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Introducció

En aquesta unitat ens centrarem en els factors que determinen que una persona
pugui accedir amb facilitat al mercat laboral o que, en canvi, tingui dificultats
tant per trobar una feina com per mantenir-la en el temps. Veurem també quins
són els agents implicats en els processos d’inserció sociolaboral, què cal tenir en
compte en el disseny, la planificació i implementació d’un itinerari personalitzat
d’inserció, com es porta a terme l’avaluació dels itineraris i la importància del
treball en xarxa.

El primer apartat, “Fonamentació del procés d’inserció sociolaboral”, incideix
en la importància de plantejar el procés d’inserció des d’una perspectiva cons-
tructivista, en què el paper del tècnic d’inserció es basarà sobretot en l’acompa-
nyament. L’anàlisi de l’ocupabilitat és un altre dels punts importants d’aquest
primer apartat, atès que, partint del grau d’ocupabilitat inicial i posant en joc
les eines, recursos i accions necessaris, la persona usuària podrà assolir el grau
d’ocupabilitat necessari per poder-se inserir laboralment.

Analitzarem també el model ISFOL per a la classificació de les competències i
iniciarem el recorregut pels projectes d’inserció sociolaboral fent-ne una concep-
tualització i definint-ne els objectius.

El segon apartat, “El procés d’inserció en l’acompanyament a les persones”,
fa referència a un dels eixos dels projectes d’inserció sociolaboral: la intervenció
amb les persones. Aquesta intervenció té com a protagonista la persona usuària,
es concreta en els itineraris d’inserció i ha de culminar en l’assoliment d’un lloc
de feina adient i ajustat a les expectatives i necessitats dels seus destinataris.

Com a pas previ, sabrem què cal tenir en compte pel que fa a la persona com
a destinatària de l’itinerari, quines característiques han de tenir els itineraris
d’inserció, les fases d’un itinerari i les accions que cal dissenyar i implementar en
cadascuna d’elles, els documents i protocols necessaris per registrar i sistematitzar
la informació necessària i el seguiment que cal fer al llarg de la implementació de
l’itinerari.

En el tercer apartat, “Projectes de col·laboració amb l’entorn”, es farà un
recorregut al voltant del segon gran eix dels projectes d’inserció, les empreses
que faran possible la inserció efectiva de les persones usuàries. Massa sovint
es deixa de banda o s’obvia la importància que té el fet de disposar d’un ventall
d’empreses que, quan necessitin incorporar treballadors a les seves seus, pensin
en els dispositius d’inserció i en tot el que aquests els poden oferir.

Fer una bona tasca de prospecció, donar a conèixer el dispositiu, fer-ne difusió,
destacar els grans avantatges que poden oferir al teixit empresarial, saber quins
canals i recursos cal posar en marxa per optimitzar el procés, establir negociacions
fèrtils i tancar aliances, fidelitzar i fer que les empreses confiïn en els dispositius
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d’inserció i el paper vital que, com a encarregat de la prospecció, difusió,
negociació i fidelització té el tècnic d’inserció laboral són els continguts d’aquest
tercer apartat, que inclou també informació sobre la importància del treball en
xarxa i les seves possibilitats en el terreny de la inserció.

Per finalitzar, el quart apartat, “Avaluació dels projectes d’inserció”, dona
una àmplia visió i aporta una valuosa informació sobre els tipus d’avaluació,
les fases, els agents implicats, els àmbits i la temporalització, així com els
factors i indicadors que cal emprar per poder fer una bona avaluació que permeti
ajustar, adaptar o inclús reformular aquelles parts de l’itinerari susceptibles de ser
millorades per tal d’assolir els resultats esperats segons els objectius plantejats.

Aquest apartat i la unitat es tancaran amb la difusió dels projectes d’inserció i els
aspectes logístics, pràctics i legals que cal tenir en compte.

Amb aquest petit tast de continguts ja estem en condicions de començar el
recorregut. Recordeu que, per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu
els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. Som-hi, doncs!
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Caracteritza les necessitats específiques d’inserció laboral que presenten els
diferents col·lectius d’intervenció.

• Identifica les variables que contribueixen a determinar les competències
laborals dels diferents col·lectius i persones usuàries partint de l’anàlisi de
l’ocupabilitat.

• Valora la importància de respectar el dret d’autodeterminació de les perso-
nes usuàries.

• Analitza la informació rebuda sense jutjar ni avaluar la persona.

• Defineix les principals fases i elements del procés de planificació de
projectes d’inserció sociolaboral.

• Determina itineraris d’inserció sociolaboral.

• Incorpora la perspectiva de gènere en la recerca i orientació dels llocs de
treball.

• Identifica els documents i instruments de planificació característics de la
inserció laboral.

• Descriu estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una implicació
més gran de les persones usuàries i l’entorn en la recerca activa d’ocupació.

• Valora la importància de col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’anà-
lisi de l’ajustament entre les persones usuàries i el lloc de treball.

• Reflexiona sobre els límits de la relació entre l’usuari i el professional per
trobar la distància òptima.

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

• Selecciona tècniques de promoció de l’autonomia personal en l’entorn
laboral.

• Elabora activitats per al desenvolupament d’habilitats adreçades a la recerca
activa de feina.

• Incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca de feina.
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• Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries
en l’entorn laboral.

• Selecciona estratègies que afavoreixin a la persona usuària l’establiment
d’un bon clima laboral i evitin les situacions de crisi.

• Estructura les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona
usuària.

• Seqüencia les activitats que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat
laboral de forma independent.

• Estableix les mesures que assegurin el compliment de les normes de
seguretat i higiene durant la jornada laboral.

• Valora la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família
en el procés d’inserció sociolaboral.

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

• Identifica els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte
d’inserció.

• Descriu tècniques de recollida d’informació per valorar el procés d’adapta-
ció de la persona usuària al lloc de treball.

• Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d’aprenen-
tatges adquirits.

• Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació de les persones
implicades en el procés d’inserció laboral.

• Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés d’inserció sociolaboral.

• Descriu el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

• Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d’inserció laboral.

• Registra i organitza els resultats de l’avaluació del procés d’inserció socio-
laboral.

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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La persona és sempre la
protagonista del seu procés
d’inserció. Cada procés
d’inserció és únic.

1. Fonamentació del procés d’inserció sociolaboral

El procés d’inserció sociolaboral s’entén com el recorregut que fa la persona
mitjançant un itinerari d’orientació individualitzat, amb l’objectiu de millorar
la seva ocupabilitat, és a dir, l’habilitat per accedir i mantenir una ocupació, a
través del desenvolupament de competències tecnicoprofessionals, tant de base
com transversals.

Per tal d’entendre el procés d’inserció sociolaboral, cal tenir en compte una sèrie
de qüestions, com ara:

• Com es fonamenta un procés d’inserció?

• Què és l’ocupabilitat i quins factors la defineixen?

• Per què tenir una baixa ocupabilitat pot impedir l’accés al mercat laboral?

• Què són les competències? Per què són importants?

• Com es porta a terme un projecte d’inserció laboral i quins elements el
formen?

• Com s’avalua la idoneïtat d’un projecte d’inserció laboral?

1.1 El procés d’inserció sociolaboral com a procés d’orientació

Quan parlem del procés d’inserció sociolaboral, fem referència a un procés
d’orientació que es realitza de manera personalitzada a una persona demandant.

Hem d’entendre l’orientació com el procés d’acompanyament continuat
i dinàmic que realitza un professional a una persona en situació de
desocupació o inclús d’exclusió laboral i social amb l’objectiu que aquesta
pugui incorporar-se al mercat laboral, no de forma puntual, sinó de manera
estable. És a dir, obtenir una feina i ser capaç de mantenir-la.

Aquest procés d’orientació es fa amb un enfocament constructivista, el qual es
basa en la idea que per aprendre cal partir de l’experiència personal de cadascú
per relacionar-la amb els nous aprenentatges i l’entorn, en el nostre cas el món
laboral, i així aconseguir aprenentatges significatius que permeten transferir
els coneixements i experiències a contextos diferents d’aquells on s’han après.

L’acompanyament sempre tindrà un caràcter mediador entre la persona i el
context.



Inserció sociolaboral 10 El procés d'inserció sociolaboral

En el cas de la inserció laboral, la funció mediadora s’ha de donar entre la
persona i el mercat de treball. Per tant, el tècnic laboral, com a orientador,
és l’encarregat d’afavorir que la persona usuària millori la seva ocupabilitat
mitjançant el desenvolupament de la competència professional, amb la finalitat
d’assolir l’objectiu d’inserció que s’hagi marcat.

El procés d’inserció pot ser més curt o més llarg, en funció dels motius que han
portat la persona a estar en situació de desocupació. El recorregut que hom ha de
fer per tal d’esdevenir ocupable i l’acompanyament que farà amb el professional
conformen l’ itinerari d’inserció.

“El concepte d’itinerari apareix com a resposta a les dificultats per a la inserció sociolaboral
de les persones i col·lectius en exclusió o en risc d’exclusió. És una metodologia de treball
que es basa en la individualització, l’acompanyament i l’ajuda i el compromís de les parts
implicades.”

“Orientació per a col·lectius vulnerables”. Creu Roja; pàg 25.

Un itinerari d’inserció suposa per a la persona fer un recorregut en el qual, com
anirem veient, s’haurà de comprometre, definir objectius, dissenyar, (de manera
conjunta amb el tècnic), un pla de treball, realitzar accions, avaluar-les... La
majoria de les persones ateses en dispositius d’inserció presenten dificultats per
poder iniciar amb èxit un procés d’inserció o, dit d’una altra manera, són persones
amb especials dificultats per trobar una feina i/o mantenir-la, i necessiten un ampli
suport en aquest sentit.

Aquest suport pren forma amb l’acompanyament o acció tutorial en la qual el
tècnic ha de promoure la reflexió, facilitar la integració de noves competències i
aprenentatges, afavorir la presa de decisions... En resum, l’acció tutorial implica
acompanyar la persona demandant des del primer pas, al llarg del desenvolupa-
ment del seu itinerari d’inserció i fins que assoleixi la millora de l’ocupabilitat
que li possibiliti inserir-se i mantenir al mercat laboral.

La intervenció en la millora l’ocupabilitat, sigui quin sigui el punt de partida, s’ha
de fer de manera progressiva i sempre adaptada a les capacitats i característiques
de la persona, per això és tan important la figura de l’orientador laboral com a
referent de la persona demandant.

1.2 El procés d’inserció basat en la millora de l’ocupabilitat

Hi ha diversos factors que poden explicar que les persones tinguin dificultats per
accedir al mercat laboral i/o per conservar un lloc de treball: des de motius externs,
com poden ser una conjuntura econòmica desfavorable, que porta implícits baixos
índexs de contractació o legislacions laborals restrictives que no animin el món
empresarial a contractar; fins a motius més interns, vinculats a característiques
personals, a les actituds, de caràcter formatiu, laboral o, sobretot, amb quines
competències compta la persona i de quina manera les posa en joc en diverses
situacions. Aquests factors definiran l’ocupabilitat d’una persona.
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Per plantejar-nos millorar l’ocupabilitat de les persones demandants, és necessari
aproximar-nos al concepte d’ocupabilitat, definir el paper que tindrà la seva anàlisi
en un itinerari d’inserció i concretar els factors que incideixen sobre aquesta.

1.2.1 Ocupabilitat, definició i característiques

La paraula ocupabilitat és una traducció del terme anglès employability, construït
en la dècada dels vuitanta a partir de les paraules employ (‘ocupació’) i hability
(‘habilitat’); literalment, es pot traduir com l’habilitat per accedir a una ocupació
o mantenir una ocupació.

“L’ocupabilitat indica la posició d’una persona en un moment determinat de la seva vida
respecte a una ocupació concreta.”

Colomer, M., Palacín, I. i Rubio, F. Claus tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport

tutorial. (2008).

La proposta metodològica realitzada per Colomer, Cruells, Palacín i Rubio (2008)
entén l’ocupabilitat com un factor individual, propi i diferent per a cada individu,
que evoluciona al llarg del temps, perquè la persona anirà acumulant experiència
(laboral o no), desenvoluparà competències, podrà canviar la seva disponibilitat o
situació personal, entre d’altres, i la seva ocupabilitat canviarà.

Tanmateix, fem referència a una ocupació concreta, ja que una mateixa persona
pot tenir una bona ocupabilitat respecte a un lloc de treball i una baixa o nul·la
ocupabilitat per a un altre lloc de treball o àmbit professional (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. L’ocupabilitat

Adaptat de “Claus tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport tutorial”
(2008)

L’ocupabilitat és el grau de probabilitat que té una persona demandant de
feina d’accedir a un lloc de treball o conservar el que ja té.

L’ocupabilitat presenta quatre característiques essencials: és dinàmica, relativa,
variable i multifactorial. Vegem-ne el significat:

• Dinàmica: l’ocupabilitat d’una persona evoluciona i millora si hi ha un pla
d’acció, perquè pot evolucionar, i de fet evoluciona en la majoria dels casos,
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al llarg de la vida d’una persona, i pot millorar mitjançant un pla d’acció.

• Relativa: tenir un bon nivell d’ocupabilitat en un determinat sector laboral
no implica tenir-lo igual de bo en altres sectors.

• Variable: hi ha elements que no depenen de la persona, com són l’evolució i
el comportament dels mercats econòmics i la seva influència sobre el mercat
laboral.

• Multifactorial: a l’hora d’inserir-se en el món laboral hi ha molts factors a
considerar: econòmics, subjectius, culturals i biogràfics.

Exemples de característiques d’ocupabilitat

Dinàmica: una persona que comença un itinerari d’inserció. La Marta té 21 anys, ha
acabat l’ESO fa diversos cursos i no ha volgut continuar formant-se. Ha intentat, sense èxit,
trobar un lloc de feina, i davant l’evidència que el seu nivell d’ocupabilitat és molt baix, ha
decidit augmentar-lo mitjançant una sèrie d’accions coherents i sistemàtiques que inclouen
formació, tècniques de recerca de feina i altres habilitats sociolaborals que no té adquirides.

Relativa: una persona que vol canviar de feina. En Pere té vint-i-sis anys i fins fa poc
temps va treballar en el sector de la construcció. No vol tornar a treballar en l’àmbit en
el qual treballava. Necessita adquirir competències en el sector en el qual es vol inserir
laboralment, el sector de la mecànica, ja que vol obrir el seu propi taller.

