre accions formatives vinculades a la RAF que es faran
durant el mes.

9. Guies del municipi.

10. Diccionaris en castellà i català.

11. Models de currículums, cartes de presentació, de registres de seguiment de
les candidatures...
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Introducció

En aquesta unitat, “Col·lectius de la inserció sociolaboral”, del mòdul Inserció
sociolaboral, estudiareu les característiques i necessitats dels principals col·lectius
de la inserció sociolaboral, tenint en compte que l’acció s’haurà de dur a terme
individualment, persona a persona, analitzant la situació de partida i el context de
cada demanant.

La classificació per col·lectius és merament una manera d’agrupar els individus
per facilitar la tasca dels professionals, per trobar punts en comú que dificulten
i faciliten l’accés al món laboral a un conjunt de persones, i per poder establir
metodologies adequades a aquests subgrups. Els grups que estudiareu al llarg
d’aquesta unitat són els joves, els majors de 45 anys i les persones aturades de
llarga durada, les dones, els discapacitats i els malalts mentals, els immigrants,
les persones que pertanyen a ètnies minoritàries i, finalment, les persones en greu
risc d’exclusió social.

En el primer apartat, “La inserció sociolaboral amb diferents col·lectius”,
s’analitza el concepte de col·lectiu contrastant-lo amb el de grup d’incidència
i es presenten els diferents col·lectius que estudiareu en aquesta unitat i com
s’analitzaran: a partir dels factors ocupacionals, la seva situació al mercat laboral,
les tipologies de necessitats, les possibles línies d’actuació amb els col·lectius en
els IPI, així com els recursos i les polítiques del context que es podran aplicar a
cada col·lectiu. En aquest primer apartat estudiareu els tres primers col·lectius
llistats, que com a tret en comú tenen un factor personal, l’edat i/o el gènere, que
condiciona la seva ocupabilitat.

En el segon apartat, “Col·lectius amb més vulnerabilitat sociolaboral”, s’estu-
dien els col·lectius que a més de l’edat o el gènere presenten altres característiques
i necessitats que condicionen la seva ocupabilitat: una discapacitat, una formació
no homologada, situacions administratives diverses, dependències a substàncies
psicotròpiques... Es comença estudiant les persones immigrades i es continua amb
les persones que pertanyen a ètnies minoritàries.

Per finalitzar estudiareu les persones amb més risc d’exclusió social: persones
recluses i exrecluses, exdrogodependents i sensellar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les
persones a qui va dirigida.

• Caracteritza les necessitats específiques d’inserció laboral que presenten els
diferents col·lectius d’intervenció.

• Identifica les variables que contribueixen a determinar les competències
laborals dels diferents col·lectius i persones usuàries partint de l’anàlisi de
l’ocupabilitat.

• Valora la importància de respectar el dret d’autodeterminació de les perso-
nes usuàries.

• Analitza la informació rebuda sense jutjar ni avaluar la persona.

• Defineix les principals fases i elements del procés de planificació de
projectes d’inserció sociolaboral.

• Determina itineraris d’inserció sociolaboral.

• Incorpora la perspectiva de gènere en la recerca i orientació dels llocs de
treball.

• Identifica els documents i instruments de planificació característics de la
inserció laboral.

• Descriu estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una implicació
més gran de les persones usuàries i l’entorn en la recerca activa d’ocupació.

• Valora la importància de col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’anà-
lisi de l’ajust entre les persones usuàries i el lloc de treball.

• Reflexiona sobre els límits de la relació entre l’usuari i el professional per
trobar la distància òptima.

2. Aplica tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les
necessitats de les persones usuàries amb l’entorn laboral.

• Selecciona tècniques de promoció de l’autonomia personal en l’entorn
laboral.

• Elabora activitats per al desenvolupament d’habilitats adreçades a la recerca
activa de feina.
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• Incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca de feina.

• Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries
en l’entorn laboral.

• Selecciona estratègies que afavoreixin a la persona usuària l’establiment
d’un bon clima laboral i evitin les situacions de crisi.

• Estructura les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona
usuària.

• Seqüencia les activitats que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat
laboral de forma independent.

• Estableix les mesures que assegurin el compliment de les normes de
seguretat i higiene durant la jornada laboral.

• Valora la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família
en el procés d’inserció sociolaboral.

3. Fa el seguiment dels processos d’inserció sociolaboral justificant la selecció de
les estratègies, les tècniques i els instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte
d’inserció.

• Descriu tècniques de recollida d’informació per valorar el procés d’adapta-
ció de la persona usuària al lloc de treball.

• Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d’aprenen-
tatges adquirits.

• Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats
en el procés d’inserció laboral.

• Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés d’inserció sociolaboral.

• Descriu el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

• Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d’inserció laboral.

• Registra i organitza els resultats de l’avaluació del procés d’inserció socio-
laboral.

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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1. La inserció sociolaboral amb diferents col·lectius

La planificació dels itineraris personals d’inserció i dels programes de desen-
volupament de competències han d’estar basats en les necessitats d’inserció
sociolaboral que presenten els diferents col·lectius d’intervenció.

Per aquest motiu, és necessari que el tècnic en integració social, dins de l’àmbit
de la inserció sociolaboral, sàpiga identificar:

• Què s’entén per col·lectiu d’inserció sociolaboral

• Quins són els col·lectius més freqüents amb què es treballa en la inserció
sociolaboral

• Com caracteritzar cadascun dels col·lectius dins d’aquest àmbit

1.1 Què s’entén per col·lectiu d’inserció sociolaboral?

Quan ens preguntem i busquem una definició de què és un col·lectiu en l’àmbit de
les ciències socials, trobem que es defineix com:

“Conjunt de persones que tenen alguna cosa en comú.”

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Així, veiem que és una agrupació creada per parlar d’un conjunt de persones que
comparteixen un seguit de característiques i necessitats, però el problema és que
si mirem la individualitat pot ser que cada una de les persones que el formen no
comparteixin totes les característiques ni totes les necessitats del col·lectiu.

En aquest sentit, la Mercè Gómez Ubiergo fa una reflexió important sobre el risc
d’utilitzar aquest concepte tan generalitzat en l’àmbit social:

“Cal matisar sobre la conveniència o no de treballar des de la categoria de col·lectiu, ja que
dins d’aquesta etiqueta prèvia englobem persones amb característiques individuals ben
diferents, de manera que el col·lectiu en certa manera estigmatitza i no defineix ningú en
concret.”

(Gómez, 2009:19)

Amb la seva reflexió ens fa veure que quan parlem de “col·lectius” parlem de
persones amb unes característiques i necessitats semblants, però que no podem
oblidar les característiques individuals. I destaca que hem de ser conscients que
tota classificació és arbitrària i que sovint estigmatitza. Tot i que per poder



Inserció sociolaboral 10 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

fer l’estudi dels diferents col·lectius, per poder descriure’ls, ens caldrà fer algunes
generalitzacions.

En la mateixa línia, Marta Colomé ja ens adverteix que agrupar les persones en
col·lectius no sempre serà la millor opció i que no hem d’oblidar que els itineraris
d’inserció sempre es faran individualitzats malgrat que hàgim agrupat les persones
per col·lectius.

“La definició de col·lectiu és una síntesi d’una realitat complexa i singular. [...] Hem de tenir
present que en el moment de l’itinerari, aquest sempre serà individualitzat, tenint en compte
les seves necessitats. Partirem de les potencialitats i els aspectes a millorar, establirem uns
objectius i d’aquí sortirà l’itinerari.”

(Colomé, 2010a:25)

Per això, Marta Colomé defensa l’ús d’un nou concepte: el grup d’incidència.

“A partir de la identificació d’un nombre de factors compartits presents en una població
determinada es poden definir grups d’incidència. L’objectiu de la construcció de grups
d’incidència és poder definir metodologies i accions específiques adequades a les
necessitats i els factors d’incidència específics d’aquell grup en particular que facilitin la
millora de la seva ocupabilitat.”

(Colomé, 2010b:26)

Considera que és més adequat parlar de grups d’incidència perquè té una conno-
tació menys negativa que la de col·lectiu, perquè es basa més en els punts forts a
potenciar i les necessitats que en les dificultats a vèncer o els elements negatius de
les persones:

”Per tant, l’etiqueta [col·lectiu] [...] a l’hora de definir estratègies d’actuació per a la inserció
laboral, comporta: partir d’una definició massa genèrica i condicionar de forma implícita el
posicionament dels dispositius cap aquestes persones, ja que la mateixa definició parteix
d’una idea de mancances que difícilment es poden vèncer.”

(Colomé, 2002:24)

Així doncs, veiem que el concepte de col·lectiu és un constructe que s’ha creat per
facilitar l’estudi d’un conjunt de persones amb característiques compartides. Tot i
que en aquest material farem servir el terme “col·lectius d’inserció sociolaboral”,
ho farem des de la perspectiva dels “grups d’incidència” als quals fa referència
Marta Colomé, basant-nos en els punts forts i les necessitats que cal atendre de
cada persona.

1.2 Tipologies de col·lectius amb què treballen l’Administració i les
entitats d’inserció sociolaboral

Si revisem diferents entitats i dispositius d’inserció veurem que aquests acostumen
a especialitzar-se en la intervenció amb determinats col·lectius per tal de poder
adaptar les estratègies i metodologies, que han de ser motivadores i adequades a
les característiques i necessitats d’aquests.
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Tot i així, la seva acció està guiada sempre pel principi d’individualitat, centrant-
la en el cas concret, ja que pertànyer a un col·lectiu no significa compartir totes
les característiques i necessitats d’aquest. Cada individu té diferents aptituds,
competències, experiències, condicionants... Per tant, l’ocupabilitat de cada
persona pot variar malgrat vincular-se a un col·lectiu determinat.

Per tant, la classificació per col·lectius és merament una manera d’agrupar els
individus per facilitar la tasca dels professionals, per trobar punts en comú que
dificulten i faciliten l’accés al món laboral a un conjunt de persones, i per poder
establir metodologies adequades a aquests subgrups.

Els principals grups o col·lectius amb els quals us trobareu com a tècnics
d’inserció laboral són els següents:

• Joves

• Majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada

• Dones

• Discapacitats i malaltia mental

• Immigrants

• Persones que pertanyen a ètnies minoritàries

• Persones en greu risc d’exclusió social

Exemple de doble presència en categories de col·lectius

Una noia de 19 anys la podem considerar que és una jove, però no vol dir que no es
trobi amb els factors que condicionen l’accés al mercat laboral del col·lectiu de dones;
però normalment cal treballar primer les necessitats que presenta el col·lectiu de joves
i de manera paral·lela, o quan hagi acabat la primera intervenció, treballarem els altres
aspectes.

Així doncs, aquestes persones presenten doble, o fins i tot triple, vulnerabilitat. Si aquesta
noia tingués una malaltia mental, o fos immigrada, o d’una ètnia minoritària, seguiria tenint
les característiques de jove i de dona i caldria definir les associades a aquests altres
col·lectius.

Cadascun d’aquests col·lectius necessitarà una atenció i unes mesures diferen-
ciades. Dins de cadascun caldrà analitzar l’ocupabilitat de cada cas, és a dir,
de cada persona demandant, i a partir d’aquesta podrem trobar diferents graus
d’ocupabilitat (Aganzo, A. et al., 2009):

• Persones que es troben en situació d’atur per una situació conjuntural,
de crisi econòmica, de quantitat d’ofertes de feina, de desaparició de
determinades ocupacions i reconversions... Podríem dir que no presenten
especials dificultats d’inserció, ja que tenen un nivell d’ocupabilitat alt o
mitjà.

• Persones que presenten especials dificultats d’inserció, que no s’explica
únicament pels factors estructurals, sinó que presenten un nivell de compe-
tències baix, és a dir, un grau d’ocupabilitat mitjà o baix. Són els principals
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destinataris dels projectes d’inserció, i amb un acompanyament en el seu
itinerari personal d’inserció poden millorar la seva ocupabilitat, i assolir i
mantenir la inserció laboral.

• Persones que a més d’un grau d’ocupabilitat baix presenten necessitats
bàsiques significatives relacionades amb motius de salut, habitatge, la seva
situació econòmica, de xarxes socials de suport... i on sovint hi ha una
mancança important d’hàbits bàsics.

Hem de tenir en compte que sovint trobem persones que poden pertànyer
a més d’un col·lectiu. A banda, no hem d’oblidar que, tot i que per
facilitar la feina farem agrupacions per col·lectius, sempre cal considerar
la individualitat de la persona.

1.3 Caracterització de cada un dels col·lectius

Per caracteritzar els diferents col·lectius ho farem analitzant cada un dels aspectes
que condicionen la seva ocupabilitat. Així doncs, si hem definit l’ocupabilitat com
una posició en un moment determinat, que es defineix per un context sociopolític
i econòmic; respecte a una ocupació concreta, que depèn de la situació actual del
mercat laboral, i per a una persona en concret, amb les seves característiques
personals i competencials, en la descripció de cada col·lectiu hem seguit la
següent estructura:

1. Un primer apartat, on hem definit les característiques del col·lectiu a
partir dels factors d’ocupabilitat. Aquí hem inclòs tant els factors com-
petencials com dos factors personals molt determinants en l’ocupabilitat
de la persona: els factors de disponibilitat vers el procés de treball i el
posicionament davant del treball, que malgrat que tan sols són modificables
per la persona a través del desenvolupament competencial, el tècnic els
haurà d’evidenciar i fer-los costat en el procés. Finalment, també hem
inclòs els factors estructurals de discriminació social, no modificables per
la persona, però condicionants de l’ocupabilitat

2. I un segon, en què hem fet un petit estudi de les característiques més
rellevants del mercat laboral respecte a cada un dels col·lectius concrets,
és a dir, dels factors estructurals vinculats al context polític, econòmic i
social.

Així doncs, un cop hem detectat les demandes del mercat laboral actual i els
factors estructurals, i coneixem els factors d’incidència personals i competencials
de l’ocupabilitat del col·lectiu, les haurem de contrastar entre si i d’aquí sorgiran
unes necessitats sociolaborals en diferents àrees:

• Àrea d’orientació
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• Àrea de formació

• Àrea d’inserció

• De tipus personals de cada un dels col·lectius

En l’àrea d’orientació serà de vital importància l’avaluació de l’adquisició
de competències transversals d’identificació. En l’àrea de formació és on
descriurem el grau de desenvolupament de competències tecnicoprofessional, de
base i transversals. Serà en l’àrea d’inserció on analitzarem l’adquisició de
competències de base d’accés a l’ocupació, i finalment, en alguns col·lectius
veurem, en l’àrea personal, si hi ha necessitats pròpies del col·lectiu.

Aquestes necessitats detectades s’hauran de concretar en les línies d’actuació de
cada col·lectiu en l’itinerari personal d’inserció (IPI) estudiat, i compost per
diferents fases:

1. Fase inicial. La primera fase del procés que s’inicia amb l’arribada de la
persona a l’entitat és la fase inicial, on s’acull l’usuari, es contrasten les
seves expectatives amb el que pot oferir l’entitat, es fa una primera anàlisi
de l’ocupabilitat i s’intenta veure si té un objectiu laboral definit. Té lloc
una primera detecció de necessitats que ens portarà a la fase de treball.

2. Fase de treball. És aquí on es concreta l’objectiu i perfil laboral i on
farem la vertadera anàlisi d’ocupabilitat, es detecten les seves necessitats
i a partir d’aquí es dissenya i després s’executa el seu projecte personal i
professional per millorar la seva ocupabilitat, el pla d’acció. És on tindrà
lloc el desenvolupament de les competències d’ocupabilitat (tècniques, de
base i transversals) i de recerca activa de feina.

3. Fase de tancament. El procés acaba amb la fase de tancament, on es pot
establir una relació de continuïtat o trobades de seguiment.

Per entendre tot aquest procés serà de molta utilitat analitzar alguns exemples
de mesures de suport i de recursos, programes i projectes específics, així
com d’entitats d’inserció d’àmbit català que s’hagin especialitzat en el treball de
diferents col·lectius. L’objectiu com a tècnics serà poder desenvolupar itineraris
d’inserció amb diferents col·lectius.

1.4 Programes per a joves

Quan des d’un dispositiu d’inserció sociolaboral es treballa amb el col·lectiu
de joves s’ha de tenir en compte i fer conscient a aquest de les possibilitats
i del potencial que tenen, tot i presentar algunes característiques estructurals,
condicionades especialment per l’edat, que són fàcilment superables.
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És important que els joves siguin conscients que qualsevol decisió
és reversible i de les diferents opcions i recursos per reconduir-se
professionalment.

1.4.1 Característiques del col·lectiu a partir dels factors
d’ocupabilitat

Quan parlem de joves fem referència a la població de 16 a 29 anys, d’acord amb
la definició de joventut que fa la Llei 33/2010, de polítiques de joventut:

“Joves o persones joves: amb caràcter general, el conjunt de persones entre setze i vint-i-
nou anys...”

Llei 33/2010, de polítiques de joventut, article 2.b

Partint d’aquesta definició volem destacar que en l’edat dels 16 anys hi ha una
triple coincidència:

• L’inici de la consideració de l’etapa de joventut,

• la finalització de l’educació obligatòria, l’ESO, i

• l’edat mínima per poder-se incorporar al mercat laboral.

Aquest fet no és una coincidència atzarosa, sinó que és un pensament raonat per
tal d’evitar buits temporals tal com passava amb l’antiga Llei d’educació (la LGE
de 1974, vigent fins al 1990, que es va substituir per l’aplicació de la LOGSE),
on s’acabava l’etapa obligatòria, l’EGB (educació general bàsica), als 14 anys i
quedaven dos anys d’indefinició fins als 16, quan els joves es podien incorporar al
mercat laboral.

Seguint en Daniel Sáez (2016), la intervenció sociolaboral amb els joves és un
dels processos de treball més laboriosos de tots els col·lectius, on s’inverteix
més temps, estratègies metodològiques i recursos, ja que els joves en si mateixos
estan des d’un inici en una situació de desavantatge en la incorporació al mercat
laboral i requereix treballar diferents aspectes.

Algunes característiques personals que haurem de tenir presents a l’hora de
treballar amb el col·lectiu és que en els primers anys del període els joves estan
en el procés de formació de la mateixa identitat, que junt amb la necessitat
d’autoafirmació pot fer que es presentin actituds de contrarietat, resistència a
l’autoritat i tendència a negar la norma. També és el moment en què el grup
d’iguals genera molta influència, que no sempre és positiva.

Un altre aspecte que cal considerar és que l’etapa dels 16 fins als 29 anys és l’etapa
on la persona fa el pas a la vida adulta i on se li exigeix que prengui infinitat de
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decisions significatives que marcaran un rumb i determinaran el seu futur i les
seves possibilitats dins el mercat laboral.

En conseqüència, condicionarà també el futur d’altres aspectes de la seva vida,
com són la situació familiar, social i personal. Un retard en la incorporació al
mercat laboral pot comportar un retard en l’edat d’emancipació. Com ens recorda
Daniel Sáez (2016), la mitjana de l’edat d’emancipació de Catalunya ronda els
30 anys, gairebé 10 anys per sobre de la mitjana de la Unió Europea.

Així doncs, és un col·lectiu que necessita especial atenció i que es troba en un
procés vital clau per al seu desenvolupament personal; qualsevol desajust pot
comportar prendre una trajectòria desfavorable o vulnerable per a la persona.

Una de les principals dificultats en què es troba el col·lectiu pel que fa a l’àmbit
formatiu és que la formació professionalitzadora s’inicia com a molt aviat als
16 anys; per tant, ens trobem que no tenen les competències tecnicoprofessionals
adquirides. I a vegades, part dels joves, per una mala experiència en la formació bà-
sica obligatòria, acostumen a tenir poc desenvolupada la competència transversal
d’identificació de disposició a l’aprenentatge i solen estar desmotivats a l’hora
de reprendre la formació reglada.

Una altra conseqüència de la manca d’experiència laboral o d’experiències vitals,
que junt amb la poca maduresa personal fa que normalment no hagin adquirit ni
desenvolupat algunes competències transversals.

En les tècniques de recerca activa de feina la majoria presenten dificultats a
l’hora de poder fer una planificació del procés de recerca o necessitat d’ajut en
casos puntuals.

Si analitzem els factors personals de la disponibilitat vers el procés d’inserció
laboral i manteniment del treball, tret que hi hagi algun cas de responsabilitats
familiars, tant sigui per una maternitat com per una paternitat prematura, o perquè
que es tingui a càrrec persones en situació de dependència, la majoria de joves
tenen disponibilitat per poder dur a terme un procés d’inserció laboral.

Pel que fa a factors personals de posicionament davant el treball, trobem que
els joves són de les poques persones en què l’arribada a una entitat d’inserció no
acostuma a ser una decisió personal, sinó que acostumen a arribar-hi obligats per
la família, l’escola o el jutge.

L’obligatorietat pot condicionar que la motivació per a la recerca de feina
sigui poca, o extrínseca, la qual cosa fa disminuir l’efectivitat de la recerca
de feina, i que també presenti molt poc coneixement i consciència de les
seves potencialitats. Com a tècnics ens trobarem amb aquesta realitat a
l’hora de treballar, i serà la nostra tasca acompanyar i aconseguir una bona
predisposició cap al procés d’inserció.

Els joves s’han d’enfrontar també a factors de discriminació social en forma
d’estereotips i prejudicis que condicionen les possibilitats d’accés al mercat
laboral. Aquests es posen de manifest amb la poca disposició que mostren
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NEET i NOEF

En anglès, la paraula per
designar els ‘ni-ni’ és l’acrònim

NEET (Not in Education,
Employment, or Training), és a

dir, ‘no està ocupat, no estudia i
no rep formació’, que en català

seria NOEF.

les empreses a contractar-los per desconfiança a una manca de responsabilitat,
compromís, potencial competencial...

La seva participació al mercat laboral parteix, la majoria de les vegades, d’una
situació precària o sense igualtat d’oportunitats. En ser joves sense gaire experièn-
cia, les empreses tendeixen a excloure’ls dels processos de selecció, i les ofertes
laborals per a aquest col·lectiu acostumen a ser poc qualificades i amb condicions
laborals precàries que els aboquen a una situació de temporalitat, discontinuïtat i
segregació horitzontal.

A més, el fet de ser el col·lectiu amb més falta d’experiència i formació tècnica,
associat sovint al fet que són persones sense càrregues familiars, fa que sigui un
dels col·lectius més disposats a l’acceptació de condicions precàries; contractes
temporals a períodes concrets, com són períodes de vacances, contractes de cap
de setmana i fins i tot a hores, i a uns sous molt baixos.

Els ’ni-nis’

Un cas específic que val la pena comentar quan parlem de posicionament davant el
treball i de motivació per recerca de feina és el cas dels joves ‘ni-ni’, que tot i que
poden pertànyer els diferents nivells de perfil professional tenen trets en comú. Hi
ha moltes definicions de què són els ‘ni-ni’, però si partim de la mateixa anàlisi de
les seves sigles, “ni estudia, ni treballa”, això ja ens dona una idea de qui estem
parlant.

És un concepte que sorgeix a finals dels anys noranta al Regne Unit per referir-
se a la població juvenil que ni estudiava ni treballava, els NEET. Són els joves
inactius, és a dir, que no treballen ni segueixen cap mena de formació. Acostumen
a ser joves que no s’han independitzat i que depenen econòmicament dels seus
pares. Però el que considerem important a destacar és que són joves que no tenen
la necessitat de treballar, però tampoc estan predisposats a fer-ho.

Tot i això, creiem interessant l’aportació que fa M. Àngels Cabasés en el seu article
en el diari digital Ara, titulat: “‘Ni-ni’ o joves en situació de precarietat?”, on ens
diu que:

“Es comet un greu error: relacionar l’atur juvenil amb els ‘ni-ni’, com si totes les persones
joves aturades formessin un col·lectiu homogeni.” I ens matisa la idea de la següent manera:
‘No hi ha persones joves ni-ni ; en tot cas hi ha persones joves en situació NOEF. És
necessari reivindicar el caràcter dinàmic tant de l’ocupació com de l’educació i de la seva
interrelació, de manera que moltes persones joves es mouen, en qüestió de dies, entre
experiències laborals o educatives de diferents nivells i existeixen moltes formes d’activitat
que, pel seu caràcter, no apareixen en les estadístiques.“

M. Àngels Cabasés (2016), “‘Ni-ni’ o joves en situació de precarietat?”, diari Ara.
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Font de dades

Per elaborar els diferents gràfics
d’aquesta unitat hem utilitzat les
dades que ofereix l’Institut
d’Estadística de Catalunya
(Idescat) i les de l’Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Atur juvenil

A l’Enquesta de població activa
(EPA) i altres estudis del mercat
laboral es fa referència a la franja
de 16 a 24 anys per parlar d’atur
juvenil.

