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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



Inserció sociolaboral 10 Treball amb suport

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.

http://www.euse.org/
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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:
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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.

http://www.empleoconapoyo.org/aese/
http://www.actas.cat/catala/
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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.

http://www.actas.cat/docs/El%20Treball%20amb%20Suport.pdf
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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
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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.
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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.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793617&language=ca_ES
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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.

http://www.empleoconapoyo.org/aese/Caja%20de%20Herramientas%20para%20la%20diversidad.pdf
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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
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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.
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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



Inserció sociolaboral 40 Treball amb suport

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
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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.



Inserció sociolaboral 55 Treball amb suport

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.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/204_Models_CV_Cat_tcm9-49851.pdf
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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.

http://ves.cat/eoBJ
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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:

https://www.activamutua.es/ca/estudio-activa-mutua-sobre-absentismo-de-las-personas-con-discapacidad-en-las-empresas/
http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/estudio-activa-mutua-sobre-absentismo-de-las-personas-con-discapacidad-en-las-empresas
https://fundacionadecco.org/azimut/el-absentismo-entre-los-trabajadores-con-discapacidad-es-inferior-a-la-media/
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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:
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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.
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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.



Inserció sociolaboral 91 Treball amb suport

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
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Al punt “Els pilars
metodològics del treball

amb suport”, de l’apartat
“Caracterització del treball

amb suport”, s’explica
com s’aplica una

planificació centrada en la
persona en la metodologia

de treball amb suport.

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
dels suports naturals, en

el punt “Cinquena fase:
suports dins i fora del lloc

de feina”, de l’apartat
“Fases del treball amb

suport”.

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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Les competències que
s’indiquen estan alineades

amb les presentades a
l’apartat “Context de la

inserció sociolaboral”, de
la unitat “Context de la

inserció laboral”.

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

Podeu consultar el Reial decret
llei 5/2018, de 27 de juliol, de
mesures en matèria de protecció
de dades, al següent enllaç:
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.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751-C.pdf


Inserció sociolaboral 102 Treball amb suport

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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