Variable: una persona afectada per la bombolla immobiliària. En Pere ha estat treballant
i guanyant un bon salari en els anys de bonança econòmica, en què el sector de la
construcció va ser un dels més pròspers i que va generar més llocs de treball. Un cop
acabada la bonança, i amb l’arribada de la crisi, en Pere i molts altres treballadors com ell
es van veure abocats a l’atur després de molts anys sense dificultats per trobar feina.

Multifactorial: els factors d’ocupabilitat d’una persona. El tècnic en inserció que s’ocupa
de l’itinerari de la Marta ha de tenir en compte factors de tipus econòmic (situació del mercat
de treball), subjectius, culturals i biogràfics, com poden ser el sexe, l’edat, l’ètnia, el nivell
de formació, l’experiència laboral prèvia, la disponibilitat, el coneixement de tècniques de
recerca de feina... Serà la interacció de tots els factors la que definirà el nivell d’ocupabilitat
de la Marta.

1.2.2 L’anàlisi de l’ocupabilitat

L’anàlisi de l’ocupabilitat juga un paper fonamental en l’itinerari d’inserció, ja
que és el mecanisme d’orientació i motivació que possibilitarà el procés de canvi
necessari per a la inserció laboral. El seu objectiu és que la persona sigui capaç
d’identificar els elements que incideixen, de manera positiva o negativa, en la
seva ocupabilitat, i tenir així un punt de partida sòlid i fonamentat que permeti el
disseny i la implementació d’un pla d’acció adequat a les necessitats i objectius
de la persona.

Mitjançant l’anàlisi de l’ocupabilitat, serà possible portar a terme les següents
accions:

• Detectar els factors d’ocupabilitat que incideixen en l’ocupabilitat d’una
persona o grup.
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• Planificar les accions del projecte d’inserció.

• Avaluar els canvis en l’ocupabilitat al llarg del procés.

En moltes ocasions, el punt de partida per a l’anàlisi de l’ocupabilitat es basa en els
dèficits i no en les potencialitats de la persona. En moltes metodologies d’anàlisi
es tenen molt en compte els requeriments del lloc de treball que la persona no
compleix, com poden ser: determinades competències, disponibilitat, formació...

Si bé per planificar una intervenció de qualsevol classe pot ser necessari analitzar
allò que li manca a la persona, es corre el risc de caure en el desànim, en la
desmotivació, si la persona s’enfronta a una llarga llista de mancances que, amb
tota seguretat, no podrà resoldre ni deixar enrere abans de la seva inserció laboral.
Aquesta situació pot esdevenir un cercle viciós: una persona no és ocupable perquè
té moltes mancances, però no podrà deixar enrere les seves mancances si no
accedeix al mercat laboral.

Un altre perill de centrar l’anàlisi de l’ocupabilitat en els dèficits és que es
pot arribar a ignorar un potencial que tothom té, de coneixements, destreses
i experiències que, ben dirigides, poden ser de molta utilitat en la inserció
laboral. Per mesurar l’ocupabilitat alguns indicadors (com el nivell de qualificació,
competències transversals, motivació, interessos i contactes personals) poden tenir
un pes significatiu que compensi altres indicadors negatius que puguin incidir en
l’ocupabilitat de la persona i que no tenen per què dependre només d’ella.

En aquest sentit, factors com les experiències laborals no formals, participació en
organitzacions i activitats relacionades amb la societat civil, la família o la comu-
nitat, competències transversals assolides en la vida quotidiana i característiques
personals o d’estil de vida són molt positius si es tenen en compte i s’inicia un
procés de reconeixement i millora.

Així, en l’anàlisi de l’ocupabilitat s’han de tenir en compte els punts febles i els
aspectes a millorar, però també els punts forts i els aspectes que la persona ja té
assolits, però cal potenciar.

Prendre consciència de la situació pel que fa a la pròpia ocupabilitat és la base
per millorar-la. El procés d’anàlisi de l’ocupabilitat ha de connectar els
factors d’ocupabilitat amb la pròpia realitat de la persona, les seves capacitats
i allò que demana el mercat laboral.

A aquest procés d’anàlisi de l’ocupabilitat, la persona li ha de donar significat
i, partint d’aquest significat, crear el seu propi projecte de millora professional.
Recordem que hem d’entendre el procés d’inserció sociolaboral com un procés
d’orientació, on és important que l’aprenentatge significatiu s’incorpori a l’es-
tructura de coneixements que ja posseeix la persona.

En aquest sentit, diem que aquesta anàlisi és un procés compartit, perquè si el
protagonista del procés d’inserció és el professional i no la persona, si les decisions
es prenen tenint en compte només allò que “convé” en comptes d’acompanyar el
procés, aquest aprenentatge significatiu difícilment es produirà.
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1.2.3 Els factors d’ocupabilitat

Seguint el model d’anàlisi proposat a Claus tutorials (2008), en l’ocupabilitat
d’una persona hi incideixen tres grans grups de factors: els estructurals, els
personals i els competencials. El primer factor està vinculat al context i els altres
dos a la persona (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Els factors de l’ocupabilitat

Adaptat de “Guia metodològica per a la inserció laboral de dones”. Diputació de Barcelona (2004)

Factors estructurals

Els factors estructurals són factors externs a l’individu, és a dir, que en un procés
de millora de l’ocupabilitat, ni la persona usuària ni el tècnic en inserció hi poden
influir directament. Fan referència a les característiques econòmiques, polítiques
i socials que condicionen les oportunitats objectives d’accés i permanència en
l’ocupació, ja que:

• Incideixen en les dinàmiques de creació d’ocupació i en el creixement,
transformació o declivi de sectors i perfils professionals.

• Configuren la qualitat del mercat de treball pel que fa a estabilitat laboral,
poder adquisitiu, temps de treball, seguretat laboral, igualtat de gènere,
integració de col·lectius amb dificultats, etc.

• Indiquen les prestacions, serveis o recursos que la societat crea per regular
el mercat de treball, facilitar l’accés d’alguns col·lectius i persones a la
formació o oferir serveis complementaris que facilitin l’assoliment i/o el
manteniment del lloc de treball.
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Aquí intermediació fa
referència al fet de
relacionar una demanda de
feina (per part de la
persona) i una oferta laboral
(per part de l’empresa).

Les entitats d’inserció han
de ser observatoris de la
realitat del mercat laboral.

• Indiquen els efectes de discriminació que faciliten o dificulten la inserció.
Els efectes de discriminació estan en funció de circumstàncies molt diverses.

Potser caldria preguntar-se per què s’inclouen els factors estructurals dins de
l’anàlisi de l’ocupabilitat, si no depenen de la persona usuària ni de l’entitat
d’inserció. Ho podrem veure més clar en el següent exemple:

Exemple d’influència dels factors estructurals

En Manuel, treballador en el sector de la construcció des de fa vint-i-cinc anys: en l’època
en què el sector de la construcció estava en expansió, en Manuel no tenia problemes per
trobar feina, mentre que, amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la subsegüent crisi del
sector, en Manuel pot quedar-se en situació d’atur, malgrat que les seves competències
professionals no han minvat: senzillament, el mercat de treball no absorbeix l’oferta de
persones amb el seu perfil professional. El grau d’ocupabilitat d’en Manuel ha patit un
canvi negatiu per la conjuntura econòmica i laboral.

Com podem veure a través de l’exemple, és important que la persona (en Manuel)
prengui consciència dels elements externs i de l’impacte que tenen en la seva
ocupabilitat si vol modificar-la i millorar-la: pot optar per obrir-se camí en un
altre sector mitjançant la formació, per exemple, o reciclar-se en el sector de la
construcció, cosa que li permetrà augmentar les possibilitats de tornar a entrar en
el circuit laboral.

També és de vital importància que des dels dispositius o entitats dedicades a la
inserció sociolaboral es tingui sempre present en quina conjuntura de l’economia
i el mercat es troben, per poder dissenyar, modificar o incorporar objectius i
projectes que permetin una major adaptació i incidència en les tendències i
l’evolució del mercat de treball. En aquest sentit, és imprescindible l’actualització
constant d’informació i anàlisi, per descomptat adaptata a la realitat propera, tenint
en compte, igualment, la doble funció d’orientació a les persones usuàries i la
intermediació amb les empreses.

Factors personals

Els factors personals són factors individuals que estan relacionats amb les carac-
terístiques objectives i subjectives de la persona, del seu currículum formatiu,
experiència laboral i el propi entorn. Actuen com a mecanismes condicionadors
o potenciadors de la inserció laboral. La majoria d’ells poden ser modificats per
la persona, que és l’única que està legitimada per fer-ho.

Exemple de la influència dels factors personals

En Manuel ha de buscar feina en un sector diferent d’aquell on ha treballat fins ara. L’èxit de
la recerca dependrà de la seva formació, la seva experiència laboral, la seva disponibilitat,
el seu coneixement de les tècniques de recerca de feina; però també d’altres factors, com
els motius pels quals ha estat acomiadat de les feines anteriors, la seva posició davant la
feina en general... És a dir, en funció de l’encaix dels factors personals amb el que demana
el mercat de treball, en Manuel tindrà més o menys dificultats per trobar un lloc de feina.

S’ha de tenir en compte que, quan es planteja la modificació d’alguns factors
personals, s’està fent referència a qüestions que formen part de la vida privada
de les persones i no hi ha cap raó, per legítima que pugui semblar, per forçar la



Inserció sociolaboral 16 El procés d'inserció sociolaboral

persona a facilitar aquesta informació (tot i que cal posar les condicions perquè
el procés d’inserció culmini amb èxit, i això suposa, en la majoria dels casos,
tenir tota la informació possible). En cas que ho faci, és important que la
persona usuària sàpiga que la informació que faciliti serà tractada amb la màxima
confidencialitat.

És tasca del tècnic fer evidents els factors personals i portar que la persona faci
una reflexió sobre l’impacte que aquests factors poden tenir sobre l’ocupabilitat,
així com a abordar la seva modificació a través dels factors competencials.

Per analitzar els factors personals, cal fixar-se en els indicadors relacionats amb la
trajectòria laboral, la trajectòria formativa, les experiències vitals, la disponibilitat
envers el procés i el treball i el posicionament davant el treball. Vegem què inclou
cadascun:

• Els aspectes sociodemogràfics com poden ser l’edat, el sexe i el gènere,
tenir alguna discapacitat...

• La trajectòria laboral inclou experiències laborals formals, no formals,
nivell de qualificació professional, responsabilitats, funcions exercides i
nivell d’execució, motius de pèrdua o canvi de feina, temps, tipus i vivència
de l’atur, experiències en recerca de feina...

• La trajectòria formativa ens dona informació sobre la titulació bàsica,
postobligatòria, reglada i no reglada, formació complementària, formació
ocupacional, contínua, aprenentatge informal...

• Les experiències vitals inclouen diferents processos i etapes que hagi
experimentat la persona que poden afectar o haver afectat en la seva inserció
sociolaboral.

• La disponibilitat envers el procés i el treball inclou els compromisos i
responsabilitats sociofamiliars, ingressos propis i a la llar que provenen de
salaris regulars, estacionals, prestacions no contributives, prestacions d’atur,
ajuts, coneixement i ús dels recursos socials i de les prestacions que s’hi
ofereixen, xarxes de suport utilitzades, disponibilitat horària, de mobilitat
geogràfica, d’incorporació a una nova feina...

• I, finalment, l’actitud o el posicionament de la persona davant el tre-
ball ens permet recollir informació sobre les creences i opinions sobre
l’ocupació, el valor que li atribueix, les motivacions per a la recerca
d’ocupació, atribució causal interna o externa sobre la seva situació d’atur,
l’autoconcepte i maduresa personal i professional, el grau de definició
del projecte professional, les aspiracions laborals a mitjà i llarg termini,
l’actitud en la recerca d’ocupació...

Exemples d’atribució causal interna i externa

És l’explicació subjectiva amb la qual les persones expliquen la seva situació d’atur.

L’atribució externa se centra en causes alienes a la persona com l’atzar, situacions
econòmiques i socials. Per exemple: “els empresaris prefereixen contractar a persones
amb altres perfils”, “he tingut mala sort” o “encara que em formi no hi ha feina”.
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El capital competencial és
un factor clau de
l’ocupabilitat d’una persona.

Enfocament holístic

L’holisme (del grec hólos,
‘totalitat’) és una posició teòrica
que postula com els sistemes i
les seves propietats han de ser
analitzats en el seu conjunt i no
només a través de les parts que
els componen.

L’atribució interna està lligada a la capacitat personal o a l’esforç que ha de fer la persona.
Per exemple: “no disposo de formació actualitzada” o “no m’he esforçat en la recerca de
feina”.

Factors competencials

La competència professional és el factor clau en la millora de l’ocupabilitat, per
dos motius bàsics:

• La competència professional és modificable.

• És el factor actiu capaç de fer possible un canvi important en els factors
personals de l’ocupabilitat.

La competència professional determina i defineix la capacitat que té la persona
per prendre decisions, millorar la seva formació, canviar o fer compatibles els
seus valors i hàbits amb l’ocupació i modificar, en sentit positiu, les seves actituds
enfront de la inserció laboral.

Com veurem més endavant, la gran majoria de competències professionals són
vàlides per a diferents sectors d’ocupació i per un ampli nombre de llocs de
treball, sempre que les persones tinguin la capacitat de transferir i adequar les
competències a cada lloc de feina.

Les competències professionals s’organitzen en tres grans blocs segons el model
de l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo dell Formazione Professionale dei Lavora-
tori; en català, ‘Institut per al Desenvolupament de la Formació Professional dels
Treballadors’):

• Competències tecnicoprofessionals

• Competències de base

• Competències transversals

De com es faci l’elecció i de la utilització adient d’aquests tres tipus de competèn-
cies professionals, dependrà el nivell d’èxit del procés d’inserció d’una persona.

L’ISFOL i el model de l’FP a Itàlia

A començaments dels anys noranta, l’Institut per al Desenvolupament de la Formació
Professional dels Treballadors (ISFOL) va començar a treballar en un model conceptual
sobre el qual es pogués fonamentar i articular el Sistema Nacional de Formació
Professional d’Itàlia. Aquest sistema incorpora una estructura de formació i acreditació
a partir de la unitat de qualificació, que incloïa continguts, durada, modalitat de formació i
criteris d’avaluació i que continua sent, a hores d’ara, la base de la formació professional
en aquest Estat de la Unió Europea.