1.4.2 El col·lectiu jove en el mercat laboral

Potser fa 50 anys, la planificació d’un futur laboral era més senzilla i els joves
sabien el que els demanava la societat i com es formaven cadascun d’aquests
itineraris, encara que hi hagués menys camins i possibilitats per triar. Actualment
els joves es veuen en un món en canvi continu, juntament amb la neoliberalització
d’aquest, en què les demandes del mercat laboral són volàtils i la capacitat més
valorada és l’adaptabilitat o versatilitat.

Davant aquest continu canvi i en un procés de transformació no definit ni acabat,
la joventut es troba certament perduda i desorientada i amb una sensació de
desemparament i incertesa.

Moltes vegades, en aquesta etapa tindrà lloc el seu primer contacte amb el món
laboral, tal com mostra la figura 1.1: dues terceres parts de la població desocupada
fan la cerca de la primera feina entre els 16 i els 24 anys.

Figura 1.1. Població desocupada que cerca la primera feina,
Catalunya 2018

Dades de l’Idescat

La incorporació al mercat laboral s’acostuma a fer en el mercat laboral precari
o fins i tot en l’economia submergida, a través de relacions laborals precàries
com són la temporalitat de les contractacions (estius, caps de setmana, jornades
parcials, fixos discontinus...) o amb les contractacions de pràctiques o de formació.
I com no, amb sous baixos.

Aquestes contractacions els donen molt poca estabilitat, ja que han d’alternar
períodes d’atur amb períodes de treballs esporàdics i poques possibilitats d’in-
corporació estable, si n’hi ha, en la plantilla d’una empresa.

En aquells joves que ja han fet una formació específica, sovint, la seva incorporació
acostuma a ser en categories professionals inferiors al seu nivell o que no
acostumen a estar relacionades amb el seu perfil professional.
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Si observem l’evolució de la taxa d’atur juvenil en la figura 1.2 veiem que
va ser dels col·lectius que primer, i especialment, va ser castigat en la crisi
econòmica de l’any 2008, principalment a causa del fet que aquells joves que van
abandonar prematurament el sistema educatiu, sense formació bàsica, i sovint
sense formació professionalitzadora, estaven dins del mercat laboral en el sector
de la construcció. Aquesta taxa d’atur va quadriplicar-se i va passar del seu mínim
el 2007, d’un 9,1%, al seu màxim el 2013, amb un 37,4%.

Figura 1.2. Taxa d’atur (%) a Catalunya, població de 16
a 29 anys

Dades de l’Idescat

Si analitzem aquesta taxa d’atur per diferents grups d’edat en el figura 1.3 veiem
que els joves de més de 25 anys es van veure menys afectats i van tenir més
estabilitat laboral; el pendent de la corba és molt menys pronunciat. Mentrestant,
el grup més afectat va ser el de menors d’edat amb edat laboral que es volien
incorporar al mercat laboral, seguit del grup de 20 a 24 anys. També podem veure,
en la figura 1.4, que aquesta tendència no ha estat un fet puntual en el moment de
la crisi del 2008, sinó que al 2018, encara era vigent.

Figura 1.3. Taxa d’atur (%) a Catalunya, totes les edats

Dades de l’Idescat
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Es considera atur si s’està
formant? Recordeu que és
a l’atur aquella persona
demandant d’ocupació no
ocupada; per tant, un
estudiant que no té intenció
d’inserir-se al mercat
laboral no constaria en
aquestes estadístiques.

Figura 1.4. Taxa d’atur (%) a Catalunya, 2018, població de
16 a 29 anys per franges

Dades de l’Idescat

Com veiem, dins el col·lectiu de joves hi ha un subgrup especialment vulnerable,
que són els menors d’edat en edat laboral. La taxa d’atur en joves menors de 19
anys és quasi el doble que la del subgrup de 20 a 24 anys, i quasi el triple que la
del subgrup de 25 a 29 anys.

Dins del grup de joves, a mesura que augmenta l’edat tendeix a disminuir
la taxa d’atur, probablement perquè la trajectòria vital del jove augmenta
i té la possibilitat d’incrementar la seva formació, experiències laborals,
participació en altres esferes...

Si a més analitzem la taxa d’atur respecte a sexe i grup d’edat (figura 1.5),
trobem que en dones joves (de 16 a 24 anys) és més baixa que en homes, al contrari
del que passa a partir de 25 anys.

Figura 1.5. Taxa d’atur (%) a Catalunya, 2018, per grup
d’edat i sexe

Dades de l’Idescat

Pel que fa al nivell d’instrucció (vegeu la figura 1.6 i la figura 1.7), el 2011, en
els joves de 16 a 24 anys, observem que entre el 75 i el 80% tenen un nivell de
2n grau, incloent-hi tant l’ensenyament de caràcter obligatori, l’ESO, com el no
obligatori: el batxillerat i la formació professional de grau mitjà i superior.

La diferència entre sexes rau en el fet que els joves nois majoritàriament estan dins
l’ensenyament secundari obligatori, mentre que les noies joves se situen en la no
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obligatòria. També podem observar que hi ha més noies joves que arriben a un
tercer grau d’instrucció: graus universitaris, màsters i doctorats.

Figura 1.6. Nivell d’instrucció de la població, homes
de 16 a 24 anys

Dades de l’Idescat

Figura 1.7. Nivell d’instrucció de la població, dones
de 16 a 24 anys

Dades de l’Idescat

Daniel Sáez (2016) ens parla de l’efecte de la crisi a la permanència del sistema
educatiu:

“La crisi ha frenat l’entrada de mà d’obra poc qualificada al mercat de treball i l’efecte
crida que molta població jove havia tingut durant la dècada anterior (fins l’any 2008
aproximadament) ha donat pas a un increment dels índexs de permanència al sistema
educatiu postobligatori i un increment de la demanda de places al sistema de formació
professional inicial.

Aquest fet es posa de manifest amb el fet que ‘la matricula s’ha incrementat més del 30%
des de l’inici de la crisi als estudis professionals [...]. La crisi econòmica i l’increment de
l’atur jove ha fet que creixi la matrícula dels joves majors de 20 anys als CFGM (Valiente &
Col, 2014:190).“

Sáez, D. (2016), pàg. 44.
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1.4.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu jove

Com a tècnics, per planificar la intervenció amb el col·lectiu de persones joves
caldrà identificar clarament quines són les necessitats més freqüents que presenta
el col·lectiu. Les quatre àrees de necessitats són les d’orientació, de formació,
d’inserció i de personal.

Àrea d’orientació

El fet d’estar en una etapa de desenvolupament de la personalitat i de la
identitat fa que l’àrea d’orientació prengui vital importància.

Aquests acostumen a presentar necessitats en les competències transversals
d’identificació, tant pel que fa a la identificació de les seves pròpies capacitats
per fer un bon autoconeixement, com per poder veure i valorar quines són les
seves potencialitats i quins són aquells aspectes que han de millorar en les pròpies
competències professionals per poder fer una bona inserció laboral. Però també
en l’anàlisi de la disponibilitat davant el procés d’inserció sociolaboral, la identi-
ficació dels seus interessos i la capacitat de poder definir objectius professionals.

Els joves tenen la necessitat d’adquirir recursos i estratègies per poder
analitzar i prendre decisions informades, així com per planificar accions que
els permetin portar a terme les decisions preses.

Per poder situar-se en l’actual context laboral tenen la necessitat de millorar
el coneixement del mercat laboral. Tant de forma general, per saber quin és el
context laboral actual, l’estructura, l’organització, els sectors d’ocupació..., com
també des d’una vessant més concreta: quines ocupacions, llocs de treball i perfils
professionals hi ha, quines són les funcions i les competències demanades per a
cada perfil...

De la mateixa manera, sovint requereixen un coneixement de l’oferta formativa
més ampli, principalment de quins són els requisits per accedir a diferents estudis
i de les sortides professionals dels diferents estudis, així com dels continguts en
cada un d’aquests. I finalment necessiten conèixer les possibilitats acadèmiques
per accedir a ocupacions i llocs de treball que hi ha a l’actualitat al mercat laboral,
és a dir, quina relació hi ha entre aquestes ocupacions amb l’àmbit formatiu.

Àrea de formació

Sovint els joves, per una qüestió d’edat, encara no han finalitzat una formació
professionalitzadora i per tant tenen la necessitat d’adquirir aquelles competències
tecnicoprofessionals per a una ocupació en concret; aquells coneixements, habili-
tats, actituds i capacitats propis d’una ocupació escollida per poder desenvolupar-
la de manera correcta.
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Pel que fa a les competències instrumentals bàsiques, com són el coneixement
de l’entorn, la mobilitat, la lectoescriptura i el càlcul funcional, normalment no
presenten mancances, ja que la majoria hauran acabat els seus estudis bàsics
obligatoris, l’ESO, que els hauria de fer competents.

Pel que a les competències instrumentals específiques, sorprenentment, tot
i haver nascut en l’era digitat, i ser altament funcionals amb les tecnologies,
acostumem a presentar mancances en l’ús i coneixement dels programaris bàsics,
com poden ser els fulls de càlcul o les base de dades.

En el coneixement de llengües estrangeres, que també es treballa en la formació
obligatòria, normalment presenten un baix nivell funcional. Però és una compe-
tència en la qual no podem generalitzar sobre la seva necessitat, ja que hi ha gran
diversitat de situacions personals.

L’altre gran bloc de competències en l’àrea de formació on els joves presenten ne-
cessitats són les competències transversals de relació i afrontament, importants
per a la seva incorporació al mercat laboral.

Així doncs, pel que fa a les competències transversals de relació, acostumen a
tenir necessitats en el desenvolupament de la capacitat de comunicació; en la
competència de relació interpersonal, especialment per tal que els joves puguin
establir relacions no conflictives amb els companys de treball, a més de ser capaços
de saber respondre de manera pertinent a les persones amb què es relacionen
(superiors, companys, clients...) que tenen per sobre en estructura organitzativa
de l’empresa. El treball en equip serà una altra competència transversal que caldrà
preveure, ja que és difícil d’aconseguir sense una maduresa personal.

La poca experiència laboral sovint porta associada la necessitat de desenvolupar la
competència transversal d’afrontament, que inclou poder assumir la responsabili-
tat que se li atorga en el seu lloc de treball, l’adaptabilitat als canvis, l’organització
del propi treball i la capacitat de negociació i de resolució de conflicte, així com
la necessitat de saber gestionar l’estrès.

Àrea d’inserció

Dins d’aquesta àrea, sobretot els joves d’ocupabilitat baixa, acostumen a tenir la
necessitat d’adquirir la majoria de competències de base d’accés a l’ocupació
per poder fer una bona recerca de feina. Tenen la necessitat de conèixer i ser
capaços d’utilitzar de manera autònoma les tècniques de recerca activa de feina,
que inclou des de les eines i els canals més bàsics fins als possibles processos o
proves de selecció en què es poden trobar. Però la principal necessitat acostuma a
estar en la capacitat de planificar el seu propi procés de recerca de feina.

Àrea personal

Sobretot en la primera meitat de l’etapa, la compresa entre els 16 i els 22 anys,
molts dels joves no tenen el carnet de conduir, competència instrumental específica
i de vegades rellevant en la incorporació al mercat laboral, ja que és un factor
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limitant de la seva mobilitat, sobretot si aquesta incorporació laboral es dona en
polígons industrials i fins i tot a vegades és requisit d’ofertes laborals.

Actualment s’estan duent a terme polítiques especifiques per a la millora de la
inserció de joves, com a col·lectiu amb especial risc. Per tant, aquests joves tenen
la necessitat de conèixer possibles accions, ajuts, etc., que poden beneficiar-los.

1.4.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

Com en tots els col·lectius, en la proposta d’intervenció per als joves podem
distingir tres fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

En la fase inicial cal tenir en compte que els joves tenen una opinió i visió
particular de quines són les seves necessitats i demandes en relació amb el mercat
de treball; serà en els dispositius d’inserció laboral (Colomer, M. 2010d) on es
treballarà per ajustar aquestes a la realitat, ja que acostuma a haver-hi un decalatge
entre expectatives laborals i la realitat laboral.

En aquesta fase farem una primera aproximació a l’anàlisi de l’ocupabilitat;
normalment utilitzarem el recurs de les entrevistes o tutories que es poden fer de
manera individual o en grup.

Per tal d’assolir-ho, el professional haurà de facilitar tots els elements d’anàlisi i
reflexió que permetin al jove analitzar i valorar si està en disposició d’iniciar un
procés d’inserció sociolaboral, analitzant els pros i contres de treballar a partir
d’un balanç decisional; per exemple, veure quines són les seves potencialitats i
aspectes a millorar, identificar els seus interessos, veure si té un objectiu laboral
establert i si és conscient del que cal fer per tal de poder assolir-lo.

La majoria de programes adreçats a joves busquen assolir objectius, com
ara retornar al sistema educatiu reglat amb un objectiu professional definit
o inserir-se laboralment amb la definició d’un perfil professional concret i
l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

Durant la fase de treball es dibuixa i es desenvolupa el projecte professional de
cada jove, ajustat a les seves característiques i necessitats.

És important que el jove es pugui situar davant del procés d’incorporació al
mercat laboral com a subjecte actiu d’aquest procés. Aquesta idea implica
que, d’una banda, el jove ha de tenir l’oportunitat d’aportar al procés les seves
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expectatives, interessos, motivacions i disposició, així com les seves competències
(coneixements, habilitats, actituds, capacitats...), i, d’altra banda, l’entitat ha
d’afavorir, perquè això sigui possible, que el jove sigui realment protagonista
del procés i aportar-li informació, tècniques i recursos per a l’orientació i el
desenvolupament d’aquest procés.

Una proposta metodològica per facilitar l’expressió de necessitats i demandes i
desenvolupament de competències és la següent:

• Plantejar dinàmiques que afavoreixin un clima de distensió i reflexió.

• Formular un seguit de qüestions en forma de preguntes obertes, acompanya-
des d’exemples que els convidin a opinar i analitzar.

L’existència d’un acompanyament individual amb professionals que facin de
referent i que els assessorin en el procés d’orientació i inserció, estimulant l’anàlisi,
la reflexió i la presa de decisions és especialment important en els joves.

En cas que el jove no tingui un objectiu laboral definit cal dur a terme un procés
d’orientació a través de tutories individuals o grupals per a la definició de l’objectiu
professional garantint un bon desenvolupament de les competències transversals
d’identificació i consegüentment l’autoconeixement.

També caldrà que tots els aspectes que fan referència al coneixement del mercat
laboral i de l’àmbit formatiu els abordem a través de tallers a l’entitat amb
diferents activitats, adaptant-nos a les inquietuds dels joves. També es pot utilitzar
algun recurs extern, com ara tallers temàtics d’alguna entitat.

L’autoconeixement i el coneixement del mercat laboral, ja sigui a escala
macro o micro, permetrà identificar interessos, valorar-los i definir un
objectiu laboral. És a partir d’aquest primer objectiu laboral establert que
farem la detecció de necessitats que ens portarà al disseny i l’execució del
pla d’acció per a la millora de l’ocupabilitat.

És important que en aquesta fase l’entitat d’inserció tingui la capacitat d’oferir
l’accés a gran diversitat de recursos propis o externs (cursos, tallers, pràctiques
laborals o formatives, formació a mida...) que afavoreixin el desenvolupament
competencial en relació amb l’objectiu laboral.

És en el desenvolupament del pla d’acció on es treballaran tots aquells aspectes
formatius i competencials on hem detectat necessitats en competències tecnico-
professional, competències de base i transversals:

• Per a la capacitació de les competències tecnicoprofessional els remetrem
a l’FP reglada, l’FP no reglada, a altres programes de formació i treball, a
tastets d’oficis, a pràctiques a empreses, a l’acreditació de competències
professionals... Normalment caldrà remetre la persona a altres recursos
especialitzats per cobrir aquestes necessitats.
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• Si és per a les instrumentals bàsiques per finalitzar l’ensenyament obliga-
tori, les escoles d’adults, o l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per poder-la
fer a distància, són els recursos idonis. En el cas que no es necessiti formació
reglada es pot fer algun taller específic a l’entitat.

• Recursos més especialitzats per a les instrumentals especifiques: l’apre-
nentatge de llengües estrangeres, programes informàtics o el carnet de
conduir.

• En cas que el jove presenti necessitats relacionades amb les competències
transversals de relació i/o afrontament, des de la mateixa entitat es poden
oferir tutories individuals o grupals per analitzar les seves competències i
desenvolupar-les a través de tallers i accions que els permetin identificar,
experimentar i transferir-les.

• Pel que fa a les competències de base d’accés a l’ocupació per poder
aconseguir una feina caldrà fer tallers específics d’eines, canals i processos
de selecció per tal que el jove sàpiga i pugui anticipar-se i practicar el
que s’hi podrà trobar. Aquesta pràctica donarà molta seguretat a l’hora
d’afrontar la realitat.

A més de tallers específics, l’assistència al club de feina de l’entitat és un recurs
idoni on trobaran els recursos per fer la recerca de feina, i perquè puguin aprendre,
de la manera més autònoma possible, aquestes tècniques i on se sentiran orientats
i acompanyats en el procés.

A la fase de tancament s’hi pot arribar per diferents motius. En cas d’arribar-hi
per assoliment de l’objectiu laboral s’establiran un seguit de tutories individuals
per poder fer el seguiment del manteniment del lloc de treball i del procés
d’adaptació, sempre que el jove hi estigui disposat.

Durant la fase de tancament caldrà estar especialment atent per la
possibilitat de canvi d’objectiu o àmbit laboral.

En cas d’arribar al tancament per manca de compromís, desistiment o altra situació
que impliqui no assolir l’objectiu, el tècnic i el dispositiu es mostraran oberts a
reprendre el procés quan el jove ho consideri oportú.

1.4.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a joves

Per donar suport a la tasca d’orientació, formació i inserció, el tècnic en inserció
sociolaboral pot comptar amb diferents mesures i recursos del seu entorn, des
de contractes bonificats per al col·lectiu i programes formatius i d’inserció fins a
altres entitats especialitzades en el col·lectiu:
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Fundació Adsis i Èxit

Podeu consultar els webs de
Fundació Adsis i Èxit a:

www.fundacionadsis.org i
fundacionexit.org,

respectivament.

• Actualment hi ha diferents tipus de contractes per afavorir la contractació
de joves:

– Contractes de pràctiques.

– Contractes de treball per a la formació i l’aprenentatge.

– Pràctiques no laborals en empreses per a joves.

• Pel que fa a altres programes o recursos per afavorir la inserció laboral dels
joves trobem:

– La Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur
juvenil i oferir ajuts a les empreses.

– Un recurs específic com és l’Oficina Jove de Treball de Barcelona
(OJT).

• Periòdicament es porten a terme actuacions de xoc, com és el Plan de Cho-
que por el Empleo Joven 2019-2021 del Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social (SEPE).

• També trobem entitats que treballen específicament amb els joves, com ara:

– Fundació Adsis: desenvolupa una tasca d’acompanyament i acció
tutorial amb els joves.

– Fundació Èxit: fa una tasca d’implicació d’empreses en els processos
d’orientació i formació a través d’accions de voluntariat corporatiu,
mentoria i coaching.

1.5 Programes per a majors de 45 anys i persones aturades de llarga
durada

L’actual mercat laboral i les seves característiques faciliten que aquelles persones
que han estat dins del mercat laboral amb feines estables les acabin perdent i es
trobin en una situació nova per a elles, com és el fet d’estar a l’atur.

Amb les persones majors de 45 anys, si no es produeix un retorn àgil al mercat
laboral això pot suposar una experiència frustrant i angoixant, debilitant l’auto-
concepte i la confiança en si mateix a causa de responsabilitats i condicionants
d’edat. Si la situació no es resol amb celeritat pot fer que aquestes persones
esdevinguin aturades de llarga durada.

1.5.1 Caracterització del col·lectiu de majors de 45 anys a partir dels
factors d’ocupabilitat

Quan treballem amb el col·lectiu de majors de 45 anys, una característica personal
com és el factor personal de l’edat es relaciona directament amb el factor estruc-
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tural de discriminació social, perquè genera l’estereotip de l’edat i ha originat
idees negatives sobre l’ocupabilitat a l’edat madura.

Aquesta percepció és relativament recent i és deguda a canvis culturals. No fa
tants anys, l’edat es considerava font de saviesa, experiència i respecte. Accions
com les retallades de plantilla i les prejubilacions forçades, a part de l’acció
traumàtica sobre els afectats als quals s’han trencat carreres professionals, ha
potenciat aquesta idea.

Malgrat això, en general l’edat es considera un element negatiu, perquè pot tenir
expectatives elevades, hàbits adquirits no compatibles amb la cultura de l’empresa,
potser no té disponibilitat per a l’aprenentatge, o fins i tot es pot considerar
menys productiu. Aquest mateix factor de l’edat, en algunes empreses, pot ser
vist com un element positiu perquè és una persona que busca estabilitat, té unes
responsabilitats econòmiques a les quals fer front i compta amb un bagatge i
experiència.

Lourdes López Cumbre (2004) fa referència a altres factors personals d’aquestes
persones:

“Finalment, assenyalarem que el declivi de les capacitats funcionals no implica
necessàriament que els/les treballadors/es de més edat realitzin les tasques pitjor que
els/les més joves.

No tan sols no vol dir això, sinó que alguns estudis han mostrat que, en certs aspectes, els
resultats són tan bons com en els grups de menys edat, per exemple en tasques d’oficina.
En qüestions com absentisme o accidents, els índexs que presenten els/les treballadors/es
d’edat són més baixos que en els/les treballadors/es joves. I encara que és cert que
l’envelliment genera una sèrie de problemes que afecten la capacitat de treball a nivell
fisiològic (visió, audició, aparell motor), també ho és que a nivell cognitiu no hi ha canvis
significatius i que la mateixa edat suposa un important bagatge d’experiència, capaç de
suplir certes mancances generades per l’envelliment natural.”

L. López Cumbre, del llibre: Diversos autors (2005a). Cuadernos sobre el mercado de

trabajo. Parados/as de larga duración. Mayores de 40 años. Federación Andaluza de

Municipios y Provincias, pàg. 49 (traducció pròpia).

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora de treballar la inserció amb
aquest col·lectiu és la possible obsolescència dels factors competencials tecni-
coprofessionals i de competències de base instrumentals específiques. Aquesta
falta de concordança de les competències amb el mercat laboral actual és deguda a
diferents factors, com poden ser els canvis tecnològics de les empreses, els canvis
sectorials del mercat laboral i la poca formació contínua que realitzen algunes
empreses. I també al fet que aquestes persones es van formar en un moment en
què el context era molt menys canviant i en què una professió, fins i tot un lloc de
treball, era per a tota la vida.

Seguint el document Cuadernos sobre el mercado de trabajo. Parados/as de larga
duración. Mayores de 40 años (2005), la manca d’aquests factors s’agreugen en
tres subgrups d’usuaris:

• En els aturats de llarga durada, el mercat canvia tant ràpidament que
com més temps es porta a l’atur, més difícil és mantenir-se al dia de les
innovacions en les ocupacions.
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• Les persones de baixa qualificació.

• Els treballadors de més edat.

Pel que fa a les competències transversals, la manca que es fa més evident és la de
la competència d’afrontament, l’adaptabilitat. El concepte tradicional de lloc de
treball estable, segur i per a tota la vida ha canviat. Actualment el mercat demana
als treballadors una alta capacitat d’adaptació als canvis, ja que les tasques i els
objectius de les empreses es modifiquen contínuament.

El mercat actual no tan sols demana canvis de tasques i objectius, sinó que
sovint es demanen canvis de residència, d’horaris, disponibilitat de viatjar...
Aquestes circumstàncies afecten especialment les persones majors de 45 anys
que acostumen a haver establert ja la seva residència i sovint coincideix en el
moment vital en què tenen més responsabilitats familiars, i per tant, en el moment
que han d’afrontar un gran volum de despeses fixes: les de fills en edat escolar,
manteniment d’habitatge, vehicle... que es fan insostenibles amb la contínua
temporalitat dels contractes i la precarietat de les condicions laborals.

Finalment, hem de tenir present que la situació d’atur a una edat avançada i l’atur
de llarga durada tenen una afectació personal i psicològica molt important.
Sovint representa una interrupció sobtada de la vida laboral, que comporta el tren-
cament d’il·lusions i projectes amb el consegüent deteriorament de l’autoestima.
A més, fa emergir sentiments de culpabilitat, inutilitat, fracàs, rebuig, vergonya...
que són difícils de gestionar i que poden arribar a desenvolupar patologies mentals
cronificades, com depressions o fins i tot conductes addictives.

1.5.2 El col·lectiu de majors de 45 anys en el mercat laboral

Si prenem diferents dades de l’Idescat per caracteritzar la situació del mercat
laboral respecte al col·lectiu de majors de 45 anys, i si fem una primera valoració
en clau de gènere de la taxa d’ocupació (vegeu la figura 1.8), observem que
independentment de la franja d’edat, la taxa de les dones és sempre inferior a
la dels homes. Però aquesta diferència és més gran en la franja de majors de 55
anys, d’un 9,5%, mentre que en la franja de 45 a 54 anys és d’un 7,9%.

Figura 1.8. Taxa d’ocupació (%) a Catalunya 2018,
per franges d’edat i sexe

Dades de l’Idescat
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Un subgrup dins d’aquest col·lectiu que mereix especial atenció són els
aturats de llarga durada, que són aquelles persones que porten com a
mínim 12 mesos buscant feina.

Si analitzem la seva taxa d’atur, en la sèrie temporal (vegeu la figura 1.9), es
reflecteixen clarament els efectes que va tenir la crisi que va començar l’any 2008,
i que va anar augmentant fins a arribar els seus nivells màxims l’any 2013, on
podem veure que la taxa d’atur de llarga durada tant a Catalunya (12,2%) com
Espanya (13%) era molt superior, més del doble, a la de la Unió Europea (d’un
5,1%). Afortunadament, des de l’any 2013 es veu una clara tendència a disminuir
la quantitat d’aturats de llarga durada, però sense encara haver assolit els valors
d’abans de la crisi.

Figura 1.9. Taxa d’atur (%) de llarga durada

Dades de l’Idescat

Si observem la figura 1.10, de la taxa d’atur de llarga durada de l’any 2018
per sexes, veiem que no hi ha diferències significatives entre homes i dones a
Catalunya i a Europa, mentre que a Espanya sí que n’hi ha (un 2%).

Figura 1.10. Taxa d’atur (%) de llarga durada de 2018
per sexe

Dades de l’Idescat

Tot i això, dins els aturats de llarga durada trobem gran diversitat de perfils. La
intervenció no serà la mateixa en una persona que just acaba de fer 12 mesos d’atur
que en una que porta més anys. A mesura que passa el temps la situació d’atur
s’agreuja, principalment per la manca d’ingressos i per un desgast emocional
que porta a generar una baixa autoestima, complex d’inferioritat, pessimisme...
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Associats a aquests fets, acostumen a aparèixer problemes familiars fins a arribar al
punt que poden sorgir problemes afegits, com són conductes addictives, aïllament,
etc., que fan crònica aquesta situació.

1.5.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu

Si analitzem els diferents factors d’ocupabilitat i la situació del col·lectiu en el
mercat de treball es poden desprendre diferents necessitats que aquí classifiquem
en diferents àrees: d’orientació, de formació, d’inserció i personal.

L’àrea d’orientació serà de vital importància en aquest col·lectiu. El fet de quedar-
se a l’atur després estar molt temps treballant en la mateixa empresa pot propiciar
que no hagin percebut els canvis que ha experimentat el mercat laboral o no
hagin pres consciència directament. Així doncs, veiem que tenen la necessitat
d’orientació a les noves realitats i coneixement de l’actual mercat laboral.

Ens trobem que tenen una forta desorientació davant de la pèrdua d’ocupació, un
perfil professional obsolet als requeriments del mercat i unes expectatives per a
una nova feina sovint poc realistes. Per tant, tenen la necessitat de contrastar les
seves expectatives amb la realitat.

A més, tenen la necessitat de dominar les competències transversals d’identifica-
ció per poder detectar les pròpies competències en relació amb la realitat actual del
món laboral: els seus punts forts i els seus punts febles, i ser capaços de contrastar-
los per poder així analitzar la seva ocupabilitat.

És a partir d’aquesta anàlisi d’ocupabilitat, una presa de decisions informada i
reflexiva, que la persona ha de poder identificar els seus interessos o preferències
professionals i a partir d’aquí establir un objectiu laboral professional. És molt
probable que aquest col·lectiu necessiti un canvi d’objectiu laboral o la definició
de diferents alternatives laborals.

Exemple de canvis en la realitat laboral

Abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i de la crisi de l’any 2008 hi havia molts homes,
sense formació ni especialització, treballant a la construcció, on podien arribar a cobrar al
voltant de 2.000 AC al mes.

Aquestes persones, que es van quedar a l’atur perquè el sector va perdre moltíssims
llocs de treball, possiblement no es tornaran a incorporar a la construcció; el seu
perfil professional ha quedat obsolet, i a més la situació actual del mercat ens diu que
probablement s’hauran de formar en una professió per poder-se incorporar al mercat laboral
i que les expectatives de tenir un sou de 2.000 AC queden lluny de la realitat actual.

Pel que fa a l’àrea de formació, serà a partir de la concreció de l’objectiu i/o perfil
laboral com podrem veure la vertadera necessitat d’actualització de competències
tecnicoprofessional. En general, trobarem que hi ha una pèrdua de funcionalitat
de les competències professionals apreses al llarg de la vida laboral. I en el cas
d’haver decidit una reorientació professional, hi haurà la necessitat d’adquirir les
competències tecnicoprofessionals del nou perfil professional.



Inserció sociolaboral 31 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

Subsidis per atur

A la pàgina del SEPE es poden
consultar els diferents subsidis
per atur: tinyurl.com/y29v2yau.

Aquest col·lectiu, poc acostumat al reciclatge professional, té la necessitat de
vèncer el bloqueig que presenten davant de processos de formació, la por de no
ser capaços d’aprendre coses noves i les dificultats d’adquirir nous aprenentatges.
Cal fer veure que la formació és una inversió de futur, encara que en el moment
de formar-se no hi hagi ingressos. Per a aquestes persones pot suposar un gran
esforç psicològic formar-se en noves competències i habilitats si el reciclatge no
comporta la possibilitat de contractació. Per tant, cal trobar una oferta formativa
que aconsegueixi atraure i satisfer aquestes persones, apropant-les a les seves
veritables necessitats.

Trobem també que poden presentar necessitats en el desenvolupament d’algunes
competències de base. Pel que fa a les instrumentals específiques, la iniciació
a les noves tecnologies, com l’ús d’Internet o programes informàtics, així com
l’aprenentatge d’idiomes, són eines que abans no eren necessàries i que ara
són essencials per adequar-se a les demandes actuals de mercat laboral. En
alguns membres d’aquest col·lectiu, els de més edat, podem trobar la manca de
competències de base, instrumentals bàsiques: dificultat en el càlcul funcional i
en la comprensió lectora.

Pel que fa a les competències transversals, i a causa dels rols atorgats per
gèneres de la nostra cultura, ens trobem que la majoria de dones tenen la
necessitat de fer visibles les competències ocultes adquirides al llarg de
la seva trajectòria vital, mentre que la majoria d’homes tenen la necessitat
d’actualitzar les competències desfasades durant la seva trajectòria laboral.

Però més concretament, indistintament de si es tracta d’homes o dones, aquestes
persones tenen la necessitat de desenvolupar les competències transversals de
relació per afrontar les noves situacions laborals, els nous companys i la possi-
bilitat de trobar persones directives de molta més curta edat que la seva. També
les competències transversals d’afrontament, i en especial l’adaptabilitat, ja que
han de ser capaços d’ajustar-se als nous entorns laborals que es trobaran i tenir la
capacitat de ser versàtils en les diferents funcions que se’ls poden encomanar.

No tenir feina a partir d’una edat i estar llargs períodes a l’atur fa aflorar sentiments
de poca confiança en els recursos propis, baixa autoestima, sentiments negatius
vers un mateix... Aquests factors personals, de posicionament davant el treball,
no són modificables directament, sinó que s’han d’anar treballant a través del
desenvolupament competencial. Un exemple seria a través de la competència
d’identificació: a mesura que detecto els meus punts forts, valoro més les meves
capacitats, o a mesura que veig que m’apodero em valoro millor.

Pel que fa a l’àrea d’inserció, a causa del fet d’haver estat dins del mercat laboral
tant temps, sense haver realitzat cap procés de selecció, ens trobem amb un
freqüent desconeixement dels actuals canals, eines i processos de recerca de feina,
que han canviat amb el temps i amb la irrupció de les noves tecnologies. Per tant,
tenen la necessitat d’actualitzar i/o adquirir les competències de base d’accés
a l’ocupació per poder dur a terme i planificar una bona recerca activa de feina.
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Finalment, pel que fa a l’àrea personal, aquelles persones que han esgotat la
prestació o subsidi d’atur poden tenir la necessitat d’informar-se sobre a quins
altres subsidis poden accedir. Majoritàriament seran dirigides a la possibilitat de
tramitar al subsidi d’atur per a majors de 55 anys, al qual, des del 12 de març de
2019, com a mesura urgent en matèria de protecció social, s’hi pot accedir a partir
dels 52 anys.

1.5.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu de majors de 45 anys en els
itineraris personals d’inserció (IPI)

Els programes dirigits a aquest col·lectiu han de buscar respostes al conjunt de
les seves necessitats, que com ja hem vist no són exclusivament l’adquisició i/o
reciclatge de les competències tecnicoprofessionals. El procés transcorrerà per les
següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

Durant la fase inicial, les accions aniran encaminades a situar la persona en les
noves realitats, al coneixement de l’actual mercat laboral i a contrastar les seves
expectatives amb la realitat. També a desenvolupar les competències transversals
d’identificació per fer un bon autoconeixement i una valoració de les pròpies
capacitats, per aconseguir així la definició o redefinició de l’objectiu laboral, o
perfil professional, a partir d’una primera anàlisi de l’ocupabilitat: contrastant el
que tinc amb el que demanen les empreses.

En el cas que aquesta primera anàlisi d’ocupabilitat no sigui suficient per arribar
a definir l’objectiu laboral de l’usuari caldrà seguir treballant en la fase de treball,
amb la definició del projecte professional. És en aquesta fase on s’acostuma a
utilitzar les tutories com a recurs metodològic; aquestes poden fer-se de manera
individual i/o en grup.

Pel que fa a la fase de treball, una gran part de les accions consistiran en
l’establiment de l’objectiu laboral o perfil professional; sempre que no s’hagi
definit en la fase inicial, aquestes accions s’inclouran dins el projecte professional
de l’usuari.

Amb les persones majors de 45 anys que han mantingut trajectòria
professional en sectors que comencen a desaparèixer sovint cal fer un procés
de reorientació professional per tal d’obrir noves perspectives laborals.

Per aconseguir-ho cal reprendre la tasca realitzada en la fase inicial i fer noves
accions en tres àmbits: coneixement de lmercat laboral, coneixement de l’oferta
formativa i autoconeixement de les pròpies capacitats.
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Hi ha una gran diversitat d’accions possibles encaminades al coneixement del
mercat laboral i de l’oferta formativa. Una de les més usuals són els tallers a la
pròpia entitat, amb una quantitat infinita d’activitats.

Exemples de tallers i activitats

L’anàlisi de notícies d’actualitat o la recerca d’informació d’algun aspecte en concret
del mercat laboral, l’anàlisi d’ofertes de treball, la cerca de les diferents formacions
demandades per un mateix lloc de treball... I fins i tot, l’assistència a xerrades temàtiques
o monogràfics de la situació actual del mercat laboral que pot portar a terme la mateixa
entitat, o bé es poden utilitzar recursos externs.

També es poden fer entrevistes a professionals d’un sector o d’empreses concre-
tes, o l’intercanvi d’experiències positives d’altres persones del mateix col·lectiu,
exposant quines dificultats i oportunitats s’han trobat en el seu procés d’inserció.
Aquests recursos, a més de permetre’ns conèixer les seves experiències en sectors
professionals, ens ajudaran a definir el perfil competencial d’una ocupació.

Pel que fa a les accions per afavorir l’autoconeixement, han d’anar encaminades
al desenvolupament de les competències transversals d’identificació, que seran les
que ens ajudaran a definir els seus interessos o preferències professionals per poder
establir així un nou objectiu laboral o perfil professional i possibles alternatives
laborals.

Aquestes accions s’acostumen a fer en tallers en grup, o tutories individuals, o
combinant les dues, i tenen lloc normalment a l’entitat. Les tutories individuals
ens permeten fer una acció més individualitzada a les necessitats concretes de
l’usuari, un seguiment acurat del procés i una valoració de les fites assolides
o de les que s’hagin de modificar. Mentrestant, les accions en grup poden ser
importants per relativitzar el punt de vista.

Els factors personals com el posicionament davant el treball per poder vèncer
bloquejos, pors, baixa autoestima, etc., no són modificables directament, sinó que
serà amb el desenvolupament de les competències transversals, fent coneixement
d’un mateix, de les potencialitats i dels aspectes a millorar, l’autoacceptació,
l’assumpció de responsabilitats de manera positiva, etc., que els modificarem.

També cal treballar els prejudicis i els estereotips existents en la societat per raons
d’edat i evitar la seva interiorització. Analitzar i atribuir la causa d’aquests als
motius reals del mercat serà una manera d’aconseguir-ho. Altres maneres de
treballar aquests factors personals, la tendència a l’aïllament i a la vergonya, és
fomentar la participació i la solidaritat veïnal o les activitats de la comunitat.
L’augment de capacitats, l’apoderament, també hauria de millorar aquests factors
personals.

Les accions encaminades al desenvolupament de les competències transversals,
tant les d’identificació com les de relació i les d’afrontament, per motivar i
fomentar una millor disponibilitat laboral, i en especial les de l’adaptabilitat, per
fer front a les noves situacions, acostumen a desenvolupar-se amb tallers a l’entitat
mitjançant dinàmiques grupals conduïdes pel tècnic o pels usuaris. El grup ajuda a
fer que es posin en evidència les competències per treballar, i permet tenir un espai
per simular situacions reals i per poder fer un entrenament de les competències.
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Hi ha competències transversals que són molt difícils de desenvolupar de manera
individual, com per exemple les de relació.

La majoria de majors de 45 anys, i en especial els homes, tenen la necessitat
d’actualitzar les competències tecnicoprofessionals desfasades, mentre que gran
part de les dones tenen la necessitat de fer emergir competències ocultes adquirides
al llarg de la trajectòria vital i reconèixer els coneixements i l’experiència prèvia.
Per superar la necessitat calen accions encaminades a identificar l’oferta formativa
existent, analitzar els avantatges i inconvenients de cada una i triar la més adequada
per desenvolupar les competències necessàries. Caldrà tenir en compte que:

• Aquestes activitats s’han d’incorporar al projecte professional mitjançant
el pla d’accions per a la millora de l’ocupabilitat, i s’acostumen a utilitzar
recursos externs, principalment de formació professionalitzadora, com la
formació professional o la formació professional no reglada i els cursos de
formació ocupacional que a partir de programes teoricopràctics milloren
la qualificació professional, així com l’acreditació de competències, si
correspon. Fins i tot podem utilitzar el recurs de la formació a empreses
a través d’un conveni de pràctiques en què la persona pugui desenvolupar
competències tecnicoprofessionals en un lloc concret de feina.

• Per desenvolupar les competències de base trobem recursos externs molt
especialitzats. Per a les instrumentals específiques, la iniciació a les noves
tecnologies i l’aprenentatge d’idiomes buscarem mòduls, cursos o tallers en
diferents entitats o en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

• Pel que fa a les instrumentals bàsiques, el recurs més idoni seran les escoles
d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per poder-les fer a distància,
i en el cas que calgui formació reglada es pot fer algun taller específic a
l’entitat.

• Per actualitzar i/o d’adquirir les competències de base d’accés a l’ocupació
farem tallers de recerca activa de feina (RAF) que incloguin canals, eines i
processos de recerca de feina i que els permetin practicar de la manera més
real possible les situacions en què es trobaran en els processos de selecció.
A més, els aconsellarem l’ús d’un club de feina per poder tenir els recursos i
l’assessorament per portar a terme correctament la recerca de feina. Aquest
pot ser el de la nostra entitat o extern, en el cas que no en disposem.

Finalment, en la fase de tancament, les accions consistiran a establir tutories
individuals de seguiment de manera periòdica, ja siguin presencials, telefòniques
o per correu electrònic, que aniran disminuint la freqüència a mesura que avanci
el temps.

1.5.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a majors de 45 anys

El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat
de treball” vol actuar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i
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INSERCOOP

Una de les entitats referents en el
treball amb les persones majors
de 45 anys o aturats de llarga
durada és INSERCOOP, SCCL.
Podeu consultar el seu web a:
www.insercoop.com.

la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació
d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball per a una durada mínima de 6
mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones
discapacitades, que podrà ser d’un màxim de 18 mesos. La jornada laboral a
subvencionar està entre el 50% i el 100%.

A continuació indiquem un seguit de recursos i programes destinats a l’ajut de la
inserció de les persones majors de 45 anys:

• Contractes bonificats dels quals es beneficien les empreses que els contrac-
ten:

– Contractes de suport a emprenedors.

– Contractes per a treballadors en situació d’exclusió social.

– Contractes de treball indefinit per a treballadors majors de 52 anys
beneficiaris del subsidi d’atur.

• Programes específics per a aquestes persones:

– Formació ocupacional.

– Tallers ocupacionals.

– Orientació a través d’entitats d’inserció sociolaboral com Insercoop
SCCL, per exemple.

– Acreditació de competències professionals adquirides a través de
l’experiència laboral.

1.6 Programes per a dones

El tècnic en integració social, quan treballa amb el col·lectiu de dones, ha de
plantejar la seva intervenció amb perspectiva de gènere, tenint en compte que
antropològicament i culturalment al gènere femení se li han assignat tasques
reproductives i de cura de la família. D’aquesta manera, quan la dona ha
entrat al mercat laboral no ho ha fet en igualtat de condicions que els homes,
sinó que culturalment i socialment s’ha considerat que la seva entrada no era
equiparable a la del gènere masculí, mantenint d’aquesta manera les desigualtats
i discriminacions.

En el procés d’inserció laboral, especialment amb les dones, l’orientació tindrà un
pes molt rellevant i requerirà que el tècnic:

1. Estigui atent per no reproduir i qüestionar discriminacions, estereotips o
prejudicis per qüestió de gènere. Respectant i donant suport a la vocació de
cadascú, facilitant opcions disponibles al mercat laboral i evitant només els
treballs “tradicionalment” tipificats per a homes o dones.
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La conciliació

Es defineix com la propiciació
de les condicions per aconseguir

una participació equilibrada de
dones i homes en la vida laboral,

familiar, personal i social. És
poder fer compatible el projecte

professional amb el familiar,
sense deixar de desenvolupar-se

en l’àmbit personal i social.

2. Ajudi a detectar i analitzar barreres d’accés i a generar oportunitats de
promoció en el mercat laboral. Per exemple, grups de debat que analitzin
quins obstacles viuen i quines oportunitats els agradaria tenir. Una barrera
que pot emergir és la conciliació familiar, i enfocar-la des de la perspectiva
de gènere implicarà homes i dones, fugint de la idea de vincular la flexi-
bilitat exclusivament a la dona, assumint que aquestes carregaran amb les
responsabilitats de cura de familiars i de la llar.

1.6.1 Caracterització de les dones a partir dels factors d’ocupabilitat

Quan parlem de la inserció de la dona al mercat laboral trobem que un dels factors
que més la limita és el factor personal de la disponibilitat vers el procés de treball,
i en concret, la conciliació de la vida familiar amb la laboral. Actualment és
encara la dona qui suporta la majoria de la responsabilitat de la vida familiar,
principalment pels rols que se li han atorgat culturalment, el de la maternitat, el
de la cura dels infants i el de l’atenció a les persones en situació de dependència,
tant persones amb discapacitat com gent gran.

El fet d’assumir aquestes responsabilitats porta a una important disminució de la
disponibilitat de temps i de la demanda actual de les empreses, i a més, aquestes
poques hores desocupades estan subjectes als horaris de serveis, com les escoles
bressol, els centres de dia...

Així doncs, tot i que veiem que les desigualtats estan subjectes en gran part per
aspectes culturals, també es deuen a les exigències i restriccions pròpies del mercat
laboral, al fet que les empreses no acostumen a aplicar les mesures de conciliació
i a la falta d’una resposta adequada dels serveis públics per poder dur-la a terme.

Un altre factor personal, dins la disponibilitat vers el procés de treball, és la
manca de suport familiar, que porta també a la falta de temps. Incloem aquí
tant les dones responsables de famílies monoparentals com moltes de les dones
amb responsabilitats familiars no compartides i dones que es troben a la pràctica
en aquesta situació encara que tinguin una parella.

Si aquests dos factors esmentats coincideixen amb un tercer factor personal, com
és la necessitat econòmica urgent, això fa que una gran part del col·lectiu visqui
una realitat extremament complicada, tant en els aspectes personals i laborals com
en els socials i familiars.

Pot ser que a una part d’aquestes dones, a més dels factors personals que dificulten
la inserció al mercat laboral, presentin mancances en factors competencials com
són la baixa formació acadèmica i/o experiència laboral, així com la pròpia
consciència de la dificultat de la seva incorporació al mercat, o que estiguin
sotmeses a factors de discriminació com la poca sensibilitat de les empreses amb
aquest col·lectiu.

Llavors, seguint el Cuaderno sobre el mercado de trabajo: Mujeres (2005), ens
trobem amb un subgrup de dones que es veuen obligades a treballar en condicions
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Currículum ocult

Són aquells aprenentatges que es
realitzen en àmbits de treball no
formals i que es recuperen per tal
de donar-los presència i valor. A
través de l’emergència de les
competències transversals
adquirides durant l’experiència
no reconeguda dins la trajectòria
vital serà possible identificar
nombroses competències
perfectament aplicables a
ocupacions concretes en el
mercat laboral.

laborals molt precàries. Ens referim a dones que entren i surten del mercat laboral,
que troben feina en l’economia submergida o amb contractes a temps parcial o
contractes temporals, amb sous baixos i de baixa consideració social.

Si tenim en compte que el treball és precisament el camí perquè les dones
assoleixin autonomia econòmica i major presència i influència social i política,
trobem, doncs, que aquesta situació obstaculitza el seu procés d’integració laboral
i social, dificultant així poder arribar a assolir un nivell de vida amb una certa
estabilitat.

Volem remarcar que tenir poca formació i/o experiència laboral no té per
què voler dir tenir poques capacitats. Sovint aquestes dones tenen adquirides
competències en àmbits de treball no formals, com el domèstic, que poden
ser transferides al món laboral. Cal treballar, doncs, el currículum ocult.

Un altre perfil diferenciat dins el col·lectiu és el d’aquelles dones amb una llarga
absència al mercat laboral, sovint més grans de 45 anys, amb poca o sense
experiència en el mercat laboral. Dins aquest grup podem trobar dues tipologies
de casos:

• aquelles dones que després d’haver-se iniciat dins del mercat laboral van
deixar les seves fites professionals per la cura dels seus fills o familiars en
situació de dependència, o bé,

• aquelles dones que directament van dirigir les seves vides a la dedicació
exclusiva a les tasques domèstiques i cura de la seva família.

Ambdós casos, després de perdre el seu rol d’assistent i educadora del nucli
familiar, al qual li han dedicat tant temps, tenen la necessitat de reprendre una
vida activa fora del seu entorn domèstic i familiar.