Aquest model, que pot ubicar-se juntament amb altres models més coneguts, sota
un enfocament holístic o complex de les competències professionals, serà el que
desenvoluparem, tot i que hi ha altres classificacions depenent dels diferents autors,
igual que la definició de competència varia segons qui la conceptualitzi.
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1.3 Les competències

Per tal d’engegar, implementar i tancar amb èxit un procés d’inserció, és impres-
cindible conèixer la tipologia de les competències i el seu paper en aquest procés.
Però què són les competències? Quines són les seves característiques?

La definició de “competència” va lligada als canvis que s’han produït en el
mercat laboral i les demandes d’aquest en els darrers anys; fet que es pot
concretar en quatre eixos:

1. La cada vegada més amplia relació entre l’accés al món laboral i el nivell
d’educació/ formació.

2. L’adequació dels treballadors als canvis tecnològics i organitzatius de la
producció i la feina.

3. La transformació de l’oferta educativa/formativa.

4. Els canvis en les modalitats d’adquisició i reconeixement de les qualificaci-
ons professionals.

Aquests quatre eixos incideixen de forma directa en l’evolució del concepte de
competència i en la seva aplicació al llarg del temps. Quan la competència o com-
petències s’apliquen a l’àmbit laboral, parlem de competències professionals.

Partint de la proposta de definició de SURT, podríem definir la competència
professional com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats,
habilitats, actituds i comportaments laborals que es posen en joc en
l’execució d’una determinada activitat, ja sigui lúdica, esportiva, formativa,
laboral...

En aquest sentit, la competència és un conjunt ampli de recursos personals que
impliquen acció i, en conseqüència, una conducta, que ha de ser observable
directament i, per tant, mesurable i avaluable.

1.3.1 Classificació de les competències

Les competències es poden ordenar de diferents maneres. En aquest material,
seguirem la classificació que fa l’ISFOL, que organitza les competències en tres
grans blocs: competències tecnicoprofessionals, de base i transversals (vegeu la
figura 1.3).



Inserció sociolaboral 19 El procés d'inserció sociolaboral

Figura 1.3. Competències professionals proposades per
l’ISFOL

Colomer, M. (2010)

Aquest model ha estat adaptat i desenvolupat per la pràctica i la recerca portada a
terme des de SURT, associació de dones per la inserció laboral, mitjançant el seu
projecte ASTROLABIUS (2002), on empreses i treballadors van dur a terme la
tasca d’identificació de les competències rellevants per a l’ocupació; permetent el
desenvolupament i reforç d’aquest model.

1.3.2 Competències tecnicoprofessionals

Les competències tecnicoprofessionals fan referència als coneixements i tècniques
necessàries per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral o un lloc
de treball concret, i es definirien per a un ofici o un perfil professional determinat.
Són competències, per tant, que es van adquirint amb la formació i/o l’experiència
professional. Aquesta formació pot ser:

• Reglada: cicles formatius, programes de formació i inserció PFI, estudis
universitaris.

• Ocupacional: formació específica per a persones en situació d’atur.

• Contínua: específica per a persones en actiu dins el mercat laboral.

• D’altres tipus: altres possibilitats de formació van relacionades amb els
programes públics d’ocupació-formació, com poden ser les cases d’oficis i
els tallers d’ocupació, els contractes de formació i de pràctiques...

Atès que aquesta tipologia de competències solen anar referides a una
formació molt concreta i específica, sempre que es vulgui canviar
d’ocupació, s’ha de revisar si els coneixements i l’experiència que es té
encaixen amb el perfil requerit segons el propi objectiu professional.

Exemple de canvi de feina

La Marta va cursar un CFGS d’administració d’empreses, i ha adquirit, per la via formativa,
les competències tecnicoprofessionals associades a aquesta ocupació. Però després de
tres anys treballant en un despatx, decideix que vol donar un gir a la seva vida professional
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L’accés al mercat laboral
com a finalitat

Tenir competències de base
també implica conèixer el mercat
laboral, el seu funcionament i la
gestió dels recursos i tècniques

per poder accedir a una ocupació.

i dedicar-se a la fotografia; per tant, la Marta haurà de posar en marxa un itinerari
formatiu per tal d’adquirir les competències tecnicoprofessionals que li permetin inserir-se
laboralment en l’àmbit escollit.

1.3.3 Competències de base

Les competències de base fan referència a aquells coneixements mínims reco-
neguts en una cultura determinada com a requisits bàsics per accedir a una
ocupació. Aquestes competències permeten fer front a situacions de recerca i
canvi d’un lloc de treball a un altre, o d’un sector productiu a un altre. L’ISFOL
descriu les competències base en els següents termes:

“Aquestes competències, requisit fonamental per a l’ocupabilitat de les persones, són
fonamentals com formació per a la ciutadania”.

(Angeli, 1997).

Des de la perspectiva de la persona, les competències de base responen a
l’exigència de contribuir a augmentar la probabilitat d’inserir-se en un context
de treball. Es classifiquen en tres grups: competències d’accés a l’ocupació,
instrumentals bàsiques i instrumentals específiques (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Competències de base

Podem dir que, malgrat que les competències de base s’adquireixen a través
dels estudis secundaris obligatoris (ESO), també es poden desenvolupar amb
l’experiència laboral, la recerca de feina i mitjançant formació bàsica instrumental
específica.

Competències d’accés a l’ocupació

Són aquelles competències que permeten a la persona poder-se moure en el procés
d’accés a un lloc de treball. Això implica:

• Conèixer com funciona, i com està organitzat, el teixit empresarial (tipolo-
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gia d’empreses, requisits per accedir-hi...).

• Conèixer els mecanismes, recursos i canals per tal de poder accedir al mercat
laboral.

• Conèixer els drets i els deures que té una persona en el moment en què
accedeix a un lloc de treball.

Competències instrumentals bàsiques

Es tracta de competències que, generalment, s’aprenen en l’etapa de l’educació
secundària obligatòria (ESO). Constitueixen els coneixements mínims imprescin-
dibles per poder interactuar amb els altres i amb l’entorn sociolaboral. Exemple
de competències instrumentals bàsiques són:

• El coneixement i adequació en l’ús de l’entorn laboral i social d’un deter-
minat territori.

• Tenir la capacitat requerida de lectoescriptura i càlcul funcional.

• Tenir la capacitat de comprensió i producció oral.

• Tenir la capacitat de destreses psicomotrius.

Competències instrumentals específiques

Tot i no ser imprescindibles (com sí que ho són les bàsiques), podríem dir que les
competències específiques són molt importants per tal de permetre a la persona
ampliar el ventall d’opcions per fer possible la seva inserció laboral. Exemples
de competències instrumentals específiques serien:

• Coneixements d’informàtica i domini de les noves tecnologies de la infor-
mació, com:

– escriure un text en un processador de textos a l’ordinador

– navegar per internet

– guardar arxius

– enviar un correu electrònic

– fer una recerca per internet

• Conèixer i dominar altres idiomes a nivell parlat i escrit. En el mercat
laboral actual el coneixement de l’anglès esdevé gairebé imprescindible,
però també es valora el coneixement d’altres idiomes, com el francès,
l’alemany, l’italià, el rus...

• Conducció de vehicles

• ...
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Sinònims de les
competències transversals

Sovint trobarem textos on es
faran servir com a sinònims de

les competències transversals les
capacitats claus, les habilitats

socials, les competències claus...

Evolució del mercat laboral

El mercat laboral ha evolucionat
pel que fa als seus criteris.

Abans de la prevalença de les
competències transversals, el que

el mercat valorava eren,
bàsicament, les competències
tècniques i les instrumentals.

Exemple d’adquisició de noves competències

La Marta va adquirir la majoria de competències de base a l’ESO, però un cop ha accedit
al mercat laboral s’adona que presenta mancances importants en el coneixement de les
noves tecnologies i en el coneixement de l’idioma alemany, competències que li permetrien
ascendir de categoria dins l’empresa on treballa. Ha començat a estudiar alemany a
l’Escola Oficial d’Idiomes i s’ha apuntat a un curs d’informàtica avançada.

1.3.4 Les competències transversals

Més enllà de les competències de base, les competències transversals permeten
a l’individu desenvolupar i aplicar les seves pròpies competències en activitats
diverses (transferència del coneixement). Impliquen factors tant cognitius i
afectius com comportamentals. Es consideren competències fonamentals per
capacitar la persona a treballar en diversos àmbits professionals i aconseguir
resultats superiors.

“(Les competències transversals són...) aquelles competències que no són específiques
d’una determinada activitat o posició laboral, sinó que entren en joc en diverses situacions.”

Angeli (1997)

Les competències transversals tenen una gran importància en el mercat la-
boral actual, un mercat laboral que es caracteritza pel canvi: contractacions
temporals en comptes de contractacions indefinides, subcontractació, expansió
del teletreball, importància de les noves tecnologies (TIC), ocupacions polivalents,
processos de reciclatge continus...

Tots aquests trets fan que les competències transversals adquireixin una importàn-
cia cabdal en els processos de selecció; quan, fins fa relativament poc temps, eren
considerades només com un factor addicional a tenir en compte. Relacionat amb
la creixent valoració de les competències transversals, trobem també la constatació
de l’obsolescència de les competències tècniques.

Un indicador d’aquest canvi el podem trobar en el currículum europeu, al qual es
recomana incorporar aquests altres valors del capital competencial de la persona,
fet que fins ara no s’acostumava a incloure en els currículums. No podem deixar
de banda tampoc l’expansió de l’anomenat currículum per competències.

Donar valor a les competències transversals facilita recuperar els aprenentatges
que es realitzen en àmbits de treball no formals, amb la finalitat de donar-los valor.
Això equival a recuperar l’anomenat currículum ocult; partint del reconeixement
dels aprenentatges i les experiències realitzades. Si es recuperen les competències
transversals adquirides durant l’experiència no reconeguda, dins la trajectòria
vital, serà possible identificar un gran nombre de competències perfectament
transferibles a l’entorn laboral i a ocupacions concretes.
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Qualsevol persona té competències transversals adquirides al llarg de la
seva trajectòria vital, perquè tots passem per processos que impliquen
el desplegament d’habilitats, actituds i coneixements necessaris que ens
possibiliten i ens donen la capacitat de poder assolir canvis importants i
complexos.

Les competències transversals estan classificades tenint en compte les accions que
ha de dur a terme la persona: identificar (o diagnosticar, segons alguns autors),
relacionar-se i afrontar situacions laborals. Aquestes accions representen tres
macrocompetències caracteritzades, per tal d’assolir un alt grau de transferibilitat
a activitats i contextos diversos. Al seu torn, cadascuna d’aquestes macrocompe-
tències porta vinculades altres competències concretes (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Classificació de les competències transversals

Competències transversals d’identificació

“Les competències transversals d’identificació són aquelles competències relacionades
amb l’anàlisi tant de les pròpies capacitats com de les característiques de l’entorn laboral.
Aquestes competències poden implicar, per exemple, la capacitat d’identificar els propis
punts febles i les potencialitats, identificar les característiques i els requeriments del context
i generar estratègies de resposta satisfactòries per a la persona.”

Colomer, M. (2010), pàg. 17.

A continuació, definim les tipologies de competències transversals d’identificació:

• Identificació i valoració de les pròpies capacitats. Aquesta competència
permet reconèixer els punts forts i els febles en relació amb l’àmbit laboral,
així com construir una imatge professional realista i positiva valorant i
confiant en les pròpies capacitats. Exemples de l’aplicació d’aquest tipus
de competència poden ser: saber quins són els meus interessos, criteris per
triar una feina, tenir confiança en les pròpies capacitats o saber quins són
els meus límits.

• Situar-se en el context laboral. Permet ubicar-se respecte a una ocupació,
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lloc de treball, perfil professional exigit i identificar-ne els requisits per po-
der generar estratègies professionals que afavoreixin l’obtenció de resultats
positius per a la persona i per a l’empresa. Un exemple d’aplicació d’aquesta
competència seria: identificar les funcions, competències i responsabilitats
associades a un lloc de treball concret.

• Disposició a l’aprenentatge. Aquesta competència permet identificar
els propis punts febles en l’àmbit formatiu respecte a l’objectiu laboral,
realitzant la formació adient per poder millorar amb una actitud positiva
i amb motivació per a la superació personal. En són exemples: saber què
necessitaria i m’agradaria aprendre per tal d’assolir el meu objectiu laboral,
tenir ganes d’aprendre, donar importància a la formació contínua.

Competències transversals de relació

Les competències transversals relacionals són aquelles que incorporen un ampli ventall
de processos relatius a com establir una relació amb altres persones i amb l’entorn.
Relacionar-se de manera eficaç amb els altres suposa el desenvolupament d’un conjunt
d’habilitats de naturalesa socioemocional (domini de l’expressió de les emocions i dels
sentiments, gestió del conflicte...) i d’estils de comportament que es posen en joc durant la
interacció.

Colomer, M. (2010), pàg. 18.

Les competències transversals de relació són les següents:

• Comunicació. Saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de
manera clara i saber escoltar i entendre els altres. Un exemple d’aplicació
d’aquesta competència seria: transmetre les seves idees, estat d’ànim,
opinions o informació de manera clara i entenedora amb el llenguatge i
suports necessaris i/o disponibles.

• Relació interpersonal. Saber relacionar-se satisfactòriament amb els
companys de feina i poder respondre correctament davant les persones que
hi ha per sobre teu en l’estructura d’organització de l’empresa, mantenint
una actitud assertiva en les relacions. En serien exemples d’aplicació:
reconèixer la vàlua dels companys, respectar les diferències de les persones
pel que fa al seu origen, sexe, religió, o el fet de saber trobar la manera de
dir les coses adaptant-me a cada situació.

• Treball en equip. Col·laborar i cooperar en la realització de les tasques dins
d’un equip, entenent que es treballa per a un objectiu comú. Un exemple
d’aplicació podria ser: col·laborar i cooperar de manera coordinada amb
un equip de persones, amb diversitat de rols i funcions, en la realització de
tasques per l’assoliment d’una meta comuna.

Competències transversals d’afrontament

Són aquelles competències que permeten generar a la persona una resposta adient
i positiva a un problema o una circumstància nova, com un canvi.
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Les competències d’afrontament es refereixen també a aquell conjunt de competències que
permeten la construcció i la posada en marxa d’estratègies d’acció, amb l’objectiu d’assolir
els objectius personals i previstos a la tasca. Podem dir, per tant, que són competències
relatives a la capacitat de resolució de problemes i a la capacitat de negociació, entre
d’altres.

Colomer, M. (2010), pàg. 18.