Tot i que part de les dones d’aquest subgrup poden tenir una formació de
nivell mitjà i alguna experiència professional prèvia, es troben amb la dificultat
que el mercat laboral ha canviat, i per tant la seva formació i experiència han
quedat obsoletes, i que s’han de reciclar, ja que actualment es requereixen noves
competències tecnicoprofessionals o instrumentals específiques que abans no eren
necessàries i que ara són requisit imprescindible per a la seva inserció.

Finalment, volem fer esment que actualment encara trobem molts altres factors de
discriminació per a la dona, uns directes, cada vegada més normativitzats i vigilats,
però també uns indirectes, que són aquelles situacions o pràctiques aparentment
neutres però que posen persones d’un sexe en desavantatge particular respecte
a persones d’un altre. Aquestes pràctiques de discriminació són evidents, però
ocultes.
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1.6.2 El col·lectiu de les dones en el mercat laboral

A causa de la crisi industrial dels anys setanta, amb el fenomen de la terciarització
de la indústria, es va experimentar un clar descens en l’ocupació en quasi totes
les branques d’activitat, sent el sector de serveis qui va absorbir més treballadors,
junt amb la generació de nous llocs de treball que tradicionalment feia la dona
(cura dels infants, persones amb discapacitat, de la gent gran, serveis de neteja...),
es va produir una progressiva incorporació de la dona al mercat laboral.

En conseqüència, tal com es reflecteix en les dades d’Idescat, ens ha quedat un
mercat laboral amb un clar sector dominant, el sector de serveis, en el qual l’any
2018 a Catalunya es concentrava el 86% de les dones ocupades.

Aquesta incorporació a l’àmbit productiu i les responsabilitats familiars no com-
partides ha suposat per a moltes dones l’anomenada doble presència, en què
han d’afrontar alhora l’activitat laboral i el treball domèstic i familiar, assumint
quotidianament una sobrecàrrega de feina, mentre que la majoria dels homes
segueixen amb la seva única participació en el món laboral.

Per aquest motiu en molts casos han de reduir les seves jornades laborals per
poder fer-se càrrec de totes les responsabilitats. En la figura 1.11 i la figura 1.12
es veu que, amb molta diferència, són les dones qui fan jornades parcials, el 73%.

Figura 1.11. Població ocupada 2018,
jornada completa i sexe

Dades de l’Idescat

Figura 1.12. Població ocupada 2018,
jornada parcial i sexe

Dades de l’Idescat
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Bretxa salarial

Fa referència a les diferències
salarials entre homes i dones,
tant pel que fa a l’exercici de
feines iguals com a la vinculada
al valor desigual que s’adjudica a
les feines feminitzades, així com
el major pes del treball a temps
parcial en les dones.

Així doncs, les dones, quan fan la seva inserció laboral es troben amb un mercat
molt masculinitzat en l’essència de la seva concepció, on l’estereotip considera el
treball femení de pitjor qualitat, i per això es paga menys per la mateixa feina.

Si ens fixem en la figura 1.13 veiem que la dona sempre té uns guanys mitjans per
hora inferiors als homes, sigui quin sigui el sector professional. I en el cas del
sector industrial, l’any 2016, és on trobem la màxima diferència, i veiem que les
dones cobren 15,01 AC/hora de mitjana, mentre que els homes estan cobrant 18,47
AC/hora, xifra que representa un 23% més. Aquest fet posa en evidència el que
anomenem bretxa salarial.

Figura 1.13. Guany per hora (euros) el 2016 per sexe i
per sectors

Dades de l’Idescat

Un dels esculls amb què es troba la dona és que el treball és concebut com el centre
de la vida de les persones, donant valor únicament al treball assalariat. De tota
manera, actualment trobem corrents feministes que han desenvolupat estudis on
es parla de valorar positivament el treball reproductiu, domèstic i afectiu, i de fer
visible el seu valor econòmic i social.

Aquest fet ens porta a parlar del concepte d’equitat, que fa referència la distribució
justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre
la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en
la societat, tal com diu l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes de la Generalitat de Catalunya.

Però lluny d’aquesta igualtat de gènere trobem el mercat laboral segregat per sexe,
on es determina que hi ha feines d’homes i altres de dones. Aquesta segregació la
trobem en dues direccions: horitzontal i vertical:

• La segregació horitzontal amb l’encasellament de les dones en uns sectors
i ocupacions determinades. Aquests sectors generalment han estat vinculats
a allò que culturalment s’ha considerat “treball de dones”, normalment
associat a la cura i a l’assistència de les persones, que tenen menys prestigi
i/o pitjors condicions laborals. Els sectors més feminitzats són el sector dels
serveis (comerç i administració i atenció a les persones) i part del sector
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industrial, com són les indústries tèxtil i alimentària com a mà d’obra en
la cadena productiva. Mentrestant, hi ha una manca de dones en l’àmbit
tecnològic.

• La segregació vertical, on les ocupacions femenines es concentren en les
categories situades en la part més baixa de la jerarquia empresarial, amb
quasi nul·la presència en les cúpules directives. El treball de les dones
es considera treball de suport, i això els dificulta l’accés a llocs de poder
professional i empresarial i les condiciona a accedir a pitjors condicions
laborals.

Les dades de la figura 1.14 ens ho posen de manifest: els llocs de direcció i
gerència a Catalunya l’any 2018 estaven ocupats en un 68,9% per homes, mentre
que les dones tan sols representaven el 31,1%. Pel que fa a les ocupacions
elementals, els homes tan sols n’ocupen el 42,9%.

Figura 1.14. Ocupacions de direcció i
gerència segons sexe, Catalunya 2018

Dades de l’Idescat

Dos conceptes associats a la segmentació vertical són el sostre de vidre i el terra
enganxós, que fan que hi hagi menor presència i possibilitat d’accés de les dones
a sectors reconeguts professionalment i a càrrecs directius.

Sostre de vidre i terra enganxós

“Sostre de vidre” és una al·lusió metafòrica a la barrera invisible que impedeix a moltes
dones ascendir i promocionar en la seva carrera professional fins als càrrecs de més
responsabilitat.

“Terra enganxós” fa referència a les tasques i càrregues de l’àmbit domèstic que
culturalment s’imposen a les dones i que dificulten el desenvolupament de la seva carrera
professional en igualtat de condicions que els homes, impedint-lo que accedeixin a
posicions més ben qualificades i dificultant la superació dels llocs de treball més precaris i
amb menys valoració social.

Finalment, cal esmentar que, tal com ens mostren la figura 1.15 i la figura 1.16,
les taxes d’activitat de les dones són més baixes que les dels homes.
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Figura 1.15. Taxa d’activitat d’homes (%) (Cata-
lunya, 2018)

Dades de l’Idescat

L’any 2018 a Catalunya hi havia una diferència de 10,3 punts. I si les comparem
per franges d’edat veiem que els dos grups on hi ha més distància entre els
valors dels homes i les dones és en la franja de 35 a 44 anys, coincidint amb
l’actual màxim reproductiu i de criança de les dones i amb el moment de màxima
producció dels homes. L’altra franja és la de majors de 55 anys, on ens posa de
manifest que la dona que es queda a l’atur amb més de 55 anys difícilment es torna
a incorporar al mercat laboral.

Figura 1.16. Taxa d’activitat de dones (%) (Cata-
lunya, 2018)

Dades de l’Idescat

1.6.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu dones

Dins el col·lectiu de dones trobem gran diversitat de perfils. En la majoria dels
casos trobem que les dones tenen una doble discriminació, ja que a les pròpies
necessitats de cada col·lectiu s’afegeix el fet de ser dona i tenir la necessitat de
vèncer els estereotips de gènere. Un exemple serien les noies joves, les dones
majors de 45 anys, les dones immigrades ...

Si analitzem els diferents factors d’ocupabilitat i la situació del col·lectiu en
el mercat de treball es poden desprendre diferents necessitats, classificades en
diferents àrees: d’orientació, de formació, d’inserció i personal.

Pel que fa a l’àrea d’orientació, els grups de dones que necessitaran més
orientació i coneixement del mercat laboral seran per un costat aquelles dones
que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral i tenen el perfil laboral poc
definit, i per un altre les dones que es reincorporen al mercat laboral després d’una
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llarga absència, i en què caldrà redefinir el seu objectiu laboral, possiblement per
l’obsolescència de l’anterior.

Per tant, han de tenir desenvolupades les competències transversals d’identifica-
ció per poder veure quins són els seus interessos i potencialitats i per arribar a la
definició d’un objectiu laboral o un perfil professional.

Pel que fa a l’àrea de formació, si ens centrem en la perspectiva de gènere veiem
que els factors personals que condicionen més la inserció laboral de les dones
són els següents:

• La disponibilitat vers el procés de treball

• La conciliació de la vida familiar amb la laboral

• La manca de suport familiar

• La necessitat econòmica urgent

Com que els factors personals no són modificables directament, cal modificar-
los a través de l’adquisició de competències, principalment transversals, és a dir,
proporcionar estratègies i eines perquè les dones s’apoderin.

Algunes necessitats que pot presentar el col·lectiu seran:

• Necessitat d’analitzar la seva disponibilitat.

• Necessitat de ser capaç d’organitzar el temps.

• Necessitat de conèixer recursos que poden facilitar la seva inserció.

Però a més, ens trobem amb la necessitat d’adquirir factors competencials:

• Necessitat d’adquirir competències tecnicoprofessional, ja que, o no les
tenen, en algun dels casos de les noies joves, o segurament han quedat
obsoletes, en el cas de dones que es reinsereixen en el mercat i per tant
tenen la necessitat actualitzar-les.

• En la mesura del possible també seria necessari que adquirissin d’experièn-
cia professional que els ajudés a la seva inserció.

• Pel que fa a les competències de base, necessitat d’adquisició de competèn-
cies de base instrumentals específiques que abans no es requerien i que ara
són necessàries per a la inserció laboral: parlem de la necessitat de tenir la
capacitat de desenvolupar-se en les noves tecnologies i de ser competent en
l’ús d’alguna llengua estrangera.

• Tant per les competències tecnicoprofessionals com per les instrumentals
específiques, en el grup de dones que han estat llarg temps fora del mercat
laboral possiblement ens trobarem amb la necessitat de treballar la compe-
tència transversal d’identificació de la disposició cap a l’aprenentatge, per
generar una actitud positiva envers aquest i per poder vèncer les pors dels
nous l’aprenentatge.
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En el cas de les dones amb una llarga absència al mercat laboral, que sovint tenen
més de 45 anys, amb poca o sense experiència laboral, majoritàriament tindran les
mateixes necessitats descrites en el col·lectiu de majors de 45 anys, però afegint
les vinculades al gènere.

Però el fet d’haver estat fora del mercat laboral no vol dir que aquestes dones no tin-
guin adquirides competències aplicables i requerides per a ocupacions concretes
en el mercat laboral, sinó al contrari, aquestes dones les han desenvolupat durant
la seva trajectòria vital, fora del treball remunerat.

Per tant, ens trobem que tenen la necessitat de fer emergir les competències
transversals adquirides durant la seva trajectòria vital, treballant el currículum
ocult per fer aflorar (identificant, valorant i transferint) aquelles competències
adquirides en àmbits de treball no formals i que són transferibles a ocupacions
concretes del mercat laboral actual.

Finalment, cal esmentar que és possible que també trobem la necessitat de
desenvolupar part de les competències transversals de relació, com és el treball
en equip, o la comunicació, o la relació interpersonal, per tal de poder fer front a
les noves situacions laborals, ja que majoritàriament aquestes dones hauran estat
treballant soles i sense persones directives o supervisores de la seva feina.

Part de les competències transversals d’afrontament es poden haver adquirit
durant la seva trajectòria vital, però aquestes caldrà extrapolar-les a entorns
laborals diferents.

Exemple de competències adquirides en un context informal

Una dona que ha estat uns anys tenint cura d’una persona gran dependent a casa seva
ha desenvolupat competències tecnicoprofessionals per a feines vinculades a l’atenció a
persones en situació de dependència.

I també competències transversals d’afrontament com la responsabilitat, l’organització del
treball, la gestió de l’estrès en situacions de dificultat i sobrecàrrega de tasques poden estar
perfectament adquirides.

Pel que fa a l’àrea d’inserció, tenim que en el cas de les noies joves majoritària-
ment ens trobem amb la necessitat d’adquirir les competències de base d’accés
a l’ocupació: canals, eines, processos i planificació del seu propi procés de recerca
de feina, pel fet de ser la primera vegada que s’incorporen al mercat laboral. I en
el cas de les dones que retornen al mercat laboral, ens trobem amb la necessitat
d’actualitzar aquestes competències per poder portar a terme una eficient recerca
activa de feina.

Finalment, pel que fa a l’àrea personal, la Renda activa d’inserció (RAI), diri-
gida a col·lectius amb especials dificultats per incorporar-se al mercat laboral i en
situació de necessitat econòmica, preveu col·lectius especials per a la incorporació
a aquest programa; les dones víctimes de violència domèstica són un dels casos.
Cal esmentar que:

• Requereix tenir ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessio-
nal.
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• Consta d’un pagament únic equivalent a 6 mesos del subsidi d’atur que es
pot incrementar en el cas de tenir una discapacitat reconeguda superior al
33% o en el cas de tenir responsabilitats familiars.

1.6.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu de dones en els itineraris
personals d’inserció (IPI)

La doble vulnerabilitat de les dones vol dir que a més de ser dones són noies
joves o dones majors de 45 anys, immigrants... Per tant, tenen les necessitats dels
diferents col·lectius que les caracteritza.

És per això que amb el grup de dones es faran accions i s’utilitzaran recursos molt
semblants al col·lectiu de joves o al de majors de 45 anys, però aquí destacarem
aquells més específics per a les seves necessitats concretes. El procés transcorrerà
per les següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

Durant la fase inicial, les principals accions tenen la finalitat de desenvolupar
les competències d’identificació, que són les que ens permetran reconèixer les
pròpies potencialitats i els aspectes a millorar per poder fer una primera anàlisi de
l’ocupabilitat, i en la mesura que sigui possible, definir l’objectiu laboral o perfil
professional.

En la fase inicial, majoritàriament treballarem a través de tutories; encara que
normalment es duen a terme de manera individual, també se’n poden fer en grup.

En la fase de treball, i en el cas que en la fase inicial no s’hagi establert l’objectiu
laboral, reprendrem la feina feta i se seguirà treballant fins a aconseguir definir
l’objectiu laboral de la usuària. Serà important que el tècnic tingui en compte
incloure la perspectiva de gènere en aquesta definició de l’objectiu laboral.

Una de les tasques més importants que cal desenvolupar amb el grup de
dones són totes aquelles accions que cal incloure dins el projecte professional
per aconseguir fer emergir competències. Per fer-ho cal tenir en compte el
coneixement del mercat laboral i l’autoconeixement personal.

En el cas de les dones que han estat fora del mercat laboral, el coneixement
d’aquest ens ha de servir per poder identificar quines són les competències que
s’estan demanant per a les ocupacions escollides. Així doncs, farem tallers en
grup, amb diferents activitats, però principalment es farà una anàlisi de perfils
professionals a través de cerques en diferents recursos, com pot ser el cercador
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d’ocupacions de Barcelona Activa, ofertes de feina publicades, entrevistes a
professionals en actiu...

Per altra banda, per poder fer emergir les competències cal un nivell alt d’autoco-
neixement, ja que s’ha de ser capaç de poder contrastar el que estan demanant
les empreses amb el que la persona és capaç d’identificar que fa en un àmbit
laboral no remunerat, i donar-li el valor en l’àmbit laboral remunerat. Aquestes
accions d’autoconeixement i de contrast s’acostumen a desenvolupar en forma de
dinàmiques i tallers a l’entitat.

L’altre aspecte important que cal desenvolupar amb les dones és el seu apodera-
ment, dotar-les de recursos, estratègies i eines per fer front a les noves situacions
i així poder augmentar la disponibilitat i conciliació familiar.

Amb aquest objectiu farem tallers i dinàmiques en grup on treballarem conjunta-
ment les competències transversals tant d’identificació com de relació i afronta-
ment. El fet d’utilitzar el grup com a recurs respon a la seva funció enriquidora.
Ens permet veure diferents maneres d’entendre un fet, de solucionar un problema,
de conèixer diferents recursos... Podem dir que té un efecte multiplicador. També
ens crea un espai on es poden simular situacions en què es poden trobar més
endavant i realitzar entrenament de diferents solucions.

Pel que fa a l’adquisició de competències tecnicoprofessionals, s’acostumen a
utilitzar recursos externs; per tant, els derivarem a la formació professionalitzadora
tant de l’àmbit reglat com del no reglat, que poden tenir diferents durades.
En el cas que sigui possible també es pot realitzar el procés d’acreditació de
competències professionals.

Per a l’adquisició de les competències de base específiques necessàries hi ha
molts recursos externs especialitzats. Aquests poden ser de diferents formats:
cursos de diferents durades, tallers... Mentrestant, per a les instrumentals
bàsiques, en el cas d’haver d’acabar la formació reglada, les escoles d’adults o
l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per poder-les fer a distància, seran els recursos
més pertinents.

Pel que fa a l’adquisició de les competències de base d’accés a l’ocupació, farem
tallers a l’entitat amb dinàmiques per a la recerca activa de feina (RAF) on se
simularan les situacions en què es trobaran. És important recomanar l’ús del recurs
d’un club de feina, propi o extern a l’entitat, on trobarà el suport i acompanyament
en els processos de selecció i de recerca de feina.

En el cas de les dones que han estat fora del mercat laboral és
especialment important treballar amb el model de currículum per
competències, on es faran constar les competències transversals però també
les tecnicoprofessionals, adquirides en el treball no remunerat. És en aquest
moment quan cal posar en forma de currículum totes aquelles competències
que hem fet emergir durant les dinàmiques en grup.
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Fundació Surt i Ared

Podeu consultar els webs de
Fundació Surt i Ared a

www.surt.org i
www.fundacioared.org,

respectivament.

Finalment, en la fase de tancament s’establiran una sèrie de trobades de segui-
ment, normalment en format entrevista o tutoria, per tal de veure l’evolució en el
lloc de treball.

En el cas de les dones cal parar especial atenció al manteniment del lloc de treball
i a les dificultats que pot tenir amb aquells dos aspectes d’especial dificultat: la
disponibilitat i la conciliació familiar.

1.6.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

A gairebé tots els països hi ha una legislació relativa a la igualtat d’oportunitats
i a la protecció de la dona en el treball. En el cas de Catalunya trobem la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que té l’objecte
d’establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat
i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies
de la vida.

En el nostre entorn podem comptar amb diferents recursos que poden facilitar la
inserció de les dones en situació de desavantatge al mercat laboral:

• Plans d’ocupació.

• Tallers d’ocupació.

• Formació professional reglada i no reglada.

• Contractes bonificats per a persones que tinguin acreditada la condició de
víctima de violència de gènere.

• Programes que fomentin l’emprenedoria per a dones com a forma d’autoo-
cupació.

• Pel que fa a les entitats rellevants en el treball amb les dones, trobem la
Fundació Surt i l’Ared.
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2. Col·lectius amb més vulnerabilitat sociolaboral

El tècnic en integració social treballarà, dins de l’àmbit de la inserció sociolaboral,
amb col·lectius que a més d’una baixa empleabilitat i de condicionants d’edat o de
gènere presentaran altres característiques que els fan tenir una alta vulnerabilitat
social i per tant presentaran més dificultats per inserir-se laboralment.

Aquesta dificultat es pot explicar en gran part per la gran estigmatització, desconei-
xement, discriminació i rebuig social que representa pertànyer a algun d’aquests
col·lectius.

Tot i que hi ha una gran diversitat de col·lectius per estudiar, podem establir tres
grans grups de persones:

• Persones amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat.

• Persones immigrants i que pertanyen a ètnies minoritàries, com és la
població gitana.

• Persones que sovint s’ha dit que estan en greu risc d’exclusió social, on
incloem: persones recluses i exrecluses, persones exdrogodependents i
persones sensellar.

Com a tècnics, haureu de saber caracteritzar aquests col·lectius i indicar les seves
característiques comunes a partir dels factors d’ocupabilitat.

2.1 Programes per a persones amb diversitat funcional vinculada a
una discapacitat

Quan com a tècnics en integració social treballeu per millorar l’ocupabilitat de les
persones amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat serà imprescindible
tenir present el concepte de discapacitat amb què treballeu:

“El concepte actual de discapacitat és un concepte evolucionat i fa èmfasi en l’entorn de
la persona. La discapacitat es considera el resultat de la interacció entre unapèrdua o un
dèficit en el funcionament d’una estructura corporal o una funció corporal d’una persona i
les barreres de l’entorn, que suposa una limitació en l’activitat i la consegüent restricció
en la participació en igualtat de condicions amb tots els ciutadans. És a dir, que si
l’entorn fos diferent, la pèrdua o el dèficit de funcionament d’una estructura corporal o
una funció corporal no seria una discapacitat, perquè no hi hauria limitació en l’activitat ni
restricció en la participació, no hi hauria una barrera que limités o impedís la participació
plena i efectiva en la societat.”

ja.cat/iKqjY

Des d’aquest plantejament cal caracteritzar el col·lectiu a partir d’aquells factors
d’incidència, ja siguin estructurals, personals o competencials que poden con-
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dicionar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu i atenent a característiques pròpies de
la discapacitat: la tipologia, el grau d’afectació i el moment d’aparició de la
discapacitat, per poder determinar les seves necessitats d’inserció sociolaboral,
així com les línies generals d’actuació per procurar la seva inserció sociolaboral,
amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida.

Els programes d’inserció sociolaboral i algunes prestacions econòmiques
s’adrecen a aquelles persones que tenen reconeguda la condició de
“discapacitat” del 33% o més. És per aquest motiu que en aquest
material parlarem de persones amb discapacitat per referir-nos a aquelles
amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat reconeguda del 33% o
més.

2.1.1 Característiques de les persones amb discapacitat a partir dels
factors d’ocupabilitat

El col·lectiu de persones amb discapacitats és molt divers, ja que dins la discapa-
citat podem parlar de diferents tipologies relacionant deficiència i funcionalitat:
discapacitat física, discapacitat intel·lectual, discapacitat sensorial i discapacitat
derivada de trastorn mental. Sense oblidar que hi ha la possibilitat que una
persona pugui patir més d’un tipus de discapacitat, la pluridiscapacitat, que
representa encara més dificultats per a la integració social i laboral. A més, també
hem de tenir en compte que dins de cada tipologia podem trobar diferents graus
d’afectació: lleu, moderat i sever, que condicionaran també la seva ocupabilitat, i
per tant la seva inserció.

Partint que l’entorn té una gran influència en l’ocupabilitat de cada persona amb
diversitat funcional vinculada a una, trobem en comú que la majoria acostumen
a presentar el factor personal de trajectòria vital de la sobreprotecció que moltes
famílies tendeixen a fer a les persones amb discapacitat.

La sobreprotecció familiar impedeix que la persona es pugui desenvolupar per
si mateixa, generant una gran dependència, i en conseqüència, minvant la seva
autonomia, iniciativa professional i desenvolupament personal. Així doncs, les
persones amb discapacitat pot ser que mostrin inseguretat a l’hora de buscar feina
i davant de les dificultats, acabant per refugiar-se en l’entorn familiar.

Contràriament al que podria semblar, és aquesta mateixa sobreprotecció que
exerceix l’entorn familiar la que genera una falta de suport a la persona amb dis-
capacitat quan decideix incorporar-se laboralment. En l’entorn familiar sorgeixen
un seguit de desconfiances i pors, algunes motivades per la possibilitat de perdre
alguna prestació social per discapacitat.

A més, no podem passar per alt els factors de discriminació social com són les
creences i els prejudicis que té la societat i les empreses. Seguint Alcover, C. i
Pérez V. (2011), és evident que la societat encara no està preparada per incloure-
hi sense prejudicis o rebuig persones amb discapacitats.
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De la mateixa manera, els empresaris acostumen a tenir una visió negativa sobre
la contractació de persones amb discapacitat. Acostumen a mantenir prejudicis
sobre la preparació de les persones amb discapacitat per desenvolupar les mateixes
tasques que la resta de treballadors, consideren que el seu rendiment productiu és
inferior... És una mostra de la falta de sensibilització i informació sobre les
obligacions i els avantatges de contractar aquestes persones.