Així, els tipus de competències transversals d’afrontament són:

• Responsabilitat. Disposició per a implicar-se en el lloc de treball, valorant-
lo com a expressió de la competència professional. Un exemple d’aplicació
de la competència seria: realitzar les tasques assignades amb els criteris de
temps i la qualitat establerts.

• Adaptabilitat. Capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de
l’entorn de treball i a les noves exigències de l’ocupació, que afavoreixin
l’obtenció de resultats positius per a la persona, davant un ampli ventall
de situacions laborals. Un exemple de posar en joc aquesta competència
seria: proposar alternatives d’actuació eficaces i eficients davant situacions
imprevistes en l’entorn laboral.

• Organització del propi treball. Tenir una visió clara del conjunt de
les tasques relacionades amb el propi lloc de treball i poder executar-les
amb els recursos disponibles i en els terminis fixats. Poder desenvolupar-
les de manera independent. Com a exemple de posada en pràctica de la
competència, podríem proposar: prioritzar les tasques assignades en funció
de criteris com: urgència, importància, terminis, temps de dedicació. . .

• Negociació. Buscar acords satisfactoris per a les parts i apropar posicions,
sempre que sigui possible, davant situacions de conflicte en les relacions
interpersonals i del context laboral. Un exemple que permet copsar l’aplica-
ció d’aquesta competència seria: reconèixer els interessos i posicionament
de les altres persones.

• Gestió de situacions d’estrès. Saber generar estratègies de resposta posi-
tiva davant les situacions de dificultat, sobrecàrrega de tasques i conflicte
que poden aparèixer en relació amb el lloc de feina. Un exemple d’actuació
d’acord amb aquesta competència seria: mantenir el control de les seves
emocions davant situacions estressants o de fortes emocions.

Altre model de classificació de les competències transversals

L’entitat Barcelona Activa proposa i defineix, en el seu document Diccionari de
les competències clau, característiques personals relacionades, d’una forma causal,
amb l’èxit en un determinat lloc de treball. Aquestes característiques connecten
amb les competències transversals més valorades en el món laboral actual (vegeu
la figura 1.6).



Inserció sociolaboral 26 El procés d'inserció sociolaboral

El Diccionari de
competències clau es pot

consultar en línia a:
bit.ly/2A2IUYI

Figura 1.6. Competències clau més valorades

“Les competències clau són aquell conjunt d’habilitats, actituds i valors que permeten
una execució excel·lent de les tasques professionals, i que es reflecteixen en determinats
comportaments en el context laboral.”

“Les competències clau han pres una especial rellevància en el món laboral actual.
Les noves tendències atribueixen a les competències clau un paper igual de rellevant
i complementari als coneixements tècnics, assolits per la formació i l’experiència,
que tradicionalment han estat els factors predominants per preveure l’excel·lència en
l’acompliment de la tasca professional.”

“Conèixer les competències més valorades al mercat de treball i identificar el propi perfil
competencial és fonamental per a triar el futur professional, trobar la feina adequada i
progressar professionalment.”

Projecte de vida professional PRO VP (2011). Barcelona Activa, Consorci d’Educació,

Ajuntament de Barcelona.

Aquesta proposta de competències es pot relacionar amb la qual nosaltres treba-
llem. Per exemple, la competència de pensament analític i pensament conceptual
podria incloure’s o relacionar-se amb la macrocompetència d’identificació, la de
lideratge amb la macrocompetència de relació i les d’iniciativa o la d’orientació a
l’assoliment formarien part de la macrocompetència d’afrontament.

1.4 Els projectes d’inserció sociolaboral

L’actuació d’un dispositiu o entitat d’inserció sociolaboral es concreta i desenvo-
lupa a partir de projectes d’inserció per reduir les taxes d’atur d’un territori i/o
una població determinada, a partir de la millora de l’ocupabilitat de les persones
que atén.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
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itinerari

En el marc dels programes i
projectes d’ocupació, s’utilitza el
concepte d’itinerari per definir
la trajectòria que cada persona ha
de recórrer, amb
l’acompanyament del tècnic, per
tal d’arribar a inserir-se en el
mercat laboral.

Un projecte d’inserció, en sentit ampli, es pot definir com un conjunt
d’accions planificades, coherents i sistemàtiques basat en l’acompanyament
de les persones i lligat amb un procés d’intermediació planificat que
pretén apropar a aquestes persones demandants i empreses que cerquen
treballadors.

Aquests projectes es concreten en dos pilars fonamentals:

1. El disseny dels itineraris, amb les fases i actuacions que cal seguir per desen-
volupar l’acompanyament a les persones demandants en els processos
d’inserció sociolaboral.

2. La planificació de la col·laboració amb l’entorn en un sentit ampli. Si
obviem el valor que té l’empresa (en un sentit genèric) i el paper important
que juga en un procés d’inserció, estarem deixant de banda un factor decisiu
per a l’èxit del projecte.

Si bé la persona demandant és una peça important del procés d’inserció, el
mercat laboral i les empreses hi juguen un paper decisiu.

Quan es planifica, programa, executa i avalua un projecte d’inserció laboral s’està
posant en marxa un procés d’intervenció i intermediació amb la finalitat específica
d’aconseguir la satisfacció tant de qui sol·licita feina com de qui ofereix.

1.4.1 Objectius i avaluació d’un projecte d’inserció

Quan es dissenya un projecte d’inserció, el primer pas és tenir clar des d’on partim
i on volem arribar, és a dir, plantejar objectius. En qualsevol projecte d’inserció
hi ha dos objectius que s’han d’assolir per poder considerar-lo finalitzat amb èxit:

• Els itineraris d’inserció tenen com a objectiu la millora de l’ocupabilitat de
les persones ateses, a partir del desenvolupament de competències, per tal
que es puguin incorporar a un lloc de treball ajustat al seu perfil professional
i el mantinguin en el temps.

• La col·laboració amb l’entorn implica col·laborar amb el teixit empresarial,
altres serveis i recursos de l’entorn, amb l’objectiu de satisfer les necessitats
d’empreses amb un candidat que s’ajusti de la manera més completa
possible al perfil professional que demana la feina o el lloc de treball.

La inserció laboral no només té com a objectiu la consecució d’un lloc de
feina, sinó la seva continuïtat en el temps. No es pot considerar inserida
una persona que no és capaç de mantenir el seu lloc de feina.
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La forma i el desenvolupament que poden adquirir els projectes d’inserció so-
ciolaboral són múltiples i depenen, entre altres aspectes, de l’entramat polític i
socioeconòmic de la zona on s’implementaran.

Ens plantegem la satisfacció de l’empresa com a objectiu, ja que amb aquesta
satisfacció pretenem augmentar les possibilitats d’inserció de les persones que
atenem, incidint sobre alguns factors estructurals.

Tot i que no podem augmentar la quantitat d’ofertes de feina disponibles al mercat
laboral, sí podem intentar apropar-les a les persones que atenem. Per aconseguir-
ho caldrà acostar-se a les empreses per donar a conèixer la feina que fem:

• els serveis que els podem oferir

• les persones i els col·lectius amb què treballem

• els avantatges de contractar a aquestes persones

• els valors que implica per a l’empresa aquesta col·laboració i la imatge social
que transmet

En definitiva, es tracta de generar confiança i aconseguir que una empresa
que necessiti cobrir una vacant pugui decidir col·laborar amb la nostra entitat
d’inserció per fer-li la selecció i preparació de candidats capacitats per a aquest
lloc de treball, l’acompanyament de la persona usuària a la fase de pràctiques i
durant el període pactat quan se signi un contracte laboral.

D’altra banda, cal remarcar la necessitat de planificar l’avaluació i el seguiment
continu al llarg de tota la implementació del projecte d’inserció:

1. l’avaluació inicial ens informa d’on hem de començar a construir un projecte
d’inserció i com incidir sobre cadascun dels dos pilars d’aquest: persones i
empreses;

2. el seguiment possibilita comprovar l’evolució de la persona al llarg de tot
el procés, supervisar les accions formatives i les orientades a la recerca
de feina. Així com les actuacions que es desenvolupen en el marc de la
col·laboració amb l’entorn. Un cop la persona ha aconseguit una feina, el
seguiment tindrà com a objectiu el manteniment del lloc de treball, i

3. l’avaluació final ens permet saber en quina mesura s’han assolit els objectius
plantejats a l’inici del projecte d’inserció.
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Full de ruta

Una de les accepcions d’itinerari
el defineix com a “ruta que se
segueix per arribar a un lloc”. És
per aquest motiu que als
itineraris d’inserció també se’ls
anomena fulls de ruta.

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

La proposta d’acompanyament personalitzat que fa una entitat a una persona amb
dificultats d’inserció, tenint en compte la seva individualitat i característiques, fins
que aconsegueix una feina i és capaç de mantenir-la es coneix com a itinerari
d’inserció o itinerari personalitzat d’inserció (IPI).

La següent definició ens permet conceptualitzar els itineraris:

“S’entenen per itineraris integrals d’inserció de col·lectius vulnerables els projectes que
executen acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en
els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional
que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final
d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.”

Itineraris integrals d’inserció laboral per a l’ocupació de col·lectius vulnerables 2017-2018.

Servei d’ocupació de les Illes Balears.

Aquesta definició ens convida a aprofundir en diferents aspectes dels IPIs, com
els principis d’actuació que els vertebren, les estratègies a aplicar al llarg de les
entrevistes que hi tenen lloc, la documentació que s’hi posa en joc, així com la
planificació dels itineraris a partir d’unes fases i actuacions.

Com es recull a la definició anterior, s’espera que la persona demanant doti de
sentit el seu IPI i acabi convertint-lo el seu propi projecte professional.

Aquest projecte professional propi girarà entorn de tres elements claus: la definició
de l’objectiu professional, l’establiment del pla de millora de l’ocupabilitat per a
l’assoliment de l’objectiu definit i el desenvolupament competencial, que permetrà
la millora de l’ocupabilitat.

L’acompanyament a la persona és un dels dos eixos en els quals
es fonamenta un projecte d’inserció; l’altre és el treball amb l’entorn
empresarial. Ambdós eixos són complementaris i imprescindibles per a
l’èxit del projecte.

2.1 Característiques dels itineraris personals d’inserció

L’eix conductor dels itineraris d’inserció és l’orientació, ni la directivitat ni molt
menys la imposició.

Per garantir que els IPIs es fonamenten en l’orientació cal definir els principis
d’actuació que ha de tenir present el tècnic d’inserció al llarg del desenvolupament
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Entrevistes

Al llarg dels IPIs es porten a
terme diverses entrevistes

individuals amb la persona per
facilitar l’acompanyament.

d’aquests, les estratègies que haurà de fer servir en el desenvolupament de les
entrevistes, així com l’expedient que es genera amb cada itinerari.

2.1.1 Principis d’actuació en els itineraris personals d’inserció

A partir de la Guía para la aplicación del itinerario integrado y personalizado de
inserción sociolaboral (2007) i la Guía para la orientación laboral de colectivos
vulnerables (2008), enumerem els principis que com a professionals hem de tenir
en compte al llarg d’un IPI:

• Procés: no es tracta de portar a terme accions aïllades, ni una suma
d’aquestes, sinó d’iniciar un procés coherent que porti la persona cada cop
més a prop de la seva plena integració social i laboral.

• Personalització: les característiques personals i professionals de cada
persona i els seus interessos i expectatives fan que cada procés sigui únic,
ja que s’haurà d’adaptar el temps i el tipus d’intervenció a les necessitats de
cada persona, per tant la resposta serà individualitzada.

• Bidireccionalitat: no és un recorregut lineal sinó que interacciona amb
l’entorn i amb els aprenentatges que realitza la persona, per la qual cosa cal
adaptar la intervenció als canvis que es vagin produint.

• Tutorització: al llarg del procés es faran totes les trobades individuals amb
la persona demandant que siguin necessàries. És important que la persona
se senti acollida, acompanyada i recolzada.

• Participació: cada persona és la veritable protagonista del seu itinerari d’in-
serció i és ella mateixa qui ha de prendre les decisions que consideri més
oportunes per assolir el seu objectiu professional, tenint, per descomptat, la
informació adient per part del professional.

• La responsabilitat de la intervenció cal que, a poc a poc, vagi sent assumida
per la persona demandant, per tal d’afavorir la seva autonomia, i que sigui
capaç de continuar la seva trajectòria per si mateixa, evitant dependències
que no són convenients ni per a la persona demandant ni per al professional.

• Normalització: Les accions plantejades en l’itinerari han d’utilitzar els
recursos normalitzats de l’entorn, i estar enfocades cap al mercat de treball
local.

• Complexitat: al llarg de l’itinerari es porten a terme diverses mesures, hi
intervenen diferents actors i es requereixen diversos recursos tant interns
com externs. És, a més a més, un procés llarg amb objectius a curt, mitjà
i llarg termini. Això comporta una complexitat molt superior a la de la
realització d’accions aïllades o actuacions específiques.
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Detalls en l’escolta

Al llarg de l’entrevista, i
especialment en l’entrevista
inicial, el tècnic ha de recollir un
seguit de dades. El fet de
consultar i d’escriure al registre
d’entrevista cada comentari que
la persona explica pot
incomodar-la i ser un limitador
de la comunicació. El tècnic s’ha
d’entrenar en l’ús dels registres
per conèixer-los i facilitar una
comunicació més fluida.

A partir de les característiques esmentades, s’entén que no totes les persones
passaran per les mateixes accions ni rebran la mateixa informació; l’itinerari
es farà de forma individualitzada en funció del projecte professional definit
per cadascú.

2.1.2 Estratègies per aplicar en el desenvolupament de les
entrevistes

Al llarg de l’itinerari personal d’inserció s’articulen un seguit d’entrevistes que
permetran fer el seguiment del procés d’inserció de la persona demandant. En
aquestes, el tècnic haurà de tenir en compte una sèrie de premisses que han de
possibilitar que les entrevistes siguin operatives i s’ofereixi un plus de confiança a
la persona, alhora que es manté la distància òptima entre demandant i professio-
nal.

No hem d’oblidar que la persona que es disposa a començar un procés d’inserció
pertany a un grup amb especials dificultats d’inserció i, per tant, està en una posició
de vulnerabilitat que cal tenir en compte. Aquestes premisses giraran al voltant de
l’escolta per part del tècnic i la preparació i realització de l’entrevista.

Una de les primeres premisses que cal tenir en compte és la relacionada amb
l’escolta.

En el document “Estratègies per a l’assessorament sociolaboral de persones
ateses en un dispositiu sociosanitari” es fa referència a les vuit regles d’una bona
escolta:

1. Cal deixar parlar l’usuari. Mentre el professional parla, no escolta.

2. Cal demostrar que es vol escoltar allò que l’usuari pot i vol dir.

3. S’han d’evitar distraccions. Molt sovint es tenen diverses coses al cap, i això
impedeix centrar plenament l’atenció en el que estem fent en el moment
present.

4. S’ha d’aconseguir que la persona se senti còmoda a l’hora de parlar.

5. No s’ha d’interrompre l’usuari. Si es tenen preguntes, cal deixar que la
persona acabi d’explicar.

6. S’ha de tenir control sobre els propis sentiments. El que ens pugui despertar
la persona, ja sigui amb relació al propi compromís amb el treball que s’està
realitzant o en l’àmbit personal, s’ha de saber filtrar.

7. Cal evitar discussions o crítiques en el moment de l’atenció. Els espais per
a la discussió cal preparar-los.

8. Fer preguntes ajuda a fer que l’usuari se senti protagonista i és una bona
manera d’expressar el nostre interès per entendre allò què ens diu.
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Cal tenir en compte que algunes preguntes poden resultar incòmodes per a la
persona, i per tant s’ha de ser molt curós i respectuós quan es demani informació
sobre segons quins aspectes. És important també valorar prèviament si és realment
necessari preguntar segons quines coses en la primera entrevista o es pot anar
recollint aquesta informació un cop la persona demandant tingui més confiança i
s’hagi establert un compromís més ferm.

Pot passar també que davant d’alguna pregunta la persona es negui a respondre.
Cal respectar-ho. Probablement, com s’ha apuntat anteriorment, quan la persona
se senti més confiada, acabarà per proporcionar la informació que ens ha negat en
un principi. Evitar el conflicte i l’enfrontament són condicions imprescindibles
per poder establir una bona relació amb la persona usuària.

Altres aspectes que cal tenir en compte són els relacionats amb la preparació i
execució de l’entrevista, que es pot concretar en l’espai físic on es durà a terme,
la durada i l’estructura o el disseny.

L’espai físic on es durà a terme l’entrevista ha de ser còmode, amb unes
característiques adients pel que fa a llum, temperatura i ordre. Aquest darrer
aspecte a vegades es deixa una mica de banda, potser per la idea equivocada que “el
desordre transmet sensació de feina, d’operativitat i practicitat”. Sovint el desordre
l’únic que mostra és dispersió.

És important que l’espai garanteixi una total privacitat. És millor no atendre
trucades telefòniques, visites, ni permetre interrupcions de cap mena. Cal estar
atent a no crear “barreres comunicatives”, com ara una taula de despatx, però
també s’ha de tenir en compte de no traspassar la “distància de seguretat” que
necessita la persona per no sentir-se agredida per una proximitat excessiva del
professional.

La durada de l’entrevista sempre ha de ser limitada. Cal ser puntuals a l’hora
d’iniciar-la, i fixar una durada determinada, que en general anirà dels quaranta-
cinc als seixanta minuts. Una entrevista molt curta genera sensació d’haver-se
quedat amb assumptes sense expressar, cosa que es pot traduir en angoixa i/o
ansietat en l’usuari, mentre que una entrevista excessivament llarga tendeix a
provocar avorriment, cansament o desinterès.

Pel que fa a l’estructura o disseny de l’entrevista cal tenir en compte els aspectes
següents:

• Ha d’estar planificada per no acabar sent una recollida d’informació caòtica
i desestructurada.

• És convenient comptar amb uns protocols o instruments adients on recollir
la informació.

• El contingut s’ha d’ajustar a les característiques de la persona que tenim
davant; seria absurd centrar-se en l’experiència laboral o formativa d’una
persona que busca la seva primera feina i/o acaba de finalitzar l’ensenyament
secundari obligatori (ESO).

• Cal evitar que un disseny excessivament estructurat acabi semblant un
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu
descarregar diversos
models de document.

interrogatori. És cert que hi ha qüestions que només es poden respondre
de manera “tancada” –dades personals, llocs on s’ha estudiat–, però moltes
altres dades es poden obtenir en el context d’una conversa.

• El tipus d’entrevista més adient és l’anomenada entrevista semiestructurada.

L’entrevista s’estructura o divideix en quatre passos: la preparació,
l’execució, el registre i la valoració, que ha de culminar en una detecció
de necessitats acurada i encertada. És important donar a cadascun dels
passos la importància que es mereix, ja que són igualment importants i
complementaris entre si.

2.1.3 L’expedient personal

Al llarg d’un procés d’inserció es van compilant i generant documents. La
informació que contenen s’ha de tenir recollida de manera sistemàtica i endreçada,
a fi de poder-hi accedir de manera senzilla i ràpida quan sigui necessari. El
recull de documentació de l’usuari és l’anomenat expedient personal. Aquest
expedient acompanyarà la persona demandant al llarg del seu procés d’inserció i
serà arxivada al final del procés, per poder-la consultar si escau.

La informació que s’ha de recollir en l’expedient personal ha de fer referència a as-
pectes personals i sociolaborals de la persona, l’objectiu professional, les accions
que es portin a terme (entrevistes, diagnòstic d’ocupabilitat...), els compromisos i
acords amb la persona demandant...

No cal dir que la informació recollida en l’anomenat expedient personal ha de ser
tractada amb el màxim respecte i la màxima confidencialitat.

L’expedient personal ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

1. Registre, si escau, de l’entrevista d’acollida.

2. Contracte de compromís.

3. L’entrevista inicial o ocupacional.

4. El buidatge de l’entrevista, si escau.

5. Protocol d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats.

6. Registre del projecte professional.

7. Tota la documentació referent al seguiment de la persona usuària i el seu
projecte professional: tutorització, control d’assistència, seguiment del
projecte, entrevistes i/o trobades consensuades o extra, protocol de derivació
si escau.

8. Protocol de seguiment a l’empresa, si escau.
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9. Informe final o de tancament.

10. La documentació que ens hagi lliurat la persona usuària: curriculum vitae,
informe de vida laboral i, en general, tota aquella documentació que pugui
resultar útil.

Cada entitat o dispositiu d’inserció tindrà els seus propis models de
documents, en funció de les persones que atén (característiques, edat,
col·lectiu de pertinença...), i dels diversos programes o accions a
desenvolupar; no hi ha una documentació estandarditzada.

2.2 Diferents models d’organitzar un itinerari d’inserció

Abans d’abordar aquest apartat és necessari fer una puntualització pel que fa a la
classificació d’un itinerari d’inserció en fases; com diu M. Colomer et al (2008):

“En un sentit estricte, el procés no es pot dividir en fases perquè tot procés de canvi segueix
una dinàmica única per a cada persona i en cap cas és lineal i consecutiva. Però estructurar
mínimament el procés també suposa alguns avantatges:

• Posa èmfasi en la missió de l’acció orientadora.

• Permet acordar amb la persona un procés acotat i orientat a uns objectius.

• Aporta una referència temporal.

Organitzar el procés d’inserció amb certa estructura requereix una aplicació oberta, ja que
en tot procés de canvi s’ha de donar una revisió contínua dels acords que poden alterar el
disseny de l’itinerari previst per assolir els objectius d’inserció. Analitzar, acordar, planificar
i adquirir competències són tasques transversals al llarg de tot el procés que permeten
avaluar l’assoliment d’objectius, estudiar les possibilitats i prendre noves decisions.”

Colomer, M. (2008). Tècniques d’anàlisi de competències professionals II. Projecte

professional.

A continuació es presenten diferents propostes per organitzar els itineraris, amb
la finalitat de mostrar com les diferents metodologies tenen un objectiu comú. Es
tracta de les propostes de l’entitat SURT, l’ECAS i la Fundació Tomillo.

L’entitat SURT classifica les fases de l’itinerari d’inserció en:

1. Fase inicial. És el punt de partida de l’itinerari d’inserció; en aquesta fase
s’ha d’arribar a un compromís per part de la persona demandant i un pacte
de les condicions en què es desenvoluparà el procés d’inserció.

2. Fase de treball. On es dissenya l’itinerari d’inserció de cada participant i
s’implementa el pla d’acció que permet millorar l’ocupabilitat.

3. Fase de tancament. Finalment, s’avaluen els resultats i, si cal, es fa un
seguiment posterior a l’assoliment dels objectius del pla d’acció.
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La classificació que fan les entitats catalanes d’acció social (ECAS) en la
Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves (2010), és lleugerament
diferent:

1. Contacte i inici. Moment de contrast entre el context i el mercat laboral.
Es presenten les expectatives, els interessos i les motivacions del / de la
jove amb l’objectiu de conèixer quina és la predisposició i disposició que té
envers el procés d’inserció i per formalitzar una demanda operable.

2. Projecte professional. Moment en què es dona el gruix del procés d’inserció
i on es desenvolupa el projecte professional que permetrà el desenvolupa-
ment competencial.

3. Assoliment. Moment en què s’assoleix l’objectiu laboral o d’inserció,
s’avalua el procés i se’n pacta la continuïtat (op. cit., pàg. 39).

Al seu torn, la Fundació Tomillo, en el document Orientación laboral basada en
itinerarios: una propuesta metodológica para la intervención con colectivos en
riesgo de exclusión, fa la classificació següent:

1. Acollida i avaluació inicial de l’ocupabilitat. Diagnòstic.

2. Itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral.

3. Incorporació al mercat laboral.

En aquest material, fem una proposta per estructurar els processos d’inserció a
partir de les tres anteriors; tal com es mostra a la figura 2.1, de manera que les
fases que s’estableixen són obertes i permeables, i això permet donar una resposta
ajustada a cada persona atesa.

Figura 2.1. Fases dels itineraris personals d’inserció

A la taula 2.1 es presenta un resum de les fases, accions i documents que es posen
en joc al llarg d’un itinerari personal d’inserció.
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Taula 2.1. Resum de les fases, accions i documents d’un itinerari d’inserció

Fases Accions a portar a terme Documentació corresponent

Fase inicial 1. Accés al servei Creació o obertura de l’expedient personal / informe de
derivació

2. Acollida i presentació del servei Contracte de compromís

3. Entrevista inicial Registre de l’entrevista inicial

4. Anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic Model d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats

Fase de treball 5. Definició del Projecte professional Registre de projecte professional i cronograma, segons el cas

6. Derivacions Registre de derivació, si escau

7. Seguiment Document de tutorització

8. Seguiment a l’empresa, si escau Registres de valoració de l’empresa

Fase de tancament 9. Tancament del cas i avaluació des de diferents dimensions:
demandant, empresa i dispositiu.

Informe final del cas (o de baixa, voluntària o forçada, si es
dona el cas) i qüestionaris de satisfacció

2.3 La fase inicial

La fase inicial és l’única fase obligatòria dels itineraris personals d’inserció, ja
que per part de la persona demandant o bé per part de l’entitat es pot detectar la
inadequació dels programes o serveis del dispositiu a les necessitats de la persona
atesa. S’hi poden distingir quatre moments:

1. L’accés al servei

2. L’acollida i presentació del servei

3. L’entrevista inicial

4. L’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic

2.3.1 Accés al servei

L’accés a l’entitat o servei es pot fer de dues maneres, per iniciativa pròpia
de la persona demandant, o bé per un procés de derivació que pot ser des de
diverses institucions, segons les característiques de la persona: en el cas dels joves
la derivació sol fer-se des dels centres educatius; en el cas de les dones víctimes de
violència de gènere des de dispositius d’atenció a la víctima, els serveis de salut
mental, les OTG... Són exemples d’entitats que poden derivar usuaris cap al servei
d’inserció laboral.

La derivació sempre ha de ser pactada i raonada. Es posa, doncs, de manifest
la importància del treball en xarxa, establint lligams de col·laboració entre els
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Derivar

Derivar és un procés tècnic
mitjançant el qual un
professional elabora una
proposta perquè la persona
demandant pugui ser atesa en un
recurs que, d’acord amb les
necessitats detectades i el treball
efectuat, recull la seva demanda i
voluntat.

diferents dispositius. En cap cas es pot fer una derivació com una manera
de desentendre’s de la persona, sinó com una acció que facilitarà, mitjançant
l’establiment d’aliances i estratègies, l’èxit del procés d’inserció.

Hi ha tot un seguit de preguntes que cal fer-se quan s’ha de rebre una persona
d’una derivació. A tall d’exemple, des de l’entitat que deriva s’han de clarificar
els punts següents:

• La proposta de derivació és consensuada amb la persona usuària?

• S’ha tingut un coneixement acurat i complet de l’entitat a la qual es planteja
derivar la persona demandant?

• S’ha previst com s’engegarà el procés?

• Existeix una coordinació efectiva entre ambdues entitats?

• S’ha planificat algun tipus d’acompanyament?

Normalment, quan una persona arriba al dispositiu d’inserció derivada d’un altre
recurs o servei, ho farà paral·lelament amb un informe on tindrem les dades
bàsiques de la persona, així com quina és la seva situació de partida.

Les persones amb més dificultats per trobar feina són les que més sovint
arriben al servei derivades d’una altra entitat.

Com ja s’ha mencionat, l’altra manera d’accedir a un servei o dispositiu d’inserció
és per pròpia iniciativa. D’entrada s’entendrà que una persona que ve per
iniciativa pròpia pot comptar amb més motivació per engegar un procés d’inserció,
però també podria passar que no tingués clar quin és l’objectiu del dispositiu
i les seves expectatives respecte al servei no fossin adequades o realistes. La
voluntarietat o obligatorietat poden marcar la disponibilitat i la predisposició
inicial de personal cap al procés d’inserció.

Aquest moment donarà lloc a la creació o obertura de l’expedient personal.

2.3.2 Acollida i presentació del servei

Independentment de la via per la qual la persona arribi al servei, ho farà més
o menys informada i més o menys predisposada a iniciar un procés o itinerari
d’inserció. En l’acollida i presentació del servei és on s’ha d’aconseguir acollir
la persona perquè adquireixi confiança i un compromís ferm cap a tot el procés
que es disposa a iniciar.

L’acollida ha de promoure la confiança, la disposició i la motivació de la
persona, fer-la sentir que és la protagonista del seu recorregut, generant un
vincle entre la persona i el professional.



Inserció sociolaboral 38 El procés d'inserció sociolaboral

Vinc perquè em doneu feina

En alguns casos, la primera
demanda que fa la persona a

l’entitat és que vol que li donem
feina. Aquesta demanda s’ha de

reconduir, explicant que les
entitats d’inserció acompanyen a

trobar una feina, però no la
donen ni la garanteixen.