Així doncs, davant d’un fet vital com el d’incorporar-se al mercat laboral quan
manca el suport familiar, i a més hi ha una pressió social per l’alta estigmatització
del col·lectiu, ens trobem que la persona pot generar moltes pors de no ser accepta-
da, del rebuig, de fracassar en el desenvolupament professional. Per tant, el factor
personal de posicionament davant del treball es veurà condicionat per aquesta
baixa autoestima. És per aquest motiu que caldrà treballar el desenvolupament
competencial per apoderar la persona, adquirir un concepte positiu d’ella mateixa
i augmentar la seva autoconfiança.

També hem de considerar que la necessitat de rehabilitació o seguiment mèdic
que acostumen a tenir les persones amb discapacitat pot condicionar els factors
personals de la disponibilitat vers el procés de treball.

Des de la inserció sociolaboral hem d’analitzar diferents tipologies de diversitat
funcional vinculada a:

• Discapacitat física i/o mobilitat reduïda

• Discapacitat intel·lectual

• Discapacitat sensorial

• Discapacitat derivada del trastorn mental

Com a futurs professionals haurem de tenir en compte que la intervenció serà molt
diferent segons la tipologia i el grau d’afectació de la discapacitat, però estarà
especialment condicionada pel factor personal de trajectòria vital del moment
d’adquisició de la discapacitat, que pot ser congènita o adquirida.

Quan la discapacitat és adquirida, de manera sobtada, a una edat avançada, és
molt més difícil acceptar-la i s’agreuja quan a més limita poder dur a terme
la feina que es feia amb anterioritat i implica un canvi de professió. De tota
manera, aquestes persones acostumen a tenir una bona base de les competències
tecnicoprofessionals i de base, amb un cert nivell formatiu, i també alguna
experiència laboral, aspectes importants per a la seva reorientació i inserció.

En el cas de discapacitats congènites o adquirides en edats primerenques, hauran
desenvolupat més les habilitats adaptatives a la discapacitat, però, per contra, pot
ser que tinguin més limitades les competències tecnicoprofessionals i de base
perquè en els itineraris formatius en circuits especials no sempre hi ha la mateixa
oferta que en els circuits ordinaris i que l’accessibilitat no sempre està garantida.
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Aquestes dificultats es
poden vèncer amb un

aprenentatge específic
per a un lloc de treball i

amb el treball amb suport,
explicat en la unitat

“Treball amb suport”, i fent
un seguiment tant de la

seva inserció com del
manteniment del lloc de

treball.

Discapacitat física i/o mobilitat reduïda

Si analitzem les diferents tipologies de discapacitats trobem que en les persones
amb mobilitat reduïda o amb discapacitat física la principal dificultat per a la
inserció és el factor estructural de la gran quantitat de barreres físiques amb què
es troben, i que impedeixen o redueixen la seva mobilitat i accessibilitat, dificulten
la realització de tasques quotidianes i els limita tant en l’aspecte personal com en
el professional.

Aquestes barreres les trobem tant en el desplaçament cap al lloc de treball com
en el mateix lloc de treball, ja que la majoria no estan adaptats. Tot i això,
en l’actualitat la majoria d’aquestes dificultats es poden corregir eliminant les
barreres arquitectòniques i/o utilitzant noves tecnologies per adaptar els llocs de
treball.

Aquests obstacles, a més, poden comportar que siguin poc hàbils amb les com-
petències transversals de relació, cosa que fomenta l’aïllament social perquè de
vegades la persona redueix les seves sortides per no haver d’acudir a tercers, i això
fa que el seu cercle de relacions, en molts casos, es limiti a la família. Aquesta
manca d’habilitats socials acabarà dificultant també les relacions laborals.

En principi sembla que les persones amb aquesta tipologia de discapacitat no
necessiten tenir una feina amb suport professional, però les inseguretats i les difi-
cultats relacionals que es poden donar en alguns casos poden portar a problemes
en el manteniment del lloc de treball.

Discapacitats intel·lectuals

La discapacitat intel·lectual pot limitar alguna de les següents àrees d’habilitats
d’adaptació: la comunicació, la cura pròpia, les habilitats socials, l’ús de la
comunitat, l’autogestió, etc., que condicionen la seva ocupabilitat i per tant la seva
inserció laboral.

El factor personal de trajectòria vital de la sobreprotecció de la família i l’escola
es dona especialment en les persones amb aquesta discapacitat. S’infravaloren
les seves possibilitats fins al punt que se’ls pot arribar a considerar totalment
disfuncionals per a qualsevol àmbit vital i evidentment laboral. De vegades la
família no facilita l’adquisició de l’autonomia personal i pot interferir en el procés
d’inserció.

En l’àmbit laboral, en el cas de no haver treballat mai, acostumen a tenir força
mancança de competències de base d’accés a l’ocupació: un gran desconeixe-
ment de l’entorn laboral, tant a nivell de formació per a l’especialització d’una
professió com de les competències necessàries per millorar la seva ocupabilitat,
de la demanda d’ocupació i de les eines i dels processos de selecció.

A més, poden presentar certes dificultats en les competències transversals de
relació, tant entre companys com amb encarregats, per la falta de socialització a
causa del fet que el seu cercle de relacions sovint es limita a la família.
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Discapacitat sensorial

Dins la discapacitat sensorial en trobem principalment de dos tipus: la que
impedeix una correcta percepció auditiva i la visual.

Les persones ambdiscapacitat auditiva en contextos no ajustats a les seves
necessitats troben barreres en la comunicació i el llenguatge, fet que condiciona les
competències transversals de relació, especialment en ambient i amb persones
noves. Per exemple: no entendre el que s’està dient pot portar a una mala
interpretació dels missatges, i existeix la tendència a fer veure que s’ha entès i a
dir a tot que sí. Aquest fet, traspassat a l’àmbit laboral, pot comportar un desajust
entre la demanda i la realització, així com problemes de relació.

Els factors estructurals seran la principal dificultat amb què es troben les
persones amb discapacitat visual, i un seguit de barreres físiques, de mobilitat
i d’accessibilitat del lloc de treball seran les que condicionaran la seva inserció.

Part de les dificultats amb què es troben ambdós casos es poden vèncer actualment
amb mitjans tecnològics, adaptant el lloc de treball o creant productes de suport
que permeten augmentar la seva autonomia.

Discapacitat derivada del trastorn mental

La discapacitat derivada del trastorn mental pot comportar limitacions en el seu
funcionament cognitiu i de socialització. El factor estructural de discriminació
social de l’estigma, els prejudicis i l’exclusió són les barreres principals que
els impedeixen la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de
condicions amb les altres persones i per tant la seva inserció laboral. Per tant,
caldrà treballar molt la conscienciació de les empreses i la societat en general.

En persones en què la patologia és lleu o moderada aquesta no afecta directament
el funcionament cognitiu i/o les competències tecnicoprofessionals, però a causa
dels mateixos símptomes de la malaltia o dels efectes secundaris de la medicació
poden aparèixer mancances o problemes actitudinals en moments de crisis o
frustració.

Poden veure’s afectades algunes de les competències transversals d’identifica-
ció: l’autoconeixement de les pròpies capacitats, la capacitat de prendre decisions,
la disposició a l’aprenentatge i sobretot la manca de motivació, així com les
de situar-se en el context laboral en el cas que la malaltia es doni en etapes
primerenques i no hagi fet mai una inserció laboral.

A més, els símptomes de la seva patologia solen dificultar l’adaptació a l’entorn
cultural i social en què viuen. A causa d’aquest aïllament social, agreujat per la
sobreprotecció que han tingut, també podem trobar que s’hagin de millorar les
competències transversals de relació: la comunicació, la relació interpersonal
i el treball en equip, així com competències transversals d’afrontament com
són el grau d’autonomia, la gestió de l’estrès, la negociació... Totes aquestes,
competències necessàries per a la inserció i el manteniment del lloc de treball.
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’Informe Olivenza’

L’informe Olivenza 2018,
elaborat per l’Observatorio

Estatal de la Discapacidad, sobre
la situació general de la

discapacitat a Espanya, d’on hem
tret les següents dades, ens

aporta molta informació per
caracteritzar el col·lectiu. Aquest

informe es publica anualment.

2.1.2 El col·lectiu de persones amb discapacitat en el mercat laboral

La definició de discapacitat proposada ens fa veure que les persones amb discapa-
citat es troben amb diferents, i a vegades, més grans entrebancs per accedir a un
lloc de treball que la resta de la població, tal com podem veure en la figura 2.1:

Figura 2.1. Taxes d’activitat, ocupació i atur per sexe
(Espanya, 2017)

INE, 2017

També podem observar que les taxes d’activitat i ocupació de les persones amb
discapacitat són molt inferiors a les de la resta de la població per als dos sexes.
La taxa d’atur, que és inversa, presentant una major taxa en les persones amb
discapacitat.

A nivell general podem dir que la contractació de persones amb discapacitat
representa l’1,43% del total de contractes fets l’any 2017; tenint en compte que la
prevalença de discapacitat està establerta en el 6,1% de la població, queda palès
que hi ha pocs llocs de treball per a aquest col·lectiu.

També esmenta que la durada de les contractacions, tot i que la de les persones
sense discapacitat és lleugerament superior, no és molt diferent; per tant, ambdós
grups tenen poca estabilitat contractual. La contractació temporal de les persones
amb discapacitat l’any 2017 va ser del 90,3% del total.

Respecte als centres especials de treball (CET) podem parlar d’una clara tendència
creixent com a pilar en la contractació de les persones amb discapacitat des del
2008, i que arriba a la quota més alta el 2017.

D’aquest informe extraiem la figura 2.2, que a partir de la taxa d’ocupació ens
ajuda a caracteritzar la situació de les persones amb discapacitat en el món laboral
en funció de diferents variables.
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Figura 2.2. Taxa d’ocupació de la població amb discapacitat (Espanya,
2017)

Adaptat de l’Informe Olivenza 2018

Així doncs, podem veure que en les àrees de més densitat de població les taxes
d’ocupació de persones amb discapacitat són més grans.

Els joves amb discapacitat són els que tenen les taxes d’atur més altes, arribant
al 60,6%, ja que es trobem amb una doble dificultat d’inserció: ser joves i amb
discapacitat. I els més joves tan sols representen el 6,8% dels contractes realitzats.
En la població general aquesta proporció no és tan baixa, sinó que suma el 18,9%
de l’ocupació creada.

El nivell formatiu és una variable clau per a la inserció laboral: com més nivell,
més taxa d’ocupació. Aquelles persones amb discapacitat amb estudis superiors
mostren una taxa d’ocupació que supera amb més de 20 punts la mitjana. De
la mateixa manera, la taxa d’atur està un 12,6% per sota de la mitjana. De tota
manera, la majoria de contractacions són de nivells d’ESO, com a conseqüència
del gran volum d’ocupació de baixa qualificació creat.

Les discapacitats de tipus sensorials, tant auditiva com visual, són les que acostu-
men a ocupar-se amb més facilitat, mentre que les discapacitats, tant intel·lectuals
com mentals, són les que mostren més dificultats per a l’accés a l’ocupació, i
aquesta està en correlació amb el seu grau de discapacitat. Tot i això, el major
volum de contractacions és per a aquelles discapacitats de tipus físic.

El grau de discapacitat és una variable que condiciona la taxa d’ocupació. Els
graus de discapacitat més alts tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball.
Aquelles persones amb un grau d’entre el 65 i el 74% són les que tenen més taxa
d’atur, fins i tot per sobre dels graus superiors al 75%, possiblement a causa del
fet que hi ha menys població activa en aquesta darrera franja.

L’informe també analitza la relació entre percebre una prestació i la taxa
d’ocupació, i arriba a la conclusió que percebre una prestació, sigui quina sigui,
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és un factor que condiciona la taxa d’ocupabilitat del col·lectiu. Aquelles persones
que no reben prestació s’integren en més quantitat al mercat laboral i presenten
una taxa d’atur és més baixa.

Respecte als sectors d’ocupació, trobem que el sector de serveis, amb coherència
a la tendència del mercat laboral, és el primer sector generador d’ocupació,
i amb el col·lectiu de persones amb discapacitat encara pren més rellevància.
L’activitat econòmica amb més contractacions són serveis a edificis i activitats
de jardineria, representant el 13,78% de les contractacions. I les ocupacions on hi
ha més contractes de persones amb discapacitat són neteja, peons de la indústria
manufacturera, cambrers assalariats i peons agrícoles. Veiem, doncs, que són
contractes d’ocupacions de baixa qualificació. En els nivells directius es computen
molt pocs contractes.

2.1.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu

A partir dels factors d’ocupabilitat analitzats i de la situació del col·lectiu al mercat
laboral establim quines són les principals necessitats d’aquest, classificant-les en
les àrees següents:

1. Àrea d’orientació

2. Àrea de formació

3. Àrea d’inserció

4. Àrea personal

Àrea d’orientació

Depenent de si la persona ja havia estat inserida laboralment abans de l’adquisició
de la discapacitat o no ens podem trobar davant d’una orientació laboral o d’una
reorientació laboral.

Amb les persones amb discapacitat, gran part de la feina d’orientació consistirà
a posar de manifest la feina que volen i poden realitzar per establir un objectiu
laboral. Per això és molt important un bon autoconeixement per identificar els
propis interessos, ja siguin els inicials o els nous, però sobretot per la necessitat de
valorar les seves potencialitats i per la necessitat d’adonar-se de quins són aquells
punts febles que cal vèncer per poder arribar a desenvolupar el seu objectiu.

Una altra part important de la tasca d’orientació serà aconseguir donar resposta
a la necessitat de conèixer el mercat laboral, ja que en aquest cas concret és
important que diferenciïn el mercat laboral ordinari del protegit, aprofundint
en les ocupacions del seu interès, com són quins tipus d’opcions ofereix cadascun,
quins requisits d’accés hi ha, quins avantatges i inconvenients, etc., per poder
prioritzar o descartar les que no siguin d’interès i poder acabar definint un objectiu
professional, així com alternatives.
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Així doncs, per poder-ho dur a terme cal tenir desenvolupades les competències
transversals d’identificació, tant les d’identificació de les pròpies capacitats com
les de disposició a l’aprenentatge o les de situar-se en el context laboral.

Volem assenyalar la importància que té l’orientació en el cas que la discapacitat
sigui adquirida, ja que pot implicar un canvi de professió, i aquest fet comporta
un sobreesforç important si s’ha de tornar a formar en una nova ocupació, i pot
produir-se frustració si s’escull un ofici que no es pot desenvolupar.

Àrea de formació

En aquesta àrea establirem, per a cada tipus de discapacitat, aquells aspectes més
rellevants que es requereixen per assolir l’objectiu establert. En funció del tipus de
discapacitat i del nivell formatiu, les persones amb discapacitats podran necessitar
desenvolupar competències:

• Tecnicoprofessionals

• De base

• Transversals

Segons l’Informe Olivenza 2018, les persones amb discapacitat física acos-
tumen a tenir un nivell adequat de formació. Serà en el cas d’haver establert
un nou objectiu professional que hi haurà la necessitat d’adquirir totes aquelles
competències requerides per dur-lo a terme, normalment competències tecnico-
professionals.

Pel que fa a les competències transversals de relació i afrontament, tenen la neces-
sitat de superar, en el cas que es doni, l’aïllament social i dificultats relacionals i
d’adaptabilitat a noves situacions laborals per tal de garantir el manteniment del
lloc de treball.

Pel que fa a les persones amb discapacitat intel·lectual, acostumen a tenir
necessitats en el desenvolupament de les competències de relació i afrontament.
Pel que fa a les competències transversals de relació -la comunicació, saber
expressar el seu pensament, saber escoltar, entendre els altres...-, la relació
interpersonal amb companys i superiors serà una necessitat que caldrà adquirir.

Mentrestant, les competències transversals d’afrontament, com l’autonomia per-
sonal, la cura pròpia, la responsabilitat, l’adaptació a situacions laborals, l’orga-
nització de les tasques a desenvolupar, l’ús de la comunitat, l’autogestió, la gestió
de l’estrès, etc., seran alguns dels aspectes que caldrà desenvolupar.

Generalment ens trobem que no han fet una especialització per a una professió, i
per tant serà necessari d’adquirir totes aquelles competències tecnicoprofessionals
i transversals per poder-la dur a terme amb garantia.

Les persones amb discapacitat sensorial, auditiva o visual, acostumen a tenir un
alt nivell de formació, i és per això que normalment no trobarem moltes necessitats
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que caldrà treballar en les competències tecnicoprofessionals. Però en els dos
casos les barreres físiques i en la comunicació i en el llenguatge que presenten
condicionen les necessitats d’ajustar l’entorn i desenvolupar competències trans-
versals de relació. A la vegada, en el cas de la discapacitat auditiva, facilita el
seu procés d’integració a la feina si la resta de companys tenen coneixements de
llengua de signes en què es comuniqui la persona.

En les persones amb una discapacitat derivada del trastorn mental, els factors
que condicionen més la seva ocupabilitat són els factors estructurals de discrimina-
ció social: l’estigma, els prejudicis i l’exclusió. És per aquest motiu que gran part
de les persones amb discapacitats acostumen a tenir la necessitat de vèncer pors
del rebuig, del fracàs professional... Factors personals de posicionament davant
del treball que condicionin la seva autoestima i autoconfiança.

Trobem que a causa dels símptomes de la malaltia o als efectes secundaris
de la medicació poden aparèixer problemes actitudinals en moments de crisi o
frustració. Tenen la necessitat de prevenir i gestionar aquests moments de crisi, i
a més tenen necessitats en l’adquisició de competències transversals de relació:
la comunicació, la relació interpersonal i el treball en equip, així com en el
desenvolupament de competències transversals d’afrontament, com són el grau
d’autonomia, la gestió de l’estrès, la negociació...

Amb referència a les competències de base, el fet de tenir una discapacitat no
determina la necessitat d’adquirir competències instrumentals bàsiques. Seran
les persones amb discapacitat intel·lectual les que és més probable que no
tinguin la formació bàsica obligatòria definida per l’Administració educativa. En
aquells casos en què no hagin finalitzat estudis bàsics obligatoris, ja sigui per
abandonament o per ruptura de la seva trajectòria acadèmica, tindran la necessitat
de finalitzar-los.

Pel que fa a les competències de base instrumentals específiques, pot haver-hi la
necessitat en noves tecnologies i llengües estrangeres, però no és específic de cap
tipus de discapacitat i hi ha gran diversitat de nivells.

Àrea d’inserció

Tot i que la inserció laboral pot ser tant al mercat ordinari com al protegit, aquest
fet no condiciona especialment les necessitats en aquesta àrea, ja que les vies
d’accés a les diferents alternatives laborals de les persones amb discapacitat són
pràcticament les mateixes que qualsevol recerca de feina i procés de selecció de
personal.

El moment d’adquisició de la discapacitat serà el què més ens determinarà les
necessitats en aquesta àrea. En els casos de discapacitat congènita ens trobarem
que la majoria no han fet mai cap inserció i per tant hi ha una gran necessitat
de conèixer les competències de base d’accés a l’ocupació, tant eines, canals i
processos de selecció com la capacitat de planificar el seu propi procés de recerca
de feina.
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Mentrestant, en els casos de discapacitat adquirida és probable que la persona
hagués estat inserida en el mercat laboral en el moment de l’adquisició, i per tant
la necessitat serà actualitzar aquells coneixements d’accés a l’ocupació en el cas
que estiguin obsolets i potser treballar algun aspecte dels processos de selecció
concret del nou perfil professional.

Àrea personal

Aquests usuaris necessiten tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat
igual o superior al 33%. En el cas que no el tinguin es dirigiran a l’òrgan
competent.

El seu accés al mercat laboral pot ser al mercat ordinari o protegit, normal-
ment condicionat al grau de discapacitat. Per aquest motiu és recomanable
que diferenciïn entre el mercat laboral ordinari i el protegit. Pel que fa a les
possibilitats d’inserció al mercat laboral ordinari, requereixen coneixement de les
línies generals de la Llei general de discapacitat (LGD) i opcions que ofereix el
Reial decret que regula el treball amb suport.

Per al mercat protegit cal que coneguin en quins tipus de centres s’ofereix: centres
especials de treball, centres ocupacionals, tallers ocupacionals... Però a més,
aquest col·lectiu té la necessitat de ser informat sobre:

• Serveis i recursos de suport.

• Ajuts, prestacions i pensions.

• Tipus de contractacions.

• Serveis que els poden oferir ajuts d’accessibilitat i mobilitat.

En general, les persones amb discapacitat poden presentar associats condiciona-
ments de salut i necessitat de seguiment mèdic, que podrà influir en la seva
disponibilitat de recerca de feina i d’inserció.

En aquelles persones amb discapacitat física o sensorial ja hem comentat que
els factors estructurals i les barreres físiques, comunicatives, de mobilitat (servei
específic de transport) i d’accessibilitat limiten la seva autonomia. Així doncs,
caldrà que se suprimeixin aquestes barreres en el lloc de treball i/o de formació,
i si pertoca cal que facin un entrenament per adaptar-se a aquestes modificacions
per fomentar la seva autonomia.

Paral·lelament al treball amb els usuaris, cal fer un treball de conscienciació a les
empreses i a les famílies.
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2.1.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

De manera genèrica podem dir que per dur a terme les actuacions dels IPIS
utilitzarem recursos normalitzats i que caldrà adaptar les activitats i la metodologia
a cada tipologia de discapacitat i persona. El procés transcorrerà per les següents
fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

El propòsit de la fase inicial serà que la persona estableixi un objectiu professional
a partir de la confrontació de la demanda del mercat laboral i de les seves capacitats.
Les entrevistes inicials en format de tutoria individual o en grup seran el recurs més
utilitzat. També són útils les activitats en tallers a l’entitat de desenvolupament de
les competències d’identificació.

En la fase de treball tindrà lloc la definició i el desenvolupament del
projecte professional que implicarà la definició d’un objectiu laboral i
possibles alternatives a partir de l’autoconeixement de les pròpies capacitats
i potencialitats i el coneixement dels seus interessos professionals, oferint
recursos i estratègies per a la presa de decisions informada, així com les
accions adequades per assolir aquest objectiu i/o alternatives.

En la fase de treball, a partir de la definició i el desenvolupament del projecte
professional, s’establirà un pla de millora de l’ocupabilitat i la seva execució.

Aquesta fase de treball s’acostuma a realitzar individualment i amb la metodologia
de treball amb suport, on un cop la persona inserida a l’empresa es porta a terme
un aprenentatge en el mateix lloc de treball de les tasques, així com de la cultura
de l’empresa, amb la figura del preparador laboral i de suports naturals.

Pel que fa a les competències tecnicoprofessionals, normalment es derivaran a
recursos externs on puguin fer la capacitació. Exemples de recursos són:

• En l’ensenyament reglat: itineraris formatius específics, programes de for-
mació i inserció, els cicles formatius, la Universitat, etc., com a formacions
capacitadores.

• La formació professional no reglada com una formació de curta durada i
capacitadora.

• També podem trobar cursos, tallers, formacions, etc., del seu interès.
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Per les característiques pròpies de les persones amb discapacitat intel·lectual,
també extrapolable a aquells casos provinents de salut mental, cal que els cursos
siguin molt pràctics i que les seves necessitats es treballin de manera molt concreta
i específica i si és possible en el seu mateix futur lloc de treball. El treball amb
suport serà el recurs idoni per a la formació i inserció d’aquestes persones en el
món laboral.

Els tallers a l’entitat, amb activitats i dinàmiques, en grup o individualment, seran
el recurs més utilitzat per treballar les competències transversals.

Cal establir mecanismes per facilitar la comunicació i assegurar que la persona
amb discapacitat entén els missatges perquè no necessiti mitjancers a l’hora de
comunicar-se, en les instruccions, la realització de les tasques, normes explícites
i implícites de l’empresa... També cal donar pautes i entrenament en habilitats
socials per evitar possibles problemes de manteniment de la feina a causa d’una no-
adaptació amb l’equip professional o les persones amb les quals hagi de mantenir
tracte laboral.

En la majoria dels casos, a excepció de les discapacitats intel·lectuals més severes,
el recurs idoni per finalitzar els estudis obligatoris i adquirir les competències
instrumentals bàsiques seran les escoles d’adults o el IOC (Institut Obert de
Catalunya), que en ser una opció a distància serà d’utilitat en el cas que tinguin
dificultats de mobilitat i/o accessibilitat.

Depenent de la necessitat en les competències instrumentals específiques busca-
rem el recurs extern més pertinent per seguir fent formació continua en llengües
estrangeres i en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Pel que fa a les competències de base d’accés a l’ocupació, podem distingir entre
aquells que ja estaven treballant en el moment d’adquisició de la discapacitat i
entre aquells que faran la primera inserció. Es poden fer activitats en el club de
feina de l’entitat, o externes, per anticipar i practicar els processos de selecció. Cal
fer èmfasi que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen especial necessitat
de practicar com superar els processos de selecció.

Serà necessari establir entrevistes o tutories de seguiment que permetin
fer el seguiment del pla de millora de l’ocupabilitat, així com possibles
desviacions en aquest per introduir modificacions si es considera pertinent.

Finalment, en la fase de tancament cal establir tutories per fer el seguiment i veure
possibles dificultats en el manteniment de la feina, així com valorar les necessitats
per mantenir la feina.
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2.1.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

Cal que les persones amb discapacitat tinguin clar que tenen dues opcions per
entrar al mercat laboral: el mercat ordinari i el protegit. Cada tipus de mercat
representa unes característiques que la persona ha de valorar i nosaltres hem de
garantir que ho entenen per poder fer una presa de decisions informada.

Recursos del mercat laboral ordinari són:

• La Ley General de Discapacidad (LGD) (Reial Decret Legislatiu 1/2013),
antiga LISMI, Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982),
estableix que totes les empreses públiques i privades espanyoles de 50 o més
treballadors han de tenir una quota de reserva a favor de les persones amb
una discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla.
Aquesta llei pretén, entre altres objectius, impulsar i fomentar la integració
laboral de persones amb discapacitat.

• El Reial decret 870/2007 regula la modalitat de treball amb suport com a
mesura de foment de treball de les persones amb discapacitat en el mercat
ordinari de treball.

• L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Per-
sones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona és un servei
que ofereix suport a la integració laboral de les persones amb discapacitat
al mercat ordinari, treballant com a agent d’intermediació laboral per pro-
moure la igualtat d’oportunitats davant l’accés al treball. Per aconseguir-ho
ofereix diversos serveis: de valoració i orientació, formació, assessorament
laboral, acompanyament i suport per a l’obtenció i consolidació del lloc de
treball.

• A més, hi ha un seguit de mesures que poden ajudar a fomentar la contracta-
ció de les persones amb discapacitat. Un exemple són la gran diversitat de
tipus contractes; entre d’altres:

– Pràctiques

– Formació i aprenentatge

– Indefinit

– Indefinit per a persones procedents d’enclavaments laborals

– Temporals de foment d’ocupació per a persones amb discapacitat

• Mesures destinades a fonamentar i a crear autoocupació.

Els recursos del mercat laboral protegit són:

• Els centres especials de treball (CET).
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• Els centres ocupacionals (CO), adreçats a persones amb discapacitat in-
tel·lectual.

• Tallers prelaborals, adreçat a persones amb malaltia mental.

• Enclavament laboral.

Per a les persones amb discapacitat visual, el recurs preeminent per a l’orientació
laboral és l’ONCE. Els ofereix una gran gamma de serveis i recursos per a
l’adaptabilitat i la inclusió social de les persones amb deficiències visuals. També
podem trobar recursos per a l’adaptació formativa i laboral.

2.2 Programes per a persones immigrades

Abans d’endinsar-nos en la descripció del col·lectiu cal que el tècnic tingui
presents dos conceptes: el d’estranger i el d’immigrant; segons el diccionari:

• Estranger és una persona que ha nascut en un altre lloc i que no disposa de
nacionalitat del país on es troba.

• Immigrant seria aquell que sent estranger s’ha quedat a viure en aquest.
Així, un immigrant seria una persona estrangera que, en comptes de tornar
a casa seva després de fer un viatge, una visita, una formació, etc., decideix
quedar-se en un país del qual no té la nacionalitat.

En aquest sentit, resulta interessant observar com l’actual marc legal en matèria
d’immigració aposta per parlar d’“estrangers”. Aquest marc legal classifica els
estrangers en dos règims de residència:

• El règim comunitari, aplicable als nacionals dels estats membres de la
Unió Europea i dels estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
(Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i als familiars directes dels nacionals
d’aquests països.

• El règim general, aplicable als nacionals d’altres països.

Els estrangers amb règim comunitari compten amb la llibertat de lliure circulació
de persones; això implica que un membre de la UE pot viatjar, estudiar o establir-
se a un altre estat sense cap requisit, ja que es declara que és ciutadà europeu, amb
els mateixos drets i obligacions arreu, establerts a partir del Tractat de Maastricht.

Els estrangers amb règim general tenen un seguit de requisits, que en funció de
cada situació poden ser de difícil compliment, per poder accedir i mantenir-se de
manera regular a l’Estat espanyol.
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En aquest material ens centrarem en la inserció sociolaboral de persones
immigrades en situació juridicoadministrativa regular, ja que aquesta és
la que els dona els permisos de residència i treball.

2.2.1 Caracterització del col·lectiu de persones immigrades a partir
dels factors d’ocupabilitat

És difícil definir les característiques d’un col·lectiu tan heterogeni i complex.
Les principals variables que cal tenir en compte són: el gènere, el tipus de flux
migratori, el país d’origen, la situació juridicoadministrativa, la formació... Tot i
això, podem definir alguns aspectes comuns, vinculats a la inserció sociolaboral,
a la majoria de les persones que formen el col·lectiu.

Respecte als factors personals de la seva trajectòria vital, destaquem dos que
determinaran la seva ocupabilitat:

• Un dels més importants és que ens podem trobar davant de persones que
no sempre tenen cobertes les necessitats bàsiques, com són habitatge,
educació, sanitat, alimentació...

• L’altre, que no sempre tenen la seva situació juridicoadministrativa
regularitzada, o que aquesta depèn del fet d’estar o no treballant. Parlem
de tenir el permís de residència i/o treball en vigència.

Finalment, cal esmentar que per la seva trajectòria, i pel fet traumàtic de la
migració en si mateixa, poden presentar la síndrome d’Ulisses, que es caracteritza
per un estrès crònic que està associat a la problemàtica dels emigrants en establir-
se en una nova residència.

Pel que fa a la trajectòria laboral i formativa, n’hi ha tantes com persones, però en
alguns casos ens trobem amb una marcada manca de qualificació i d’experiència
laboral, fet que dificulta molt la seva inserció.

Cal mencionar que pel que fa al factor personal de posicionament davant del
treball, ens trobem amb persones amb una alta motivació econòmica per a la seva
subsistència i sovint la de les seves famílies als països d’origen, però també per
poder quedar-se en el país. Necessiten cotitzar a la Seguretat Social per mantenir
el seu permís de residència i treball.

Si analitzem els factors competencials trobem que pel que fa a les competències
tecnicoprofessionals, sovint o no en tenen o han de passar per un procés d’homo-
logació per tal que se’ls reconeguin.

Pel fet que provenen de realitats molt diferents de la nostra hi haurà un gran
desconeixement de les competències de base i d’accés a l’ocupació, així com
de les instrumentals bàsiques de coneixement de l’entorn laboral i social, ja que
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presenten un xoc intercultural. Cal que coneguin, entenguin i s’adaptin a la
societat d’acollida, a la vegada que aquesta fa els esforços per acollir-les. Alguns
dels aspectes A què cal parar atenció són:

• El coneixement dels aspectes no formals de relació, conductes i hàbits de la
societat d’acollida.

• El coneixement dels serveis, els recursos i la xarxa assistencial, la participa-
ció social i l’organització pròpia.

• El coneixement per facilitar la mobilitat pel nou entorn.

També ens podem trobar, segons el país d’origen, amb casos d’analfabetisme, tant
pel que fa a la lectoescriptura com en el càlcul funcional. Però un dels factors
determinants de la seva ocupabilitat, en funció del país de procedència, és la
dificultat amb la comunicació per una manca de coneixement de l’idioma del
lloc d’acollida, el català i/o el castellà.

L’aprenentatge de les NTIC, o l’obtenció del carnet conduir, són instrumentals
específiques que hauran d’adquirir per millorar la seva ocupabilitat.

En les competències transversals poden tenir dificultats en la d’identificació de
situar-se en el context laboral, ja que tenen desconeixement de les característiques i
els requeriments del context laboral i de quines ocupacions, llocs de treball, perfils
professionals, etc., existeixen.

Pel que fa als factors estructurals de discriminació social, seguint Chacón, L.
(2012), trobem que és un col·lectiu clarament marcat per la xenofòbia, els
prejudicis, els estereotips de la societat que els ha d’acollir i directament de les
institucions, els serveis i els empresaris, els treballadors i els clients.

2.2.2 El col·lectiu de persones immigrades en el mercat laboral

Per poder tenir una primera imatge de les característiques de les persones immi-
grades a Catalunya, a partir del registre de població a 1 de gener de 2019 del
Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, podem dir
que del total de la població el 84’2% té la nacionalitat espanyola, mentre que la
nacionalitat estrangera representa el 15’8%.

Dins aquesta població estrangera, en la taula 2.1 podeu veure les 10 principals
nacionalitats presents a Catalunya l’1 de gener de 2019. La nacionalitat
predominant, amb gran diferència, un 10 %, és la marroquina, seguida de dues
nacionalitats de la Unió Europea: romanesa i italiana. Després dues nacionalitats
asiàtiques, la xinesa i la pakistanesa, i finalment una gran varietat de països
llatinoamericans.
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Taula 2.1. Principals nacionalitats presents a Catalunya

Nacionalitat % sobre total
d’estrangers

Homes Dones

Marroc 18,6 125.472 100.918

Romania 8,5 51.237 52.151

Itàlia 5,4 36.469 29.359

Xina 5,2 31.382 32.218

Pakistan 4,1 35.326 14.537

Hondures 3,4 12.217 29.595

França 3,2 19.919 18.957

Colòmbia 3,1 17.203 20.938

Bolívia 2,5 13.135 17.426

Equador 2,2 14.155 12.819

Adaptat d’http://treballiaferssocials.gencat.cat

Si mirem els nombres absoluts i tenim en compte el sexe trobem que en la majoria
dels països llatinoamericans hi ha més immigració de dones, destacant el cas
d’Hondures, en què les dones representen el 70’9% de la migració d’aquest país,
mentre que en països com el Marroc i Pakistan hi ha una clara migració masculina.
En el cas de Pakistan, els homes representen el 70,9%. Trobem països on hi ha
poca diferència entre sexes, com ara Romania, Xina i França.

És interessant indicar que en les dades no està inclosa l’economia submergida,
la qual, segons Blázquez, M. i Herrarte, A. (2017), se situa per sobre del 20% del
PIB en el cas de l’Estat espanyol.

“La Comissió Europea fa referència a l’economia submergida (també anomenada economia
informal, irregular, encoberta, oculta... ) com aquella activitat remunerada que sent legal
quant a la seva naturalesa no es declara a les autoritats públiques.”

M. Blázquez i A. Herrarte. (2017). Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2016, pàg.

160 (traducció pròpia).

Algunes conclusions a les quals arriben aquestes autores ens ajuden a caracteritzar
la situació del col·lectiu de persones immigrades en règim no comunitari en el
mercat laboral. Ens indiquen que la crisi econòmica va tenir més impacte en la
població immigrada que en l’espanyola: la caiguda de la taxa d’ocupació entre el
2007, últim any d’expansió econòmica, i el 2013, últim any de recessió, en el cas
dels immigrants va duplicar la dels espanyols, un 19,4% davant d’un 9,9%.

Tot i això, i malgrat que sembli contradictori, el mateix treball ens diu que
els immigrants no comunitaris tenen una taxa d’activitat més alta que la dels
espanyols, tant els homes com les dones. El quart trimestre de 2007, sobre la
població potencialment activa (16 i més anys), el 52% dels espanyols estaven
treballant (63% homes, 42% dones), mentre que els estrangers ho feien en un
66% (75% homes, 57% dones). Chacón conclou: “Podem dir que els estrangers
treballen més que els espanyols”.

Aquest fet, però, pot venir explicat per la idea que aporta Vallejo (2004):
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“L’immigrant ha de treballar no tan sols per viure, sinó també, si és que té una situació de
residència regular, per poder cotitzar a la Seguretat Social i així renovar el seu permís de
treball i residència fins a aconseguir, en successives etapes mai exemptes de contratemps,
la tan anhelada residència permanent.”

Citat a L. Chacón (2012). “Inmigrantes y mercado de trabajo en España en la fase madura

del ciclo migratorio. Observatorio de las Ocupaciones del SEPE” (traducció pròpia).

Seguint Chacón, si s’analitzen les característiques dels llocs de treball que ocupen
les persones immigrades és fàcil entendre que hagin estat definits com les 3P: els
més penosos, els més perillosos i els més precaris. Tot i així, convé tenir present
que no totes les feines dels immigrants poden qualificar-se de “3P”.

La distribució d’aquesta població per sectors és un indicador de segregació,
ja que es concentren en quatre branques d’activitat: construcció,
agricultura, hostaleria i servei domèstic. Les condicions d’aquestes branques
són pitjors que en la mitjana dels sectors, i conclou que una tercera part dels
estrangers no comunitaris afiliats a la Seguretat Social ho fa en el grup més
baix de cotització, el de peó.

D’altra banda, M. B. Fernández (2017) exposa que la crisi va contribuir a fer
que l’accés dels estrangers a feines sigui cada cop més difícil, i això provoca
que l’arrelament sigui l’única opció possible, amb el problema subjacent de la
renovació de les autoritzacions.

Per contra, s’ha obert la via de l’autoocupació, privilegiada, per a estrangers amb
recursos i/o qualificacions per poder mantenir els permisos de residència i treball.
Per tant, serà important que en els itineraris personals d’inserció (IPI) s’inclogui
la necessitat d’orientació cap a l’autoocupació o les cooperatives com a forma de
treball per compte propi.

Exemple de cooperativa, Alencop

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social creada per garantir les condicions de vida
d’un col·lectiu en situació vulnerable. Va començar amb 15 nois d’origen subsaharià
que treballaven recollint ferralla pel carrer. Ara continuen gestionant objectes usats però
d’una manera digna. Amb aquest sistema cooperatiu d’intervenció social es cobreixen les
mancances d’ocupació i d’habitatge i les necessitats bàsiques com l’alimentació o la roba.
També els permet regularitzar les seves situacions gràcies al contracte de treball que han
aconseguit (vegeu: alencop.coop).

2.2.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu de persones
immigrades

Durant el procés d’inserció centrarem la detecció de necessitats en les quatre àrees
habituals: orientació, formació, inserció i àmbit personal. Com a tècnics hem
de tenir en compte que abans d’entrar en un procés d’inserció laboral cal que la
persona tingui cobertes les següents necessitats:
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• Les necessitats bàsiques, com són habitatge, educació, sanitat, alimenta-
ció... Si no és molt difícil dur a terme el procés d’inserció.

• La necessitat de tenir regularitzada la seva situació legal, que tingui el
permís de residència i treball. Això no sempre és fàcil i és un peix que
es mossega la cua. Per a la seva obtenció cal estar cotitzant a la Seguretat
Social, i per cotitzar cal permís de treball.

Trobarem moltes necessitats per treballar en l’àrea d’orientació, per la mateixa
idiosincràsia de ser persones estrangeres i de no conèixer el país d’acollida.
Principalment les competències transversals d’identificació tenen la necessitat
de situar-se en el context laboral. Hi ha la necessitat de conèixer les caracterís-
tiques i els requeriments del nou context laboral: la legislació laboral bàsica, el
funcionament del mercat, els sectors productius amb més demanda, les ocupacions
que hi ha, quins llocs de treball, quins perfils professionals...

Tot i que pot ser que en el seu país ja hagin tingut algun tipus de relació laboral,
també cal conèixer el funcionament no formal, aquelles maneres de fer més
culturals en temes de les relacions laborals, com són la puntualitat, els rols laborals,
la relació amb els companys i/o superiors... La persona immigrada, quan arriba a
un nou país i després d’un període d’orientació per situar-se en un nou context, en
una nova realitat, té la necessitat de definir el seu l’objectiu professional.

Com a integradors socials hem d’aplicar la perspectiva de gènere i
multicultural en els processos d’inserció. Per tant, cal deixar de banda
els nostres prejudicis i estereotips i no orientar les persones immigrants als
sectors i les feines preestablerts, ni les dones a les feines vinculades a un
gènere, normalment el sector de serveis i de cura de les persones.

Pel que fa a l’àrea de formació, aquestes persones, a més d’orientar-se en l’entorn
laboral, també tenen necessitats en les competències de base, en les instrumentals
bàsiques de la necessitat de conèixer i integrar-se a la societat d’acollida. Aquesta
necessitat inclou la necessitat de conèixer l’entorn, el coneixement de la societat
d’acollida inclosos aquells aspectes i hàbits no formals, dels recursos i serveis de la
ciutat que els poden ser d’utilitat per a la seva integració, si és possible participar
en entitats o associacions... Sense oblidar la necessitat d’assolir un cert nivell
d’autonomia en la mobilitat que serà d’utilitat per millorar la seva disponibilitat i
en conseqüència ocupabilitat. Pel que fa a les competències:

• En el cas de les tecnicoprofessional, ens trobem que en la majoria de casos
tenen la necessitat de realitzar una formació per una ocupació específica.
I en aquells casos que tenen formació en el seu país d’origen tenen la
necessitat d’homologar els seus estudis. Aquest, però, és un tràmit d’una
certa durada, limitant les seves possibilitats d’inserció.

• En aquest grup de persones acostumem a trobar necessitats en les compe-
tències base, que sovint s’hauran de treballar abans o de manera paral·lela
a les tecnicoprofessionals. La primera, dins les instrumentals bàsiques
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és la necessitat d’aprenentatge de l’idioma per poder comunicar-se amb
un cert nivell de fluïdesa. Dins aquest grup de competències, en alguns
casos, tindran la necessitat de superar l’analfabetisme, tant pel que fa a la
lectoescriptura, com en el càlcul funcional.

• Pel que fa a les instrumentals específiques, normalment tindran la neces-
sitat d’aprendre les noves tecnologies, idiomes i obtenció del carnet de
conduir per millorar la seva ocupabilitat, ja que actualment acostumen a
ser requisits en moltes de les ofertes de feina.

• Com a qualsevol altre grup d’usuaris cal analitzar cada persona per veure
si té necessitats vinculades a les competències transversals de relació i/o
d’afrontament per la seva inclusió en la programació de l’IPI.

Pel que fa a l’àrea d’inserció i pel mateix fet de no conèixer el mercat laboral,
també hi ha necessitats en les competències de base d’accés a l’ocupació i en el
coneixement de les tècniques de recerca activa de feina: canals, eines i processos
d’accés a l’ocupació.

Per cobrir les necessitats de l’àrea personal, com a integradors sempre hem
de treballar amb col·laboració amb altres professionals, però en aquest cas és
especialment important fer-ho en col·laboració amb un advocat especialista en
la Llei d’estrangeria, ja que l’assessorament jurídic és imprescindible. Algunes
entitats d’inserció sociolaboral compten amb aquest servei

2.2.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció de persones immigrades

Per a cada col·lectiu, la importància i la durada de les fases és diferent depenent de
les seves necessitats. La fase inicial, que és el primer contacte que té l’entitat amb
la persona, sempre és important, però pren una altra dimensió amb les persones
immigrades, ja que pel xoc cultural, pel procés de migració en si mateix i pel
marc legal que ens afecta necessiten una especial acollida i una bona orientació.
En general, el procés transcorrerà per les següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

És en la fase inicial quan es farà la primera entrevista inicial. Amb les persones
d’aquest col·lectiu cal fer èmfasi en la recollida d’informació en aspectes com ara:

• País d’origen i situació socioeconòmica i cultural.

• Projecte migratori i de futur.
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• Si ha vingut sol o acompanyat.

• Si és un home o una dona, ja que el procés de migració no és igual.

• Situació legal en la qual es troba (com va arribar, quants anys porta aquí,
permís de residència i/o treball i renovacions...).

• Relació amb el seu entorn social actual, si disposa de xarxa social, vincula-
ció a associacions d’immigrants o de barri diverses.

• Trajectòria laboral i formativa al país d’acollida i al país d’origen.

• Si té cobertes les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació, ajuts socials,
deutes i/o càrregues econòmiques, salut, tractaments, medicació...).

En el cas dels immigrants, ens podem trobar que la persona no tingui cobertes
les necessitats bàsiques o que no tingui regularitzada la seva situació. Ambdós
casos es farà un acompanyament en la derivació a recursos externs, explicant bé
tots els passos: derivació a recursos i serveis assistencials, i/o a associacions de
col·lectius d’immigrants, ONG, fundacions, sindicats, parròquies... que puguin
ajudar a cobrir les necessitats bàsiques. I derivació a assessorament legal en el cas
que la nostra entitat no disposi del servei.

A més, cal fer un treball d’ajustament de les expectatives amb la realitat de la
societat d’acollida, atès que la idea preestablerta des del país d’origen a vegades
no coincideix amb la realitat amb què es troben i això els genera frustració. Aquest
treball es farà a través de tutories individuals o en grup.

Si bé en la fase inicial hi pot haver una primera introducció al coneixement
del mercat laboral, amb les persones estrangeres no tan sols es requereix
una pinzellada, sinó que caldrà treballar amb una mica més de profunditat i
caldrà un cert temps. És per aquest motiu que ho farem en la fase de treball.

En la fase de treball, tots aquells aspectes que fan referència a conèixer el context
laboral normalment es duran a terme a través de tallers a l’entitat d’inserció; dins
aquests tallers es poden fer activitats molt diverses: dinàmiques de grup, debats
de temes concrets, xerrades de convidats, visites a diferents recursos i entitats,
gimcanes per treballar l’autonomia en la mobilitat... És interessant que aquestes
activitats i l’ús de recursos es duguin a terme amb recursos o serveis de proximitat
per poder anar creant arrelament social de la persona nouvinguda.

En el cas que, a causa d’aquesta manca de coneixement del mercat laboral, els
usuaris no hagin pogut establir el seu objectiu professional en l’etapa inicial,
seguiran aquesta tasca en la fase de treball. Serà normalment a través de tutories
individuals, tot i que a vegades es pot utilitzar el recurs de tutories en grup.

Cal donar prioritat a l’aprenentatge de l’idioma, i fins i tot, cal posposar altres inter-
vencions fins que adquireixin un mínim per poder comunicar-se. Els dos recursos
més adequats són les escoles d’adults i el Consorci per Normalització Lingüística,
que a part dels cursos de català té programes com acolliment lingüístic, voluntariat
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Homologació i convalidació

La pàgina de la Generalitat de
Catalunya “Estudiar a Catalunya”
ens explica la diferència entre
homologació i convalidació:
bit.ly/2qqIUSR.

per la llengua... Aquestes mateixes escoles d’adults també permetran treballar la
lectoescriptura i càlcul funcional en els casos que sigui necessari.

Trobem que hi ha un seguit d’entitats de caire més social que s’han especialitzat
en el treball amb les persones immigrants i que a vegades fan cursos a nivell de
primera acollida sobretot de català, castellà i noves tecnologies; són associacions
de col·lectius d’immigrants, ONG, fundacions, sindicats, parròquies...

Pel que fa a l’adquisició de les competències tecnicoprofessionals caldrà buscar
i dissenyar la formació necessària idònia i derivar cap a algun dels possibles
recursos de formació professional reglada i/o no reglada o de programes de
formació i treball. Hi ha dos tràmits que es poden fer amb els estudis fets a
l’estranger:

• L’homologació. Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger és
reconèixer la validesa d’un títol com si s’hagués estudiat a Catalunya.
Habilita professionalment i permet continuar altres estudis.