A més de les estratègies per aplicar en el desenvolupament de les entrevistes, en
aquest moment, proposem que l’actuació del professional segueixi aproximada-
ment la següent seqüència:

1. Presentació cordial del professional i del dispositiu o entitat. Per exemple:
“Hola, soc en... i treballo com a... a l’entitat/dispositiu..., que té per objectiu
millorar la inserció laboral de persones que es troben sense feina o que volen
millorar”.

2. Escoltar la situació de la persona, els motius que l’han portat a venir
al dispositiu, les expectatives que té del servei i la demanda que en fa
i contrastar-ho amb el servei. Amb preguntes obertes com: com has
arribat/conegut el dispositiu? T’ha explicat algú què fem? Per què vols
treballar? En què creus que et podem ajudar?

3. Informar la persona usuària del que pot esperar i què li pot oferir el servei.
Aquesta presentació ha de ser sintètica i no aclaparar la persona amb
detalls i informacions que la poden sobrepassar, però pot ser convenient fer
referència als elements claus dels itineraris. Es pot convidar la persona a
oferir-li informació sobre el dispositiu amb preguntes com: “T’agradaria
que t’expliqui què oferim a les persones que atenem perquè valoris si
encaixa amb els teus interessos? De les possibilitats o programes que t’he
explicat, vols més informació sobre algun en concret? Creus hi ha alguna
cosa de les que t’he explicat que s’ajusti a la teva situació i necessitats?”

4. Facilitar la decisió de la persona respecte si vol engegar el procés d’inserció,
sota els criteris de compromís i responsabilitat.

5. Una possible manera de tancar aquest moment és mostrant els espais del
dispositiu, acomiadant-se i convidant la persona a tornar-hi.

Acollida i presentació del servei en sessió grupal

Malgrat que el procés d’inserció o orientació comença sempre amb una entrevista, sovint es
poden organitzar sessions grupals prèvies per tal d’explicar aspectes com la metodologia
d’un procés d’inserció, les característiques del mercat laboral i, en general, tots aquells
aspectes que es considerin importants abans d’iniciar el treball amb la persona.

En aquesta fase, com s’ha indicat, s’ha de posar de manifest la demanda que la
persona espera que des de l’entitat es pugui satisfer. La demanda amb la qual
s’inicia el procés és la demanda expressada. Sol anar en correspondència amb
les necessitats de la persona, però aquestes necessitats no tenen perquè ser fruit
exclusiu de les mancances que la persona hagi pogut detectar. Les necessitats
també poden derivar d’expectatives, de desitjos i d’intuïcions que no hagin estat
contrastats.

“Per expressió s’entén el global del missatge, el que es verbalitza i el que no. Aquest primer
pas serveix per contrastar la demanda en relació amb l’oferta del servei i les necessitats
que la generen per fer-la operable. Analitzar la naturalesa de les demandes és el primer
pas del contrast.”

Guia metodològica per a la inserció laboral de dones (2008), pàg. 85
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De vegades, en funció de la demanda expressada de la persona participant, cal
ubicar-la en el dispositiu d’inserció, presentant-ho i explicant els serveis i projectes
que s’hi ofereixen, perquè la persona pugui analitzar si la seva demanda es pot
encabir dins de les possibilitats de l’entitat. Es tracta de contrastar expectatives
perquè la persona pugui acabar formalitzant una demanda operable, factible des
de l’oferta de serveis del dispositiu d’inserció i del mercat laboral.

“La demanda expressada sempre marca el punt d’inici a partir del qual es donarà
començament a la tasca d’inserció, però cal que aquesta demanda expressada derivi en
una demanda operable, que permetrà portar endavant l’itinerari. S’entén per demanda
operable aquella que pot esdevenir un projecte professional possible de realitzar-se en el
servei i que està elaborada a partir de criteris de realitat, havent contrastat les pròpies
necessitats amb els interessos i motivació i amb la situació del mercat laboral.”

Colomer, M. et al. (2010d). Proposta metodològica d’inserció laboral amb joves.

Passar de la demanda expressada a la demanda operable implica haver sigut capaç
de definir un objectiu que tingui sentit per a la persona usuària. Pot ser simplement
“voler treballar tot i l’esforç que pugui suposar en l’àmbit personal, familiar...”.
Podríem dir que es dona el pas del “sembla interessant” al “m’interessa”. Quan
la persona arriba a aquesta demanda operable i és significativa per a ella és quan
aquesta persona haurà trobat raons per participar en el procés d’inserció per tal
de dissenyar i construir el seu projecte professional. Des d’un posicionament
de predisposició es passa a un de disposició. En aquest cas la persona arriba a
un compromís des de la detecció de necessitats feta per ella mateixa i des de la
disposició i voluntat de donar-hi resposta.

Un cop realitzat aquest contrast d’expectatives i definició de demanda operable,
la persona demandant ha de prendre la seva primera decisió respecte al procés
que encetarà: si vol iniciar-lo o no tenint en compte què és el que li ofereix el
dispositiu i si encaixa o no amb la seva demanda operable, manifestant així el seu
compromís o no amb el procés d’inserció.

En determinats casos, per ajudar a prendre aquesta primera decisió, es poden
dur a terme accions per definir la disponibilitat de la persona envers el procés
d’inserció i el fet de treballar.

És en aquesta fase on la persona demandant ha d’adquirir el compromís ferm de
ser part activa en el procés d’inserció. És fonamental que la persona interioritzi
quin és el seu projecte personal, que el visqui com quelcom propi i no com una
cosa imposada externament en la figura del tècnic d’inserció. Aquest compromís
es pot recollir i concretar en un document anomenat contracte de compromís, tal
com mostra la figura 2.2:
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Entrevista inicial o
ocupacional

L’entrevista en la qual el tècnic
obté la informació necessària per

poder fer l’anàlisi de
l’ocupabilitat o la detecció de

necessitats rep diferents noms:
entrevista ocupacional, entrevista

diagnòstica, entrevista inicial...
En aquest material es farà

referència, indistintament, a
entrevista inicial o entrevista

ocupacional.

Figura 2.2. Model contracte de compromís

El compromís i conseqüent posicionament de disposició s’haurà d’anar
revisant i ratificant periòdicament, ja que tot i que pot haver-hi un
posicionament ferm en aquest moment d’inici, es poden donar moments de
fragilitat i de dubtes al llarg de l’itinerari d’inserció.

2.3.3 L’entrevista inicial

La fase inicial, un cop superada l’acollida i presentació del servei amb el com-
promís de participació per part de la persona demandant, s’articula al voltant
de l’entrevista ocupacional o inicial, que permetrà recollir informació per
realitzar l’anàlisi de l’ocupabilitat o detecció de necessitats, imprescindible per
poder confegir un projecte professional veritablement personalitzat i adaptat a les
necessitats de la persona.

Per tal d’obtenir les dades necessàries, el tècnic farà una entrevista inicial. Amb
aquesta és necessari obtenir informació sobre diferents indicadors relacionats amb
els factors d’ocupabilitat personals i competencials.

Serà important que cada entitat o dispositiu d’inserció, en funció dels programes
que desenvolupi, dels col·lectius que atengui i d’altres variables, elabori els seus
propis instruments de recollida d’informació. Aquests instruments han de fer
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A l’apartat “Annexos” de
l’apartat, podeu consultar
dues propostes més de
guió d’entrevista inicial.

referència als diferents factors que condicionen l’ocupabilitat i en funció de les
variables prèviament indicades, s’han d’establir els indicadors o informació a
recollir.

En aquest material farem servir, com a model d’entrevista inicial, una adaptació
del model amb el qual heu treballat a la Unitat “Treball amb suport”, adaptat
d’EUSE (2010). En aquest model trobem diferents apartats que recullen els factors
personals i competències que condicionen l’ocupabilitat:

• Dades personals (figura 2.3)

• Expectatives respecte al servei (figura 2.3)

• Posicionament i disponibilitat laboral (figura 2.4)

• Experiència laboral (figura 2.5)

• Formació (figura 2.5)

• Competències de base i transversals (figura 2.6 i figura 2.7)

Figura 2.3. Dades personals i expectatives del servei
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Figura 2.4. Disponibilitat laboral

Figura 2.5. Experiència laboral i formació
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A la secció “Annexos” de
l’apartat, podeu
descarregar el model
d’entrevista inicial.

Figura 2.6. Competències de base i transversals I

Figura 2.7. Competències de base i transversals II

Alguns d’aquests apartats d’informació es poden anar recollint abans de l’entre-
vista inicial i, d’altres, tal com hem dit, s’hauran de recollir en un moment més
avançat de l’itinerari.

Exemple de recollida de dades a partir de diferents moments

Si rebem una persona derivada d’un altre servei, acompanyada d’un informe de derivació,
es podrà aprofitar la informació que s’hi inclou per omplir, abans de l’entrevista inicial, les
dades personals, per exemple, tot i que sempre caldrà confirmar-les amb la persona atesa.

D’altra banda, al llarg del moment de l’acollida i presentació del servei, si s’ha fet de
manera individual, es poden recollir dades respecte a l’apartat d’expectatives del servei
o posicionament i disponibilitat laboral.

El buidatge de l’entrevista i l’informe preliminar

Si bé no és imprescindible, ja que es compta amb el registre de l’entrevista ocupacional
o inicial, es pot optar per fer-ne un buidatge i recollir en un instrument a part el més
significatiu de l’entrevista. És l’anomenat “buidatge de l’entrevista” o informe previ al procés
de detecció de necessitats necessari per dur a terme el diagnòstic d’ocupabilitat.

Una altra possibilitat és que, abans de l’entrevista ocupacional, es dugui a terme una
sessió de presentació on l’usuari conegui el servei o dispositiu, i en la qual es recullin
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Vegeu l’anàlisi de
l’ocupabilitat de l’apartat

“Fonamentació del procés
d’inserció sociolaboral”,

d’aquesta unitat.

les dades més representatives. Abans d’endinsar-nos en l’itinerari en si, es generaria així
un document que seria l’informe preliminar.

Sigui quina sigui l’opció triada, el document resultant s’incorporarà a l’expedient
personal de la persona usuària. És probable que aquesta entrevista es pugui
desenvolupar en més d’una sessió o que s’hagin de revisar algunes de les dades
recollides al llarg del procés.

Complements a l’entrevista inicial

N’hi ha prou amb l’entrevista per poder fer una bona detecció i un bon diagnòstic?
Doncs, no sempre; moltes vegades caldrà fer ús d’altres instruments complemen-
taris a l’entrevista inicial, com poden ser:

• Tests psicotècnics, que no pot passar el tècnic en inserció, però sí que pot
sol·licitar als professionals adients (psicòlegs col·legiats) que els passin i
recopilar-ne les dades.

• Si la persona ha estat derivada d’un altre servei, de salut, per exemple, es
pot incorporar a la fitxa de dades la informació facilitada per l’entitat que
deriva.

• Proves de competències bàsiques: lectoescriptura, aptituds numèriques,
coneixement de recursos de l’entorn, com mitjans de transport...

• Maneig de les TIC: accés a la xarxa, ofimàtica (fulls de càlcul, processadors
de textos, ús de correu electrònic...).

• Tècniques de recerca de feina: ús de canals de recerca de feina, confecció
de currículum, carta de presentació...

2.3.4 L’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic

Un cop recollides la informació i les dades necessàries mitjançant l’entrevista
inicial i, si escau, havent implementat altres accions o protocols, és el moment
d’iniciar l’anàlisi de l’ocupabilitat per detectar les necessitats de la persona,
recurs imprescindible per confegir el projecte professional.

Fer una detecció de necessitats implica analitzar i valorar tots els factors d’ocupa-
bilitat que estan relacionats amb la inserció: posicionament i disponibilitat davant
el procés i la inserció, formació, experiència laboral, competències... I esbrinar,
en relació amb aquests, què és el que pot facilitar el procés d’inserció i què el pot
estar dificultant o impedint.

Tindrem, doncs, un cop finalitzada la detecció de necessitats, un diagnòstic de
l’ocupabilitat de la persona. Les necessitats detectades en el diagnòstic estaran
en consonància amb elements claus de l’itinerari d’inserció i les categoritzarem
en quatre àrees: orientació, formació, inserció i personal (figura 2.8).
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Figura 2.8. Correspondència entre elements claus dels IPI

Conceptualment, i seguint la definició de Càritas, podem dir que el diagnòstic
d’ocupabilitat:

“(...) consisteix en una anàlisi del grau d’ocupabilitat d’una persona, a partir de les dades
que proporciona, la reflexió conjunta de les dues parts respecte al que signifiquen aquestes
dades amb relació a l’accés a la feina i, finalment, la formulació de propostes que es puguin
integrar en un pla de desenvolupament de l’ocupabilitat.”

Elvira, M. i Prieto, R. (1999). ¿Cómo desarrollar la empleabilidad?

La finalitat del diagnòstic, doncs, té un doble vessant: per una banda, permet
detectar el grau d’influència dels diferents factors d’ocupabilitat en relació amb la
inserció laboral o accés al món del treball de cada persona i, per una altra, aquest
diagnòstic ens permetrà saber on cal incidir a l’hora de confegir el pla, l’objectiu
del qual és, no ho oblidem, millorar l’ocupabilitat de la persona usuària, cosa
que al seu torn farà possible que pugui accedir a un lloc de feina i ser capaç de
mantenir-lo.

Cal ser, però, prou prudents i tenir en compte que és pràcticament impossible
establir un perfil inequívoc de cada persona amb una única entrevista, per molta
cura que s’hi hagi posat i per moltes preguntes que s’hagin fet. Hi ha variables
subjectives i personals que només es faran visibles al llarg de procés, per això s’ha
de tenir sempre present la possibilitat de canviar, adaptar, reestructurar el projecte
professional inicial, en funció dels diversos aspectes que es van “incorporant” al
procés.

Malgrat això, el diagnòstic d’ocupabilitat ens dona un punt de partida vàlid i fiable
per decidir quin tipus d’itinerari s’ha de posar en marxa.

Exemple de diagnòstic com a punt de partida

Un cop s’ha portat a terme l’entrevista amb en Jordi, un noi de disset anys que no ha
acreditat l’ESO, no té experiència laboral ni sap a què es vol dedicar, té clar que l’itinerari
s’haurà de basar, primer, en l’orientació i l’autoconeixement i, un cop fet això, en la formació
i en l’adquisició d’experiència laboral i competències transversals.