• La convalidació. Quan una persona interessada vol continuar els estudis
en un centre educatiu pot sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers
realitzats en el seu país. Convalidar vol dir declarar vàlids estudis fets a
l’estranger per poder seguir estudiant a Catalunya o a la resta de l’Estat.

Els problemes dels tràmits d’homologació són per una banda el temps d’espera de
la resolució i per l’altra que sovint les persones no venen amb els seus documents
originals i legalitzats des de l’inici de la seva migració; per tant, han d’esperar
poder tornar al seu país d’origen, amb les dificultats econòmiques i de permisos
que això representa, per recollir tota la documentació necessària. Aquest fet pot
representar anys, i mentrestant aquestes persones consten com que no tenen cap
tipus de formació.

Per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, noves tecnologies i carnet de conduir
poden utilitzar els mateixos recursos especialitzats que la resta de població.
Cal tenir present que hi ha escoles d’adults que també fan cursos de llengües
estrangeres i noves tecnologies.

Per a l’adquisició de les competències de base d’accés a l’ocupació farem tallers
de recerca activa de feina (RAF) que incloguin canals, eines i processos de recerca
de feina i que els permetin practicar de manera més real possible les situacions en
què es trobaran en els processos de selecció.

L’ús d’un club de feina, de la mateixa entitat o extern, és el lloc idoni per poder
tenir els recursos i l’assessorament per realitzar correctament la recerca de feina.

Paral·lelament a tots aquests aprenentatges, és important que les persones
immigrades mantinguin l’assessorament legal; també en la fase de treball, la
renovació i el manteniment de permisos de residència i treball requereixen
terminis cotitzats i supòsits que poden variar d’un cas a un altre. No sempre
és fàcil.
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Finalment, en la fase de tancament establirem entrevistes individuals de segui-
ment de manera periòdica. Pel poc arrelament que presenten, sobretot els primers
anys, tenen alta mobilitat, i això fa que hi hagi més risc de desvinculació de
l’entitat.

2.2.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris de persones immigrades

Quan fem referència a les mesures de suport adreçades a la població immigrant,
dins de l’àmbit de la inserció sociolaboral, cal tenir en compte el marc legal
que regula la seva situació juridicoadministrativa i que possibilita el permís de
residència i/o treball, les renovacions i les diferents situacions que poden afectar
cada persona que es troba en aquesta situació; per aquest motiu serà bo comptar
amb un advocat especialitzat en dret d’estrangeria.

La població immigrant en situació juridicoadministrativa regular podrà accedir als
mateixos recursos que la resta de població pel que respecta a formació professional
reglada o no reglada, programes de formació i treball, plans d’ocupació o projectes
de suport a l’autoocupació.

Amb aquest col·lectiu cal destacar el paper de serveis i entitats, la majoria no espe-
cífiques de l’àmbit laboral, ja que l’atenció a les persones immigrades és integral.
A mode d’exemple, alguns serveis i entitats que tenen seu a totes les províncies
catalanes i a moltes poblacions són el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats (SAIER) de Barcelona, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a
Catalunya (AMIC), el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE),
Càritas...

Exemples de serveis i entitats específiques del col·lectiu immigrant

El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER, tinyurl.com/y6brbrep)
de Barcelona. És un servei municipal especialitzat en mobilitat internacional, funciona des
del 1989, i ofereix informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn
voluntari a qualsevol ciutadà o ciutadana que visqui a Barcelona

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC, www.associacioamic.cat)
és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1993 a la seu del sindicat Unió
General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya). Treballa per aconseguir la
plena integració laboral, social i política dels migrants. Alguns dels serveis i projectes que
ofereix són:

• Suport i assessorament jurídic en temes d’estrangeria

• Homologació i convalidació de títols universitaris i no universitaris

• Servei d’orientació formativa

• Suport a la recerca de feina

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE, bit.ly/34FKsat) és una
associació promoguda per CCOO de Catalunya que dona assessorament en matèria
d’estrangeria, mobilitat internacional i sobre els drets socials i laborals de les persones
immigrades. Alguns dels serveis i projectes que ofereix són:
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• Assessorament i orientació sobre la Llei d’estrangeria.

• Tramitació de permisos de treball, de residència, de reagrupament familiar...

• Informació sobre primera acollida i coneixement de l’entorn.

• Impartició del mòdul de coneixements laborals previst a la Llei d’acollida de Catalunya.

2.3 Programes per a persones que pertanyen a ètnies minoritàries

Molts autors han dit que ser gitano és ser una persona com la resta però amb una
cultura i uns costums diferents, amb una manera de viure i sentir la vida diferents.
Per tant, treballar amb persones gitanes serà com treballar qualsevol persona dels
col·lectius anteriorment explicats; tan sols cal tenir en compte que els tres grans
factors que determinen l’ocupabilitat són:

• Mancances de formació, de base, tecnicoprofessionals i digitals.

• Factors estructurals de discriminació social.

• Segons E. Conejo (2003), altres factors que també ens determinen la seva
ocupabilitat és que tenen una alta dependència de prestacions socials i
assistencials, una tradicional resistència al treball per compte d’altri i els
hàbits i les tradicions que els fan difícil adaptar-se a les exigències de les
demandes d’ocupació normalitzada. Per exemple, assistir a un funeral, a un
casament, visitar un familiar malalt... El fet d’honorar la família del difunt
o del casament són compromisos que estan fortament arrelats en els seus
costums socials i de vegades poden entrar en conflicte amb les obligacions
laborals.

2.3.1 Descripció del col·lectiu d’ètnies minoritàries i la seva situació
en el mercat laboral

Tot i que no hi ha dades oficials de la població gitana actual a Catalunya, segons
dades de les mateixes organitzacions gitanes podem dir que oscil·la entre les
80.000 i les 90.000 persones.

Hem considerat la població gitana com a col·lectiu d’alta vulnerabilitat pels clars
desavantatges en la incorporació del mercat laboral, tal com es recull al Pla integral
del poble gitano a Catalunya 2017-2020 (2018). La manca de formació acadèmica,
així com la persistència dels prejudicis i estereotips envers el poble gitano en la
cerca de feina, són alguns dels motius que expliquen aquesta desigualtat.
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FGS són les sigles de la
Fundació Secretariat

Gitano; PIPG fan referència
a Pla integral del poble

gitano a Catalunya.

No obstant això, la comunitat gitana viu un gran moment de transformació;
si bé fa uns anys estava exclosa de la nostra societat, actualment comença a
formar-ne part.

Pel que fa al nivell d’estudis, seguint les dades de l’FSG, de l’any 2013, ens
trobem amb un alt nivell d’analfabetisme tant absolut com funcional, i no tan sols
en edats madures, sinó que trobem un abandonament prematur de l’escola.

Diferents formes d’analfabetisme

• Analfabetisme digital: desconeixement que impedeix l’accés a fer ús de les TIC, com navegar
en la web, accedir a continguts, socialitzar mitjançant xarxes socials, fer tràmits online,
generar documents, cercar feina i presentar candidatures a través de diferents canals (correu
electrònic, portals, oferta pública...).

• Analfabetisme funcional: incapacitat d’una persona per llegir, escriure i fer càlculs en
situacions quotidianes. La persona ha après a llegir o escriure, però té dificultats per llegir o
escriure textos senzills.

• Analfabetisme absolut: incapacitat per llegir, escriure i fer càlculs.

Respecte a la formació, segons l’FSG (2013) i el PIPG (2018), trobem un
abandonament escolar prematur: hi ha infants que no acaben l’etapa d’educació
obligatòria, tot i que en molt menor quantitat en primària que en secundària. Les
taxes d’absentisme, abandonament i fracàs escolar a l’educació secundària són
molt més elevades entre l’alumnat gitano. El 64% dels alumnes gitanos i gitanes
(d’entre 16 i 24 anys) no conclou els estudis obligatoris, davant del 13% del conjunt
de l’alumnat. És a dir, la diferència respecte a l’alumnat general és de 51 punts.

Si parlem de formació professionalitzadora, englobant la formació professional i
la universitària, la diferència amb la població general catalana es veu accentuada
amb les clares repercussions que això té en la seva futura inserció laboral i carrera
professional.

Finalment, cal dir que aquesta manca de formació es veu agreujada per la
seva manca d’accés a les noves tecnologies i per tant la presència d’un clar
analfabetisme digital.

Pel que fa al món laboral, tal com veiem en la taula 2.2, si sumem les ocupacions
que s’han considerat activitats tradicionals de les persones gitanes -processos de
transformació (venda ambulant, recollida de residus urbans i temporers) i les
professionals lliberals (antiquaris, comerciants...)-, trobem que entre un 55 i un
95% es dediquen a aquestes ocupacions.

Taula 2.2. Principals característiques laborals de la comunitat gitana (1999)

Descripció Sector professional %

Professions tradicionals
(generalment exercides per
compte propi)

En procés de
transformació

Venda ambulant, recollida de
residus sòlids urbans i
temporerisme

50-80%

Professions
liberals

Antiquaris, comerciants,
professions relacionades amb el
món de les arts

5-15%
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Taula 2.2 (continuació)

Noves professions
(generalment exercides per
compte aliè)

Sense
qualificació

Sector de la construcció, obres
públiques, funcionariat no
qualificat, altres

10-15%

Amb qualificació Funcionariat qualificat i d’altres

Font: Conejo, E. (2003).

Segons l’FSG (2006), un 51,5% de les persones gitanes ocupades són assalariades,
davant d’un 81,6% del conjunt de la població espanyola, i el nombre de persones
gitanes ocupades per compte propi ascendeix al 48,5%, mentre que en el conjunt
de la població espanyola només s’ocupa per compte propi el 18,3%.

Aquestes dades ens posen de manifest l’esperit emprenedor que ha tingut sempre
la població gitana. Però el problema d’aquestes activitats exercides pel seu compte,
de caràcter familiar, és que moltes són informals, i malgrat que hi ha un procés de
regulació encara hi ha altes taxes d’ocupació no declarada o feines submergides.

Tan sols entre un 10 i un 15% es dediquen a noves professions per a la comunitat gi-
tana, i que normalment es duen a terme per compte d’altri, com ara la construcció,
la neteja i l’hostaleria.

El Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 (2018) ens aporta més
dades per caracteritzar aquest poble amb referència al treball. La taxa d’atur a
l’Estat espanyol el 2013 era del 56,7%, gairebé 23 punts percentuals per sobre de
la resta de la població.

Com a aspecte igualment destacable de l’FSG (2006) cal ressaltar que l’ocupació
de la població gitana es caracteritzava el 2006 per l’alta precarietat en l’ocupació
en relació amb el conjunt de la població:

• Un 42% dels assalariats gitanos realitza una jornada laboral a temps parcial,
mentre que en la població espanyola només ho fa el 8,5%.

• El 71% dels treballadors gitanos tenen contractes temporals, enfront del
31% de taxa de temporalitat en el conjunt del mercat de treball espanyol.

• El 15% dels treballadors gitanos no tenen contracte (només acords verbals).

Seguint el FSG (2006), un detall de la població inactiva és que el 70% de la
població gitana inactiva són dones, davant del 64,3% de dones del conjunt de la
població espanyola. El 53,5% de les persones gitanes declaren estar inactives per
exercir tasques de la llar, mentre que en el conjunt de persones espanyoles és del
32,5%.

Cada cop hi ha més persones gitanes que volen accedir a treballs assalariats perquè
els donen molta més seguretat que els oficis que tradicionalment han desenvolupat.

També és un indicador de la transició a què hem fet referència la declaració
que fa l’FSG (2006) dient que “la població gitana vol treballar”, afirmació que
ve a desmuntar un prejudici encara generalitzat segons el qual els gitanos són
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uns mandrosos i no volen treballar i que, per tant, ells són responsables de la
seva pròpia situació. Aquesta conclusió es recolza clarament en diferents dades
recollides a l’estudi, com ara:

• les altes taxes de població activa de la població gitana,

• la duració prolongada de la seva presència en el mercat de treball (inici a
edats més primerenques i abandonament més tard),

• les expectatives i els desitjos que els gitanos mostren avui dia de cara al seu
accés a una ocupació,

• la motivació important i manifesta de la dona per la seva formació i la seva
inserció laboral. Això ens confirma que la dona gitana és la que està fent
un procés de transformació més gran i que serà una força important per al
mercat laboral en poc temps.

• la incorporació dels infants gitanos al sistema educatiu, a nivell de primària,
ja està gairebé normalitzat, presentant només una diferència del 2% respecte
a la població general.

2.3.2 Necessitats sociolaborals del col·lectiu d’ètnies minoritàries

Si analitzem el col·lectiu podem establir necessitats en els quatre àmbits habituals;
orientació, formació, inserció i personal:

1. Àrea d’orientació. En relació amb les competències transversals d’identi-
ficació, en funció de la persona podem detectar la:

• Necessitat de reconèixer els seus propis interessos.

• Necessitat d’analitzar els seus punts forts i febles.

• Necessitat de conèixer el mercat de treball: sectors, ocupacions,
perfils...

• Necessitat de conèixer l’autoocupació i l’emprenedoria.

• Necessitat de conèixer aquelles formacions que el poden dur a l’ocu-
pació que volen.

• Necessitat de poder fer l’anàlisi de la seva pròpia ocupabilitat.

• Necessitat de definir el seu objectiu laboral o perfil laboral.

• Necessitat d’establir un pla de millora de la seva ocupabilitat.

2. Àrea de formació. Dins d’aquesta àrea, en funció de cada cas podem
detectar:

• Necessitat de realitzar una formació professionalitzadora.

• Necessitat de conèixer competències de base instrumentals bàsiques:
els recursos de l’entorn.
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• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals bàsiques:
lingüístiques i càlcul.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals específi-
ques: digital i llengües. Aquesta actuació hauria de dur-se a terme
no solament amb les persones més joves (en l’àmbit escolar i en
l’àmbit formatiu), sinó també amb les persones adultes, homes i dones,
vinculada a espais d’alfabetització general, formació ocupacional,
professional...

• Necessitat de millorar competències transversals per millorar la seva
ocupabilitat, com són la iniciativa, l’autonomia, els hàbits relacionals,
la responsabilitat en un lloc de treball, comprendre i integrar-se en els
objectius d’una empresa i fins i tot la predisposició a generar una nova
ocupació.

3. Àrea d’inserció. Algunes necessitats vinculades a la recerca de feina que
podrem detectar són, per exemple:

• Necessitat d’adquirir les competències de base d’accés a l’ocupació:
les tècniques de recerca activa de feina (eines, canals i processos).

• Necessitat d’ús autònom de les tècniques de recerca activa de feina.

4. Àrea personal. Quan parlem de la col·lectivitat gitana no parlem de la
necessitat de l’apoderament individual, sinó d’apoderament de la comunitat,
de l’apoderament de professionals gitanos creant nous referents que tingui
un efecte multiplicador. Hem de ser conscients que els canvis sorgeixen des
del si de la comunitat, fent-la partícip, implicant-la en aquesta transformació,
i que aquests canvis són a mitjà i llarg termini. Alguns exemples de
necessitats de l’àrea personal poden ser la necessitat de sensibilitzar el món
empresarial i a la societat.
A més, calen línies d’actuació que responguin a la necessitat de regularit-
zació, normalització i recolzament de les activitats professionals en les
quals treballa un percentatge important de població gitana: establiment de
sistemes de transició, adaptació progressiva a la normativa vigent, incentius,
suports tècnics...

2.3.3 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI) per a ètnies minoritàries

A continuació dibuixem les possibles línies que pot prendre un IPI. En general, el
procés transcorrerà per les fases habituals: inicial, de treball i de tancament.

Durant la fase inicial es farà l’acollida al dispositiu d’inserció a partir de tutoria
individual (majoritàriament) o grupal. A continuació, un cop tinguem el compro-
mís de participació de la persona, farem l’entrevista inicial. En aquests moments
serà interessant adequar les expectatives dels participants a la situació real del món
laboral en relació amb les ofertes i les demandes i la categoria professional.
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En la fase de treball (si no s’ha fet a la fase inicial) caldrà definir l’objectiu laboral
i determinar el pla de millora de l’ocupabilitat, que en funció del cas pot incloure
el desenvolupament de:

• Competències tecnicoprofessionals:

– Facilitar la derivació a recursos externs ocupacionals que permetin la
millora de les capacitats professionals, com la formació professional
reglada i no reglada.

– Acreditació de competències.

– Plans d’ocupació o programes d’ocupació i formació, com els tallers
d’ocupació.

– Empreses d’inserció.

• Competències de base:

– Lingüístiques o càlcul: escoles d’adults o IOC quan vulguem formació
reglada o tallers a l’entitat si no requereixen titulació.

– Digitalització o llengües: recursos especialitzats de l’entorn, com
escoles de formació de persones adultes.

• Competències transversals:

– Tallers amb diferents dinàmiques i activitats a l’entitat.

– Simulacions de situacions possibles.

– Visites a recursos.

– Xerrades de professionals.

• Competències de base d’accés a l’ocupació:

– Tallers a l’entitat amb dinàmiques i simulacions de situacions reals.

– Assistència a un club de feina propi o extern per afavorir la seva
autonomia en el procés de recerca de feina.

En la recerca de feina serà important incloure empreses amb responsabilitat social
corporativa, ja que d’entrada estaran més sensibilitzades de cara a la inserció de
persones amb dificultats.

És important, a nivell metodològic, fomentar la participació de la persona
en el seu itinerari d’inserció, que sigui protagonista i de forma autònoma.

Finalment, en la fase de tancament, aquestes persones requereixen un bon
seguiment; en aquesta fase s’establiran tutories individuals que aniran espaiant
en el temps.
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2.3.4 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a ètnies minoritàries

Les mesures de suport i els recursos espećifics seran les mateixes que per a la resta
de la població general:

• Contractes bonificats.

• Formació professional inicial i Programes de formació i inserció.

• Formació ocupacional, escola taller, cases ofici o tallers d’ocupació.

• Plans d’ocupació.

• Programes específics d’ocupació i formació.

• Empreses d’inserció per a les persones que compleixin els requisits d’accés.

• La recerca de feina: es recomana començar a fer-la en empreses amb
responsabilitat social corporativa.

• Centres socioeducatius: formació en idiomes, TIC, lectura, escriptura, etc.,
i tot tipus d’oferta formativa que podem trobar a la ciutat.

Aaquest col·lectiu compta amb entitats especialitzades, com la Fundació Secreta-
riat Gitano (www.gitanos.org).

2.4 Programes per a persones en greu risc d’exclusió social

En el grup de persones en greu risc d’exclusió social hi trobem persones recluses
i exrecluses, persones exdrogodependents i persones sense llar. Un dels
principals trets que tenen en comú és que sovint es troben en situacions que s’han
fet cròniques i que els han tingut molt de temps fora del sistema, amb la consegüent
pèrdua d’hàbits i actualització professional.

2.4.1 Característiques dels col·lectius amb més vulnerabilitat a partir
dels factors d’ocupabilitat

En aquest conjunt de persones, en un principi sembla molt heterogeni, podem
observar alguns trets comuns.

Acostumen a presentar mancances en habilitats socials i laborals que repercutei-
xen de manera directa en les competències professionals i per tant disminueixen
les opcions d’incorporar-se al mercat laboral. A més, podem trobar trajectòries
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vitals, situacions familiars i/o entorns difícils que fan que la seva inserció social
esdevingui difícil i complicada.

Mercè Gómez Ubiergo (2009) fa referència a la importància de treballar aquests
hàbits i habilitats com a base de treball de tot procés cap a la inserció social i
laboral:

“En persones que estan vivint l’exclusió social, la intervenció educativa pot ser que hagi
de començar des dels hàbits més bàsics, perquè potser han quedat al marge de les
oportunitats [dels beneficis socials i personals] i econòmics que aporta el fet de treballar.
En alguns casos cal començar la intervenció per poder tenir cura de si mateixes: tenir cura
de la pròpia higiene, de l’alimentació, de la salut, de la imatge, de l’organització de rutines
i ritmes de temps.”

Mercè Gómez Ubiergo (2009). “La intervenció educativa en el procés d’inserció laboral”

(pàg. 17).

En aquests col·lectius, la part social de la inserció sociolaboral pren especial
importància, ja que sovint partim de situacions d’exclusió social.

Cal recordar que els beneficis del treball per a la inclusió social que ajuden a
mantenir o millorar l’ocupabilitat són diversos, ja que el treball:

• És un factor decisiu per a la inclusió, atès que reordena i vertebra el temps
personal: estableix rutines, hàbits i ritmes.

• Millora la seva socialització, ja que amplia la xarxa social i les competències
relacionals amb els companys de feina que poden anar més enllà de l’entorn
laboral. De vegades afavoreix també que es recuperin antigues relacions
familiars i socials.

• Fomenta el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i comportaments la-
borals i socials saludables: puntualitat, higiene personal, assistència, res-
ponsabilitat i aprenentatge d’un treball específic. S’aprèn a postergar la
recompensa (demora del reforç), la tolerància a la frustració i normes i
pautes socialment vigents.

• Fa sentir-se útil realitzant tasques noves i responsabilitats i té un paper impor-
tant en la millora de l’autoestima, l’autocontrol, l’autonomia, la constància
i la responsabilitat, perquè es descobreixen potencialitats pròpies.

• A part de ser un lloc d’aprenentatge d’una professió, motiva a un canvi
actitudinal i fa que les persones tinguin una projecció de futur a partir d’un
salari.

Tot i que dins d’aquests col·lectius trobarem persones amb diferents graus d’o-
cupabilitat, podem dir que la majoria tenen moltes mancances en competències
tecnicoprofessionals formatives, des d’un nivell bàsic fins a un tecnicoprofessio-
nal, així com poca o nul·la experiència professional. Això té com a conseqüència
que les opcions laborals es redueixin a treballs que no requereixen qualificació
amb condicions precàries i inestables associades.
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Sensellar, sensellarisme,
sensesostre

El terme sensellarisme es
refereix a la situació d’una
persona que no disposa de les
mínimes condicions d’habitatge
que permeten viure amb dignitat.
És un derivat de sensellar.
Sensesostre, que es refereix a un
tipus concret de sensellar, és qui
viu al carrer en una situació
d’exclusió social.

Altres trets de l’àmbit personal que poden condicionar la seva ocupabilitat és que
acostumen a presentar una baixa autoestima o autoconcepte, dificultats en l’anàlisi
de situacions i poca capacitat d’espera del reforç associat a poca tolerància a la
frustració, entre altres dificultats.

També ens trobem amb mancances en competències transversals de relació i
afrontament: impulsivitat, agressivitat, temor davant de situacions i persones
desconegudes, escassa empatia, opinions radicalitzades, polaritzades, relacions
de dependència i hàbits sociolaborals difusos o desestructurats, entre d’altres.

Un altre tret en comú que condiciona l’ocupabilitat són els factors personals del
posicionament davant el treball: no sempre troben la motivació per a la recerca
de feina, l’atribució de les causes de la seva situació s’externalitza i de vegades no
fan una lectura ajustada de la seva realitat.

En el cas dels sensellar pot ser que no tinguin la motivació o l’orientació per poder
sortir del carrer. Això, unit a la seva situació de pobresa severa i a l’absència de
vincles relacionals en què es troben, els situa en un estat de desprotecció extrem.

“Les persones sense llar solen ser considerades com infracapacitades -en general i en
comparació amb la “resta”-, motiu pel qual ens pot semblar especialment colpidor que una
persona sense llar toqui perfectament el piano, o que tingui estudis superiors acabats, ja
que segons el nostre ‘patró’ estigmatitzador això no seria possible en algú que pateixi
aquesta situació.”

Ajuntament de Lleida (2016). Projecte “Empodera’t”. Nou model d’intervencio social amb

persones sense llar. De la lògica del rebre a la lògica de la reciprocitat. 2015-2016. (pàg.

5).

En els factors estructurals de discriminació social, tot i que tots pateixen una forta
discriminació basada en estereotips i prejudicis, hi ha matisos diferents per a cada
col·lectiu:

• Pel que fa a lespersones recluses i exrecluses, seguint Sancho et al. (2011)
trobem que el mercat laboral es mostra hermètic per a aquestes persones.
Les empreses es mostren reticents a oferir-los un contracte de treball, ja que
els prejudicis es basen a associar l’internament penitenciari a conflictivitat,
disrupció i baix rendiment laboral.