És possible que al llarg del procés s’hagin de fer ajustaments en el pla establert, però
és poc probable que s’hagin de canviar els tres punts fonamentals esmentats: orientació,
formació, inserció.

És recomanable que l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats s’hagin
estudiat a fons per part del tècnic, per poder informar i orientar la persona
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demandant al respecte. Alhora, però, cal que s’inclogui la participació de la
persona demandant en aquest procés, ja que és la protagonista del procés i sobre
qui recauran les decisions i accions a realitzar.

Aquest procés d’anàlisi de l’ocupabilitat i detecció de necessitats l’ajudarà en la
presa de consciència dels factors que condicionen favorablement o desfavorable-
ment la seva ocupabilitat i les competències a assolir i desenvolupar en funció de
l’objectiu proposat, així com en la reformulació de la demanda operable, si fos el
cas.

Les necessitats detectades, definides i consensuades amb la persona demandant
es consideraran el punt de partida per definir els objectius del pla de treball. No
es recomana detectar moltes necessitats a la vegada, ja que serà difícil poder-les
abastar totes. Com a tècnics no hem de tenir por en no reflectir totes les necessitats
de la persona, ja que els factors d’ocupabilitat estan entrellaçats entre ells i actuar
sobre un implica incidir sobre d’altres que probablement no s’han fet constar.

Un cop detectades i definides les necessitats de la persona usuària, i abans del
disseny del projecte professional, s’ha d’establir i definir el grau d’ocupabilitat.
Aquest pot ser baix, mitjà o alt. El grau d’ocupabilitat d’una persona serà menor
com més extenses siguin les necessitats detectades.

Les persones ateses en dispositius i entitats d’inserció solen ser persones amb un
grau d’ocupabilitat baix, cosa que suposa que presentaran mancances en diverses
àrees relacionades amb la inserció.

Un cop fet el diagnòstic de l’ocupabilitat i establert el grau, es pot passar a
dissenyar el projecte professional, cosa que donarà inici a la fase de treball.

Pot passar que després de l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats es
vegi la impossibilitat d’incloure la persona a cap programa de l’entitat o que el
procés d’inserció s’hagi de posposar, i derivar la persona a altres recursos, encara
que sigui temporalment, per cobrir prèviament altres necessitats bàsiques més
urgents abans de plantejar la inserció laboral.

Registre per fer l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció de necessitats

Cal definir un protocol per tal que de la detecció de necessitats se’n derivi un
diagnòstic d’ocupabilitat, que serà el punt de partida per al disseny d’un projecte
professional. A la figura 2.9 i figura 2.10 proposem un model d’anàlisi i detecció
de necessitats:
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Figura 2.9. Proposta de model d’anàlisi de l’ocupabilitat
i detecció de necessitats

Figura 2.10. Proposta de model d’anàlisi de l’ocupabili-
tat i detecció de necessitats

En aquesta proposta de document per fer l’anàlisi de l’ocupabilitat i la detecció
de necessitats caldrà indicar els punts forts i febles específics de cada apartat, les
necessitats presents en cada apartat i la concreció d’aquestes. A més, per a la
redacció de les necessitats utilitzarem la fórmula: “necessitat de + infinitiu +
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complement directe”.

Necessitats detectades

En l’anàlisi de l’ocupabilitat d’una persona podríem identificar, per exemple, les següents
necessitats:

Necessitats d’orientació:

• Necessitat de conèixer l’oferta formativa en relació amb el seu objectiu laboral.

• Necessitat de conèixer els requisits i les característiques d’una o diverses ocupacions del seu
interès.

Necessitats de formació:

• Necessitat d’actualitzar la seva formació en un àmbit laboral concret.

• Necessitat d’identificar i fer emergir les competències transversals d’afrontament.

Necessitats d’inserció:

• Necessitat de desenvolupar competències vinculades a la recerca activa de feina (RAF) (per
exemple: preparar-se per a les proves del procés de selecció).

• Necessitat de millorar la planificació i les estratègies de recerca activa de feina.

Necessitats personals:

• Necessitat de cobrir necessitats bàsiques com habitatge, sanitat, escolarització dels fills. . .

• Necessitat d’inscriure’s al SOC per poder considerar-se demandant d’ocupació (persona en
situació d’atur) i tenir avantatges en la contractació.

2.4 La fase de treball

A la fase de treball té lloc el pes més gran del procés d’inserció. Aquesta
comença quan ja s’ha dut a terme la detecció de necessitats i s’ha definit el
grau d’ocupabilitat de la persona usuària. Això permet dissenyar i implementar
un projecte professional que, des d’una visió holística de les necessitats de la
persona, tingui com a objectiu una millora del grau d’ocupabilitat que es pugui
traduir en la capacitat per trobar una feina i ser capaç de mantenir-la.

Després de l’anàlisi de l’ocupabilitat i el seu diagnòstic, es tornen a trobar
el tècnic i la persona demandant per planificar el projecte professional que
articularà aquesta segona fase. El projecte professional ha de constar per escrit
en un document formal, que passarà a formar part de l’expedient de la persona
demandant.

El projecte professional ha de ser compatible amb el projecte personal. Serà
efectiu i permetrà personalitzar el procés si la persona hi aboca els seus desitjos,
il·lusions i si troba un veritable sentit a tot allò que implica desenvolupar-lo.
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L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir l’augment del grau d’ocupabilitat
de la persona, de manera que sigui capaç d’aconseguir una feina i mantenir-la
en el temps.

Per tal que la persona pugui millorar la seva ocupabilitat, ha de dissenyar el seu
projecte professional amb l’acompanyament del tècnic. Aquests són els aspectes
que cal tenir en compte:

• Caldrà contemplar els elements claus dels projectes professionals: la
definició o confirmació de l’objectiu laboral, el disseny del pla de millora
de l’ocupabilitat i l’execució d’aquest per al desenvolupament competencial
que donarà lloc a la millora de l’ocupabilitat.

• En relació amb aquests elements, a la fase inicial, s’hauran detectat unes
necessitats i es proposaran unes accions que hi donin resposta.

• Cal que el tècnic d’inserció conegui les exigències i demandes del mercat
laboral, els perfils professionals més demandats i els sectors amb un alt
nivell d’ocupabilitat.

• La implementació de les accions i els recursos més adients per al desenvo-
lupament de l’ocupabilitat.

• La metodologia més adient per al desenvolupament del pla de millora de
l’ocupabilitat.

És probable que el projecte professional es vagi ampliant o modificant, a mesura
que avanci la fase de treball. Per exemple, pot passar que hom defineixi un objectiu
laboral i a mesura que avanci amb l’execució del pla de millora de l’ocupabilitat
o pla d’acció vegi la necessitat de redefinir l’objectiu professional inicial, amb la
consegüent modificació del pla de millora o d’acció.

A continuació, mostrem un exemple de registre de projecte professional (vegeu
la figura 2.2) per tal de recollir el punt de partida (perfil sociolaboral de la persona
demandant i grau d’ocupabilitat), les necessitats i els objectius del pla, les accions
a implementar i la seva temporalització:
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Figura 2.11. Model de registre del projecte professional

Aquest model de registre de projecte professional ha de permetre presentar
el cas en reunions d’equip d’inserció del dispositiu, per analitzar el cas
en equip o per fer un traspàs d’informació en cas que el professional que
ha començat l’acompanyament de la persona traslladi el cas a un altre
professional de l’entitat.

En la descripció del perfil sociolaboral s’han de fer constar les característiques
generals de la persona demandant, així com els seus punts forts i febles respecte
al procés d’inserció. Han de permetre intuir les necessitats de la persona. La
informació relativa a les característiques cal que sigui sintètica i es recomana
redactar-la amb guionets.

A partir d’aquí, és probable que no puguem omplir de manera lineal els següents
apartats del document registre professional.

El següent apartat que trobem al document és l’objectiu professional a llarg,
mitjà i/o curt termini. Sovint atendrem a persones que no tinguin concretat
l’objectiu professional quan arriben a l’entitat. Això requerirà saltar al següent
apartat Necessitats detectades i objectius que se’n deriven per determinar
necessitats, objectius generals i específics de l’àrea d’orientació i programar
accions perquè la persona defineixi el seu objectiu laboral i alternatives laborals.
Un cop definit i tenint en compte la situació de partida de la persona, es podran
determinar les necessitats, objectius generals i específics de la resta d’àrees així
com programar les accions necessàries per augmentar el grau d’ocupabilitat i
assolir l’objectiu professional.

Normalment, les accions proposades a l’apartat pla d’accions hauran de fer
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referència a les diferents àrees: orientació, formació, inserció i personal.

La temporalització de les accions, recollida en un cronograma, es pot incloure
en el mateix document de projecte professional o fer-ho en un document a banda.

El cronograma és una eina molt important dins la gestió d’un projecte.
Pot ser un document imprès o una aplicació digital; en qualsevol cas, el
cronograma ha d’incloure una llista de les activitats o tasques amb la data
prevista de començament i la data d’acabament.

Es recomana que la persona demandant signi el document de projecte professional
confirmant el seu compromís a dur a terme les accions que s’hi descriuen i
renovant la seva implicació amb el procés.

Cal explicitar que el projecte professional i les accions que s’hi inclouen en
cap cas és un “document tancat”, que es pot anar modificant en funció
dels interessos i les necessitats de la persona i se li oferirà a la persona la
possibilitat de comunicar-se amb el professional quan li sorgeixi algun dubte.

És possible que aquest projecte professional es desenvolupi o es vagi concretant
en diferents passos. Per exemple, si una persona entra en la fase de treball
sense haver confirmat el seu objectiu laboral, caldrà incloure actuacions de l’àrea
d’orientació en la fase de treball. Un cop hagi definit i/o confirmat l’objectiu
laboral es podrà tornar a fer una anàlisi de l’ocupabilitat de la persona a partir d’un
objectiu professional més concret, definint de nou les accions del pla de treball per
a la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències enfocat a un
objectiu concret.

Exemple de modificació del projecte professional

Un de les necessitats detectades en l’entrevista inicial de la Yolanda va ser la manca d’un
objectiu laboral definit. Així, en un primer moment se li va plantejar la fase de treball amb
un seguit d’accions a realitzar en relació amb l’àrea d’orientació. La Yolanda i el tècnic
van valorar que calia revisar i identificar els interessos i les motivacions de la Yolanda, a la
vegada que s’explorava el mercat laboral i diferents opcions.

Un cop definits diferents els objectius o alternatives laborals, caldrà conèixer-los a fons,
a partir del perfil exigit i de les condicions que ofereixen les diferents ocupacions, per
analitzar els factors personals i competencials en relació amb cada ocupació i l’encaix de
cada possible projecte professional amb el personal.

Un cop feta aquesta seqüència d’accions, la Yolanda estarà en disposició de definir o
confirmar l’objectiu laboral i passar a continuar amb l’elaboració o concreció del pla de
treball, focalitzat en l’objectiu laboral definit i les possibles alternatives laborals.

2.4.1 Què ha d’incloure un projecte professional?

Cada itinerari parteix de les característiques, les necessitats detectades i el grau
d’ocupabilitat de la persona; per tant, no hi haurà dos itineraris iguals. Malgrat
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això, la majoria de projectes professionals han d’incloure una sèrie d’accions que,
dissenyades i implementades de manera adient a les necessitats de la persona, faran
possible l’assoliment del seu objectiu.

A la taula 2.2 es posa de manifest la relació de les àrees de necessitats i d’accions
que un projecte professional pot incloure.

Taula 2.2. Àrees de necessitats i d’accions a desenvolupar

Necessitats Accions Propostes d’accions a incloure a l’IPI o al programa d’activitats de l’entitat

Àrea d’orientació D’orientació Accions de definició o redefinició de l’objectiu laboral per compte propi o d’altri.
Accions per informar i motivar sobre l’autoocupació.
Accions d’establiment d’un pla d’acció per la millora de l’ocupabilitat.

Àrea de formació De formació Accions per al desenvolupament de competències tècniques (formacions professionalitzadores reglades o
no reglades), de base (idiomes, coneixement de l’entorn, NTIC...) i transversals (especialment de la relació i
d’afrontament).
Aquestes accions es podran dur a terme dins o fora de l’entitat on s’inscriu el dispositiu, en funció dels
recursos de què disposi.

Àrea d’inserció D’inserció Accions vinculades a la recerca activa de feina, s’inclouen activitats de planificació del procés de recerca,
coneixement de canals, d’eines i de les proves de selecció.

Àrea personal De tipus personal Accions en relació a diverses situacions administratives de la persona demandant i/o l’accés a determinades
prestacions, certificats de reconeixement de la seva situació, assessorament legal...
Sovint es deriva a la persona demandant a altres serveis i recursos per dur a terme aquestes accions.

Accions d’orientació per a la definició o redefinició de l’objectiu laboral

Aquestes accions s’implementen en dos àmbits ben diferents:

• Per una banda, hi ha grups d’incidència, com poden ser els joves que
encara no s’han incorporat al mercat laboral o les dones que fa temps que
no treballen i no saben en quin sector voldrien fer-ho.

• D’altra banda, també s’ha de contemplar l’apoderament de la persona en
l’anàlisi de la seva ocupabilitat respecte a un objectiu laboral determinat
i poder establir les accions necessàries per poder acostar el perfil propi o
disponible al perfil exigit per l’objectiu laboral. Promoure aquesta anàlisi i
l’establiment d’accions adequades ajudarà perquè, si en un futur la persona
es tornés a quedar a l’atur, no hagi de tornar al dispositiu per entrar al mercat
laboral, sinó que disposi d’eines per afrontar aquesta situació de manera
autònoma.

En el cas dels grups d’incidència que no tenen clar en quin o quins sectors
podrien o voldrien treballar, cal fer explorar els interessos professionals a través
de diferents fórmules com els tests d’interessos professionals, en el supòsit que no
s’hagin fet a la fase d’acollida, o bé tastet d’oficis per tal que la persona descobreixi
en quin sector pot desenvolupar la seva activitat professional, així com el tipus de
formació adient.

Exemples d’eines per a l’orientació professional

L’entitat Barcelona Activa presenta, a la seva pàgina web diversos recursos, com per
exemple el test CLOE del Servei d’Ocupació de Catalunya. Es tracta d’una guia per definir
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Recursos de Barcelona
Activa

Per ampliar informació, entreu a
la pàgina: tinyurl.com/y5q9secr.