• D’altra banda, el projecte Empodera’t (Ajuntament de Lleida, 2016) ens
descriu alguns dels factors de discriminació específics de la realitat de
les persones sensellar i evidencia que hi ha una construcció social de la
persona sense sostre que pernocta a la via pública. Una construcció que
atribueix al sensellarisme un significat que va molt més enllà de la mera
descripció d’una situació o d’una relació amb l’habitatge. S’associa la
persona sense sostre a una persona amb la identitat totalment deteriorada, a
la qual se li esborren totes les capacitats o possibilitats com a persona.

El desconeixement, els estereotips i els prejudicis de la societat acaben generant
en la persona que els pateixen, en aquest cas les persones sense llar, sentiments de
culpa, vergonya o aïllament.
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2.4.2 Persones penades

Si féssim una fotografia de l’estat actual del col·lectiu de persones que compleixen
penes de presó, seguint el CIRE (2012), podríem caracteritzar-les com el que
mostra la figura 2.3:

Figura 2.3. Perfil dels usuaris del CIRE

Adaptat de la documentació de formació a centres educatius del CIRE (2012)

El perfil de l’usuari del CIRE és un home d’entre 31 i 40 anys. Un 40% dels
usuaris són estrangers i tan sols un 7% dones. Respecte a la procedència, els joves
provenen del medi obert, centres educatius i del servei de mediació i assessorament
tècnic (SMAT), mentre que en el cas dels adults hi arriben des del règim ordinari,
el règim obert, la llibertat condicional i mesures penals alternatives.

Centre d’iniciatives per a la reinserció (CIRE)

A Catalunya, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és una empresa pública
del Departament de Justícia. Té per objectiu donar segones oportunitats a les persones
privades de llibertat a través de la formació i el treball.

Al CIRE capaciten els interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil en oficis
amb demanda en el mercat laboral. Així, disposen de tallers per tot el territori català,
on empreses de tots els sectors encarreguen productes i serveis. D’aquesta manera
contribueix a la reinserció d’un col·lectiu en risc d’exclusió social, com és el penitenciari
i assumeix també criteris de responsabilitat social corporativa.

Trobareu més informació a: justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire.

Seguint la Secretaria General d’Institucions Penitenciaries del Ministeri d’Interior,
dins dels centres penitenciaris existeixen tres règims de vida diferenciats, que es
corresponen amb cada un dels graus de classificació:

• Règim tancat: s’aplica als penats classificats en primer grau per la seva
perillositat extrema o manifesta inadaptació als règims comuns anteriors, i
als preventius en els quals es presentin idèntiques circumstàncies.

• Règim ordinari: aplicat als penats classificats en segon grau, als penats
sense classificar i als detinguts i presos. Poden iniciar formacions i tallers
productius
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• Règim obert: s’aplica als penats classificats en tercer grau que puguin
continuar el seu tractament en règim de semillibertat. Es poden iniciar
itineraris personals d’inserció.

Normalment serà a partir del tercer grau, o règim obert, o quan ja estan en
llibertat, que es podran començar a plantejar itineraris d’inserció. Però dins els
centres penitenciaris, els interns de segon grau el poden iniciar amb el CIRE en el
moment que inicien formacions del sistema educatiu (GES, CFGM, CFGS...), amb
l’adquisició de competències tecnicoprofessionals o de base, o quan fan tallers
productius, adquirint competències tecnicoprofessionals a partir de l’experiència
laboral real.

Algun dels resultats obtinguts per CIRE en els darrers anys ens queden reflectits
en la figura 2.4. Vegem que s’ha assolit una millora de la inserció de les persones
recluses al llarg dels anys. Passem d’una inserció d’un 32% respecte a les persones
ateses l’any 2010 a un 37% d’inserció el 2018.

Figura 2.4. Resultats del CIRE 2019

Extret de CIRE, 2019

Amb dades del Departament de Justícia (2018), veiem un augment molt consi-
derable de persones que han realitzat itineraris d’integració laboral a través del
Programa Reincorpora, i s’ha passat de 29 persones el 2011 a 613 el 2018, així
com la certificació parcial o total de certificats de professionalitat basats en la
formació professional per a l’ocupació (FPO).

Tot i vistos els resultats que ens presenta CIRE, també podem trobar persones
poc implicades o sense motivació per a la seva inserció, en què l’internament
penitenciari té un efecte negatiu, com diuen Sancho, P. et al (2011):

”Certament, els internaments perllongats empitjoren el problema de l’exclusió. La persona
que està internada en un centre penitenciari o un centre de menors es desvincula del
món laboral i, en certa manera, oblida les dinàmiques per les quals aquest es regeix.
En conseqüència, en l’àmbit laboral es troben trajectòries laborals o professionals amb
períodes molt llargs d’inactivitat atès que aquesta situació impedeix acumular experiència.“

P. Sancho (2011). La inserció posada en pràctica... (pàg. 13).

Aquest col·lectiu presenta una gran heterogeneïtat, la qual cosa exigeix que la
intervenció i els accessos als recursos de formació i treball estiguin diversificats,
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ja que moltes persones penades presenten doble vulnerabilitat: Així, per exemple,
podem trobar reclusos amb malalties mentals (trastorn antisocial, trastorn límit,
esquizotípics, trastorn afectiu...), i també els col·lectius de dones (immigrants,
mares, violència de gènere), joves, toxicòmans..., que necessiten accions més
individualitzades i plans específics.

Amb aquest grup de persones, a més de les característiques individuals, cal tenir
presents també les característiques de l’entorn de la persona, ja que té repercus-
sions en la seva ocupabilitat. Aquest acostuma a ser desfavorit o vulnerable, amb
dificultat d’accés a recursos i amb escassa xarxa social. Podem trobar un entorn
familiar desestructurat i sense models de socialització de referència, condicions
que afavoreixen l’aparició de certes variables de risc.

Aquestes condicions de l’entorn generen l’efecte “peix que es mossega la cua”:
les poques opcions i males condicions laborals limiten la seva economia i per tant
la seva autonomia, generen molt poques expectatives i finalment provoquen un
sentiment d’aversió cap a aquest medi i s’incrementen les possibilitats de reincidir
en la delinqüència. En aquest sentit, aconseguir una feina pot ajudar en gran
mesura a la integració social.

Aquelles persones que surten de la presó, estan sense feina, consten con a
demandants d’ocupació i han estat privats de llibertat per un temps superior a
sis mesos tenen dret a rebre el subsidi d’alliberats de presó.

També en poden ser beneficiàries les persones menors privades de llibertat per
més de sis mesos en un centre d’internament com a conseqüència d’un delicte
que en el moment del seu alliberament siguin majors de 16 anys, així com les
persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d’un tractament de
deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.
En el cas que la persona treballadora tingués dret al subsidi de majors de 55 anys,
és aquest el que percebria.

2.4.3 Persones drogodependents i exdrogodependents

Segons les dades de l’informe anual 2018 del Sistema d’informació sobre
Drogodependències de Catalunya (SID), aquest any s’ha informat de 13.944
inicis de tractament (vegeu la figura 2.5); l’alcohol continua sent la droga que té
més inicis de tractament, el 42,2%; la segona és la cocaïna, el 23,9%; seguida del
cànnabis, amb el 13,8%, i de l’heroïna, amb el 11,5%. El tabac representa el 3,7%
dels inicis de tractament i la resta de drogues, el 4,8%.
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Figura 2.5. Inicis de tractament segons la droga principal que els motiva (2018)

Sub-direcció General de Drogodependències (2018), pàg. 10

Hi ha un percentatge major d’homes que de dones que inicien tractament, i l’edat
mitjana de sol·licitud de tractament és més alta en les drogues legals (alcohol: 47
o 48 anys, i tabac als 52 anys). L’edat mitjana de sol·licitud de tractament per
cànnabis és la més baixa, 29 anys.

Les drogues per les quals tarden més temps a sol·licitar tractament per primera
vegada des de l’inici del primer consum són les drogues legals, tabac i alcohol
(32,4 i 28,1 anys, respectivament), seguides de la cocaïna (14,5 anys), i les drogues
per les quals se sol·licita tractament més aviat són l’heroïna i el cànnabis (9,4 i 10,8
anys, respectivament).

No hi ha hagut cap canvi de tendència en la situació laboral de les persones que
consumeixen drogues. Hi ha uns percentatges alts d’atur i incapacitats associats
al consum de drogues, fet que remarca la importància dels costos socials associats
a aquestes malalties. L’atur és menys significatiu en el tabac, però té un alt
percentatge d’incapacitats. La presó és molt més prevalent entre els consumidors
d’heroïna, i els estudis entre els de cànnabis.

Respecte a l’edat, cal tenir en compte que quasi un 60% del total de persones que
inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys. La franja de 41 a 60 anys representa
un 44%.
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Seguint Xavier Orteu (2007), per poder iniciar un procés d’inserció sociolaboral
cal tenir en compte els següents aspectes mínims:

• La persona ha d’estar en un programa de tractament per drogodependències
i el seu estat de salut li ha de permetre iniciar el procés.

• Ha de tenir un temps mínim de garantia d’estabilitat en el tractament i amb
l’equip terapèutic.

• És important que hi hagi motivació per l’esforç que representa la recerca de
feina i disponibilitat horària per a les accions del programa i per a la inserció
sociolaboral.

• Cal tenir en compte possibles circumstàncies que poden obstaculitzar el
procés un cop iniciat, com per exemple judicis, evolució de malalties, ingrés
a la presó o d’altres.

• L’equip terapèutic del CAS ha d’estar d’acord amb el fet d’incloure el procés
d’inserció sociolaboral en el pla terapèutic.

La xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD), en una primera fase, la
d’acollida i valoració, disposa de centres d’atenció i seguiment de drogodepen-
dències (CAS) que ofereixen tractament ambulatori especialitzat a les persones
amb problemes d’addicció. El CAS és la porta d’entrada del col·lectiu a la xarxa
d’atenció sociosànitaria. En una segona fase, la de desintoxicació, trobem que es
pot fer a nivell ambulatori a través del CAS, o a nivell hospitalari a les unitats
hospitalàries de desintoxicació (UHD).

No serà fins a la tercera fase, la de reinserció, quan l’integrador social podrà
iniciar el seu treball en l’àmbit sociolaboral. Hi ha diversos recursos assistencials
o centres d’integració social que treballen en aquesta etapa de reinserció. Entre
ells trobem:

• els centres de dia

• les comunitats terapèutiques

• els pisos tutelats

Els centres de dia són serveis diürns de caràcter semiresidencial que ofereixen
tractament tant en fase de deshabituació com d’incorporació social. Així mateix,
faciliten l’equilibri en el sistema familiar i la integració en l’entorn social i
laboral, promovent l’adquisició d’habilitats que possibilitin una conducta social
normalitzada i la seva plena integració.

En els centres de dia es fan activitats educatives i ocupacionals per afavorir la
incorporació social dels drogodependents en procés de deshabituació. Les acti-
vitats estan orientades a fer que adquireixin hàbits de vida normalitzats: horaris,
distribució de temps lliure, esports, activitats laborals, culturals i educatives...

Comunitats terapèutiques (CT): són recursos de caràcter residencial en règim
d’internament temporal, orientats principalment a la deshabituació i rehabilitació
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de persones drogodependents que per les seves circumstàncies i característiques
no poden seguir amb garanties el seu tractament de forma ambulatòria. Aquests
serveis fomenten l’educació en hàbits saludables, habilitats per a la vida, formació
ocupacional i laboral i formació acadèmica adaptada.

La majoria d’aquests centres es troben aïllats dels nuclis urbans per allunyar el
drogodependent del contacte amb la droga i el seu entorn habitual.

Pisos tutelats: són un dels recursos finals abans de la reinserció total de l’exdro-
godependent. L’usuari es marca cada setmana, junt amb els professionals que
tutoritzen el recurs, un pla de treball i uns objectius, i durant el dia tracta de
complir-los. En principi no hi ha límit temporal d’estada, però l’habitual és de
6 mesos a un any.

Algunes de les línies de treball que presenten aquests recursos són:

• Construir una nova xarxa social: incentivar les relacions socials noves i
saludables.

• Suport a la família i treball conjunt amb els familiars.

• Incentivar les activitats saludables i la gestió del temps lliure.

• Suport en la recerca de feina.

El treballador de l’àmbit social encarregat del pis és qui fa el seguiment personal,
se li ofereixen recursos externs, ajuda per elaborar el CV, es porten a terme simu-
lacions d’entrevista, assessorament, reorientació laboral i derivacions a empreses
d’inserció especialitzades.

2.4.4 Persones sensellar

Tot i que a Catalunya no hi ha dades actualitzades que permetin saber quantes
persones dormen al carrer, en els darrers anys onze municipis catalans han decidit
organitzar recomptes per saber quantes persones dormen al ras als seus carrers i
tenir xifres (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Recompte de persones que dormen a Catalunya, 2019

Fundació Arrels (www.arrelsfundacio.org)
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INE són les sigles de
l’Institut Nacional

d’Estadística.

Deu d’aquests formen part de la llista d’onze municipis catalans amb més habitants
(el 2019 no ha organitzat recompte la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat). En total,
aquests 11 municipis acullen el 40% de la població catalana.

A partir d’aquests recomptes i de dades de l’INE podem oferir una imatge de com
són les persones que dormen al carrer:

• Si analitzem les dades per nacionalitats (figura 2.7), la persona sensellar
majoritàriament és espanyola (54%) i no estrangera (46%). Dins els
estrangers, l’origen majoritari, i en gran diferència, és africà, seguit de
persones de la Unió Europea i persones d’Amèrica. És quasi nul·la la
presència de sensellar d’Àsia, Oceania i europeus de països que no siguin
de la Unió Europea.

• Si analitzem les dades per sexes (figura 2.8) veiem que la majoria, més d’un
80%, són homes, davant del quasi 20% de dones.

Figura 2.7. Persones sensellar per nacionalitat
(Espanya, 2012)

Figura 2.8. Persones sensellar per sexe
(Espanya, 2012)

Les persones sensellar es troben en un estadi de màxima vulnerabilitat i exclusió
social. Les mancances i les necessitats són tan grans, i tan bàsiques, que la inserció
laboral queda en un segon terme. Normalment cal fer primer una reconstrucció
personal que pot durar mesos o anys. Dins aquesta cal incloure l’accés a un
habitatge, ja que aquest proporciona estabilitat, intimitat i seguretat i és clau
perquè les persones que han viscut al carrer puguin transformar la seva situació.

Dins aquest grup ens trobem amb persones que no tenen habitatge o si el tenen
està per sota de les condicions mínimes d’habitabilitat. Tenen escassa o nul·la
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existència d’ingressos econòmics. Els vincles familiars i socials són molt febles o
inexistents, arribant a la solitud i a l’aïllament social.

En moltes ocasions presenten problemes afegits a la seva condició de sensellar.
Així, per exemple, les patologies més habituals són les malalties mentals i les
addiccions, com l’alcoholisme i toxicomanies, de les que no acostumen a mantenir
ni tractament ni seguiment mèdic, la qual cosa fa cròniques aquestes patologies.
Però també trobem casos que pateixen altres malalties cròniques, persones amb
una discapacitat, amb irregularitat documental...

Com més temps fa que la persona es troba al carrer, més deteriorament trobem, i
es pot arribar a una persona que ha perdut els hàbits d’higiene, de la cura personal,
alimentació..., tant sigui per la dificultat que representa mantenir-los al carrer com
per una desatenció. Això porta finalment a una persona amb la salut física molt
minvada.

El conjunt d’aquests factors genera que hi hagi una desvinculació del mercat
laboral, o si encara mantenen un nivell de vinculació, aquest sigui molt precària i
en el mercat no ordinari.

Exemple de treball amb persones sensellar, el model ’Housing First’

Des del 2014, la Fundació Arrels aposta per treballar amb les persones sensellar des del
que s’anomena model Housing First, que prioritza l’accés des del primer moment a un
habitatge individual, digne i estable, posant la persona al centre i tenint en compte la
seva opinió. Housing First significa ‘a casa primer’ i ofereix a persones que es troben
en una situació de màxima vulnerabilitat l’oportunitat d’accedir directament a un habitatge
individual, estable i permanent. En trobareu més informació a: ja.cat/xVRXX.

2.4.5 Necessitats sociolaborals

Quan iniciem un itinerari personal d’inserció amb persones en greu risc d’exclusió
social partim de la base que s’han adquirit els hàbits mínims per poder entrar en
un procés d’inserció.

A continuació elaborem un llistat no exhaustiu de les diferents necessitats que es
poden detectar, en funció de cada persona demandant, en cada àrea de necessitats;
en general caldrà fer un treball de sensibilització en el món empresarial i en la
societat:

1. Àrea d’orientació. El fet d’haver estat molt temps fora del mercat laboral,
de no tenir formació ni experiència, genera que pugui haver les següents
necessitats:

• Necessitat de reconèixer els seus propis interessos.

• Necessitat d’analitzar els seus punts forts i febles.

• Necessitat de conèixer el mercat de treball: sectors, ocupacions,
perfils...

• Necessitat de conèixer l’autoocupació i l’emprenedoria.
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• Necessitat conèixer aquelles formacions que el poden dur a l’ocupació
que volen.

• Necessitat de poder fer l’anàlisi de la seva pròpia ocupabilitat.

• Necessitat de definir el seu objectiu laboral o perfil laboral.

• Necessitat d’establir un pla de millora de la seva ocupabilitat.

2. Àrea de formació. En funció de la persona i de l’objectiu professional,
podran emergir les següents necessitats:

• Necessitat de fer una formació professionalitzadora.

• Necessitat de conèixer competències de base instrumentals bàsiques:
els recursos de l’entorn.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals bàsiques:
lingüístiques i de càlcul.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals específi-
ques: digital i llengües.

• Necessitat de millorar competències transversals per millorar la seva
ocupabilitat, com són la iniciativa, l’autonomia, hàbits relacionals,
saber estar en un lloc de treball, comprendre i integrar-se en els
objectius d’una empresa i fins i tot la predisposició a generar una nova
ocupació.

3. Àrea d’inserció. Caldrà parar atenció a:

• Necessitat d’adquirir competències de base d’accés a l’ocupació: les
tècniques de recerca activa de feina (eines, canals i processos).

• Necessitat d’ús autònom de les tècniques de recerca activa de feina.

4. Àrea personal. En funció de cada persona, podrem detectar necessitats
relacionades amb:

• Cobrir necessitats bàsiques com habitatge, xarxa social de suport,
econòmiques...

• Necessitat de conèixer el possible accés a algun subsidi.

2.4.6 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

Quan ens plantegem l’elaboració d’un IPI amb aquests col·lectius pot ser que con-
siderem com una bona inserció el fet d’entrar a treballar en un taller ocupacional
o un taller de baixa exigència, però és important mirar més enllà i plantejar l’ús
d’aquests com una inserció a curt o mitjà camí. És la reflexió que fa F. Esteban
(2014):

“La majoria de les tasques en els tallers són rutinàries, reporten baixos salaris i són
socialment poc desitjades, de manera que no produeixen satisfacció; però haurien de
constituir només un primer pas, necessari per a molts, cap a millors condicions. Caldria,
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llavors, pensar en itineraris que incloguin certa mobilitat laboral a mitjà termini, recolzats
amb programes de formació contínua.”

F. Esteban (2014). La inserció laboral d’exreclusos. Una aproximació qualitativa (pàg. 202).

El procés transcorrerà per les fases habituals: inici, treball i tancament.

En la fase inicial es farà l’acollida al dispositiu d’inserció a partir de tutoria indi-
vidual (majoritàriament) o grupal. A continuació, un cop tinguem el compromís
de participació de la persona, farem l’entrevista inicial. En aquesta es portaran a
terme les diferents tasques:

• Adequar les expectatives dels usuaris a la situació real del món laboral, en
relació amb les ofertes i les demandes i categoria professional.

• Recollida de dades i definició d’objectius.

En la fase de treball (si no s’ha definit objectiu laboral en la fase inicial) caldrà
incloure la seva definició en el projecte professional, amb la consegüent anàlisi de
l’ocupabilitat i determinació del pla de millora de l’ocupabilitat. A partir d’aquí
es farà el desenvolupament de:

• Competències tecnicoprofessionals:

– Facilitar la derivació a recursos externs de formació professional regla-
da o no reglada que permetin la millora de les capacitats professionals.

– Acreditació de competències.

– Plans d’ocupació o programes d’ocupació i formació, com els tallers
d’ocupació.

– Empreses d’inserció.

• Competències de base:

– Lingüístiques o de càlcul: escoles d’adults o IOC quan vulguem
formació reglada o tallers a l’entitat si no requereix titulació.

– TIC o llengües estrangeres: recursos especialitzats de l’entorn o
escoles d’adults.

• Competències transversals:

– Tallers amb diferents dinàmiques i activitats a l’entitat.

– Simulacions de situacions possibles.

– Visites a recursos.

– Xerrades de professionals.

A nivell metodològic, cal parar atenció a:

• Augmentar la participació personal en el seu itinerari d’inserció, que sigui
protagonista i de forma autònoma.
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• Motivar cap al canvi actitudinal i aptitudinal, potenciant el desenvolupament
de les habilitats personals i professionals que els participants necessitin per
a la seva inserció sociolaboral.

• Verificar la situació de la persona a partir d’un seguiment acurat de les seves
capacitats i actituds, com pot ser l’observació en el marc d’un ambient de
treball tutoritzat. Aquest contacte amb una feina ajuda a revisar el procés
d’inserció laboral predefinit i a valorar les possibilitats d’inserció posteriors.

Altres maneres de treballar el seu apoderament i construcció d’un entorn i una
xarxa social primària que faci la funció de contenció són:

• Potenciar la responsabilitat i la participació en activitats de lleure i que
aprengui a gestionar el temps lliure personal (organització i planificació).

• Participar socialment des de la perspectiva de l’aprenentatge i servei, reper-
cutint positivament en la societat i exercint la reciprocitat.

• Promoure les relacions socials de les persones excloses i millorar la seva
autoestima i les seves habilitats socials i personals.

Finalment, les competències de base d’accés a l’ocupació es desenvolupen mitjan-
çant:

• Tallers a l’entitat amb dinàmiques i simulacions de situacions reals.

• Assistència a un club de feina propi o extern per afavorir la seva autonomia
en el procés de recerca de feina.

Finalment, amb aquests col·lectius la fase de tancament requereix un bon
seguiment de la persona, perquè existeix la possibilitat que hi hagi recaigudes,
sobretot amb persones amb toxicomanies, on aquestes són més freqüents. Cal
tenir en compte que una altra causa de la poca continuïtat en les feines és la baixa
tolerància a la frustració, problemes amb les relacions amb els superiors... Però si
s’ha fet una bona tasca en la fase de treball no té per què haver-hi conflictes.

2.4.7 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

És evident que la formació té un factor clau en gairebé tots els processos d’inserció
laboral. En el cas dels col·lectius d’alta vulnerabilitat encara pot resultar més
rellevant, ja que o bé no tenen formació o està desfasada o han de reorientar el seu
perfil laboral per no tornar al seu anterior ambient professional.

Per tant, serà necessari formar-lo en nous coneixements tècnics per exercir una
nova feina. Els recursos més adients seran:
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• Formació professional específica: fusteria, jardineria, pintura...

• Formació ocupacional, escola taller, cases ofici o tallers d’ocupació.

• Plans d’ocupació.

• Programes específics d’ocupació i formació.

• Tallers prelaborals: tenen com a objectiu adquirir uns hàbits laborals
mínims abans d’intentar la recerca al mercat laboral ordinari.

• Empreses d’inserció.

• La recerca de feina: es recomana començar a fer-la en empreses amb
responsabilitat social corporativa.

• Centres socioeducatius: formació en idiomes, TIC, lectura, escriptura, etc.,
i tot tipus d’oferta formativa que podem trobar a la ciutat.

De cara a la contractació a l’empresa, caldrà tenir present els ajuts i bonificacions
a la contractació laboral de persones en risc d’exclusió social i altres situacions.

Com en altres col·lectius, existeix un teixit de serveis, entitats i dispositius
d’inserció que atenen persones en greu risc d’exclusió social amb qui haurem
de treballar en xarxa per oferir una atenció més global, efectiva i eficient.