A l’apartat “Competències
i estratègies vinculades a
l’àrea d’orientació” de la
unitat “Desenvolupament
de competències
professionals” s’amplia la
metodologia per a la
definició de l’objectiu
laboral.

l’objectiu professional. Està pensat tant per a persones que busquen feina, com per a
persones que volen millorar la feina que tenen o cerquen un canvi professional, o elGR,
d’Educaweb, que inclou ítems sobre els grups ocupacionals, les aptituds i habilitats, els
valors ocupacionals...

A la pàgina queestudiar.gencat.cat/ca/index.html, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, es pot trobar el qüestionari d’autoconeixement, pensat per
a joves.

En els col·lectius de persones més grans de 45 anys o que han treballat sempre en
el mateix sector abans de quedar-se en situació d’atur, caldrà plantejar-se o bé un
reciclatge formatiu en el mateix sector o bé en un sector on la persona tingui més
possibilitats de trobar feina, i que, per descomptat, sigui del seu interès.

A vegades, mitjançant el coneixement dels interessos informals de la persona,
es pot arribar a definir un projecte professional o bé a descobrir una possibilitat
d’inserció que ni la mateixa persona havia tingut en compte. (Vegeu el punt del
model de competències).

Exemple de descobriment de nous interessos professionals

La María, de trenta-set anys, ha treballat sempre de caixera en un supermercat, però,
després de ser acomiadada per una reestructuració de la plantilla, fa quatre mesos que
està a l’atur. Pel que fa a la formació, la María només té el graduat en educació secundària
(ESO).

Un cop feta l’entrevista ocupacional, queda clar que la María no vol tornar a treballar de
caixera ni de dependenta, i que no pot fer una formació massa llarga, ja que necessita
trobar feina.

Revisant els seus interessos, veiem que li agrada molt cuidar plantes, però no s’ha plantejat
mai treballar en el sector de la jardineria. Se li proposa fer un curs de formació ocupacional
relacionat amb el sector, que inclou pràctiques remunerades.

Establiment de l’objectiu professional:

A l’entrevista ocupacional, s’intentarà concretar l’objectiu professional de la perso-
na demandant, ja que aquest és un dels elements claus dels projectes professionals
i és la pedra angular de tota anàlisi d’ocupabilitat. Així i tot, si la persona no el té
definit o el tècnic considera que s’ha de valorar, es podrà incloure com una acció
del pla de treball.

L’objectiu professional de la persona l’haurà de definir ella mateixa, a curt, mitjà
i/o llarg termini. Per tal d’aconseguir-ho, el primer pas és canviar la idea que
és urgent trobar feina de “qualsevol cosa”, i aprofundir tant en l’anàlisi de les
competències professionals, com en el coneixement del mercat de treball i de les
seves oportunitats d’inserció.

L’establiment de l’objectiu laboral ha de ser un procés compartit de reflexió entre
l’usuari i el tècnic d’inserció, i cal fer-se les següents preguntes:

• Què ofereix o pot oferir la persona al mercat laboral (competències profes-
sionals: tècniques, de base i transversals)?

• Què vol fer la persona en l’àmbit professional/laboral?

• Què demana i ofereix el mercat laboral?

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
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A vegades, els objectius
responen a prejudicis de

gènere, deixant de banda
possibilitats i opcions que
són considerades “només

per a homes” o amb menys
freqüència “només per a

dones”.

Autoocupació i
emprenedoria

Les entitats i els centres
educatius disposen de programes,

cursos i recursos perquè la
persona, un cop acabada la seva

formació, pugui trobar orientació
sobre l’autoocupació. La

Universitat de Barcelona compta
amb una càtedra d’emprenedoria
(bit.ly/2mai5Ap), la pàgina web

“Barcelonès Jove” promou
l’autoocupació juvenil

(www.barcelonesjove.net).

• En quines condicions acceptaria o li agradaria treballar?

• Com es pot aconseguir?

El paper del tècnic en inserció és molt important, i cal que tingui en compte el
següent:

• S’ha de treballar amb la persona usuària per tal de donar suport al seu procés
d’autoconeixement mitjançant l’anàlisi de les seves fortaleses, debilitats,
actituds i expectatives, oferir-li informació sobre el mercat de treball, els
requisits de les diverses ocupacions, condicions de treball, filons d’ocupació,
oferta formativa, tant reglada com ocupacional.

• Un cop es coneguin les característiques de la persona i les condicions i
requisits del mercat de treball es poden establir i definir de manera realista
els objectius, siguin a curt, mitjà, o llarg termini, que s’aniran desenvolupant
de manera més àmplia i concreta a la fase de treball. Caldrà, en aquesta
fase, fer una anàlisi de les alternatives i possibilitats, tenint en compte el
currículum de la persona, les seves competències, habilitats, preferències,
disponibilitat...

L’objectiu professional ha de quedar plantejat de manera concreta, clara i
entenedora per poder concretar-se en un pla d’acció. Per tal d’ajudar la persona
demandant a definir el seu objectiu professional, es pot fer servir un protocol com
el que segueix i que es pot incorporar al model d’entrevista inicial:

Exemple de document d’autoanàlisi per a la presa de decisions i establiment de
l’objectiu professional

• Nom:

• Data:

• Objectiu professional: (Tipus de feina que es busca).

• Què sé fer? (Coneixements i destreses).

• Què demanen les empreses per treballar en la feina que busco? (Perfil professional).

• Què em falta? (Formació, experiència, competències...)

• Com puc solucionar la mancança? (En l’àmbit formatiu, competencial, personal...)

Adaptat del document: Metodología formal para la evaluación de la empleabilidad de las
personas demandantes (2013). Servei d’Ocupació Pública d’Astúries.

Accions per informar i motivar sobre l’autoocupació

Un itinerari personalitzat d’inserció laboral ha d’incloure, sempre que es valori
que és una opció factible, informació i motivació cap a l’emprenedoria i l’autoo-
cupació.

És important que la persona usuària tingui una idea clara de com l’autoocupació
pot constituir una via vàlida d’accés al mercat laboral, saber com pot plantejar-se

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/ocupacio
http://www.barcelonesjove.net/
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un pla de negoci, les ajudes i subvencions a les quals pot optar... Si el dispositiu
d’inserció no compta amb recursos d’assessorament, cal derivar la persona a
entitats que la puguin assessorar (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Programa d’emprenedoria per a persones de més de quaranta anys

emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat

Accions pel desenvolupament de competències tècniques a través de
formació professional reglada o no reglada

En molts casos, el que està dificultant o impedint l’accés a una ocupació és la
manca de competències tècniques de la persona demandant. En funció del projecte
laboral i del punt en què la persona hagi deixat la formació, es plantejarà una opció
concreta. A tall d’exemple, pel que fa a la formació, la persona pot necessitar
formació bàsica si no ha acreditat l’ESO, com ara programes de formació o
inserció quan l’usuari és una persona jove (de menys de vint-i-un anys), o cursos
específics de formació de base com programes d’iniciació professional, itineraris
de formació específica (IFE) per a joves amb necessitats educatives especials...

Quan la persona té formació bàsica, però li manca la formació professional adient
per accedir a un sector o àmbit laboral s’optarà per la formació professional
reglada o la formació professional per a l’ocupació, com plans de formació,
cases d’oficis...

En el cas de persones joves i sense una necessitat imperiosa de treballar a
curt termini, els cicles formatius són una bona opció per a l’adquisició de
competències professionals.

També trobem persones demandants que necessiten fer pràctiques formatives
en empreses per poder adquirir o actualitzar competències tècniques. Aquestes
pràctiques també poden permetre millorar l’autoconcepte professional a partir de
l’experiència professional.

Amb determinats col·lectius també caldrà treballar i posar en marxa accions
per al reforç i/o desenvolupament de les competències tècniques acompanyades
de les de base i transversals, necessàries per millorar les condicions d’accés i
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manteniment d’una feina. És en aquí on rau la importància de la formació o
accions d’ajustament prelaboral.

“L’objectiu fonamental de la formació prelaboral és millorar determinades competències
tècniques, de base i/o transversals per situar les persones en millors condicions a l’hora
d’accedir i mantenir-se en un lloc de feina. Es tracta de tallers i formacions per a persones
que no disposen en aquell moment d’una capacitat productiva necessària per inserir-se al
mercat laboral ordinari.

Font: Creu Roja Espanyola. (2012). Guia para la orientación laboral de colectivos

vulnerables.

Accions per desenvolupar competències de base i transversals

Hi haurà persones i col·lectius amb què sigui necessari treballar competències ins-
trumentals bàsiques i específiques. Aquestes es podran concretar en accions per
millorar determinats idiomes, coneixement de l’entorn, NTIC... És possible que
quan s’inclouen aquest tipus d’accions al pla d’accions d’una persona demandant,
l’hàgim de derivar a un altre recurs per poder-la dur a terme.

Tanmateix podem atendre a persones demandants que presentin la necessitat de
millorar les seves competències transversals de relació i/o d’afrontament, ja que
són aquestes competències les que poden estar limitant el seu accés a una feina o
el seu manteniment. Normalment aquest tipus d’accions es portaran a terme a la
pròpia entitat d’inserció a través d’accions grupals.

Accions per a la recerca de feina

Tot sovint, persones amb les competències necessàries per inserir-se dins el mercat
laboral de manera duradora i estable no saben com buscar feina quan perden la
que tenien. El desconeixement de la situació del mercat laboral, on poden buscar
feina i com iniciar la recerca, quins recursos poden emprar per aconseguir ser
contractats, entre altres factors, són el que caldrà incloure en l’itinerari. Així,
les accions més adients per dissenyar un itinerari d’inserció que tingui com a eix
central les accions per a la recerca de feina seran:

• Tallers grupals centrats en els sectors laborals amb més demanda.

• Tècniques actuals per buscar feina: autocandidatura, currículum per com-
petències, videocurrículum, xarxes socials laborals com LinkedIn, pàgines
web, borses de treball en línia...

• Simulació de processos de selecció.

Accions de l’àrea personal

Quan treballem a l’àmbit de la inserció sociolaboral podem a persones que
presentin necessitats bàsiques que s’hauran d’atendre abans de poder possibilitar la
inserció laboral. Aquestes necessitats poden estar relacionades amb les condicions
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de vida, d’habitatge, d’alimentació, de salut, de prestacions econòmiques, d’addic-
cions, de tràmits respecte a situacions administratives, d’obtenció de certificats de
reconeixement de situacions personals i socials, d’assessorament legal...

Molt sovint aquest tipus de necessitats no es podran atendre des dels dispositius
d’inserció i haurem de derivar la persona a altres recursos on els puguin donar
resposta.

2.4.2 Metodologia de la fase de treball

En posar en marxa un projecte professional, cal plantejar-se quina metodologia
s’emprarà a l’hora d’implementar les diverses accions. Cal que la metodologia
sigui una eina que permeti optimitzar i facilitar els processos d’aprenentatge, i
que tingui en compte les peculiaritats de la persona o persones que participin en
cadascuna de les activitats.

Si bé s’ha comentat que l’itinerari d’inserció serà sempre personalitzat, també
s’ha de tenir en compte que moltes de les activitats o accions que inclou el projecte
professional són generalitzables i es poden implementar a nivell col·lectiu, com per
exemple, les activitats de competències lingüístiques per a persones nouvingudes,
o els tallers d’apoderament per a dones víctimes de violència de gènere.

Per tant, una de les primeres premisses que s’han de tenir en compte és si les
accions s’implementaran individualment o grupalment. A més, un projecte
professional pot incloure derivacions a altres serveis o dispositius si es detecta
la necessitat d’accions que el dispositiu no pugui portar a terme.

Accions individuals

En les activitats o accions individuals caldrà emprar una metodologia
basada en la participació activa, el compromís i la implicació de la persona
demandant.

“Les sessions no han de ser mai estrictament informatives, ja que han de complir també
l’objectiu de motivar cap a la consecució, per part de la persona usuària, de les habilitats i
la formació necessària per tal de poder-se desenvolupar de manera eficaç en el mercat de
treball, des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats i dels drets i deures relacionats amb
les relacions laborals establertes.”

Creu Roja espanyola (2002). Guía de orientación laboral para las persona inmigrantes, pàg.

17.

Com ja s’ha indicat, és important que la persona tingui molt clar que és part
activa en el seu itinerari d’inserció; són condicions indispensables el diàleg, la
interpel·lació per part del tècnic d’inserció perquè la persona es manifesti amb
total llibertat, se senti prou còmoda i confiada per manifestar els seus desitjos, els
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seus dubtes i, per què no, els seus desacords i suggeriments per millorar el projecte
professional, l’assessorament i l’autoreflexió.

Les accions individuals s’acostumen a portar a terme en els itineraris persona-
litzats d’inserció a partir d’entrevistes estructurades o semiestructurades, ja que
aquesta és la tècnica que permet recollir informació concreta de manera més rica
i directa. Les entrevistes es poden complementar amb altres tècniques, com les
històries de vida o els portafolis, que permetran un treball individualitzat i reflexiu
de la persona demandant. L’objectiu de les accions individuals és personalitzar
el procés d’inserció.

Les entrevistes s’aniran desplegant al llarg de l’itinerari personal, amb la intenció
d’acompanyar la persona demandant i comprovar que el seu itinerari i el seu
projecte professional es desenvolupen adequadament, en funció de les seves
necessitats i objectius, i d’anar ajustant el contingut de la resta de sessions
individuals i grupals, de l’IPI, quan correspongui, bé perquè la persona canvia
d’objectiu, o canvia la seva situació personal, o perquè considera que el camí que
estava seguint no era l’adequat.

Les sessions de tutoria individual tenen com a protagonista únic la persona
participant i persegueixen que pugui anar definint, executant, revisant i
valorant el seu propi projecte professional. Es tracta d’accions d’orientació
professional que promouen la presa de decisions activa i responsable per part
de la persona participant.

Accions grupals

Les activitats o accions grupals van destinades a un grup de persones que
presenten necessitats i objectius similars envers els elements claus del projecte
professional. Les accions grupals són un complement molt adequat de les accions
individuals d’orientació, ja que permeten abordar continguts i aspectes personals
que en una relació entre el tècnic i la persona demandant poden arribar a ser
incòmodes per a les dues parts.

Per exemple, tractar determinats hàbits higiènics o estils de comunicació es pot
fer a través d’una acció grupal en què es treballi la preparació i execució d’una
entrevista de feina. En aquest context poden sorgir molts elements, com experi-
ències prèvies, recursos i estratègies personals, opinions, actituds..., que permetin
l’anàlisi individual, així com l’aprenentatge de recursos d’altres participants.

Les activitats grupals s’han de basar sempre en l’aplicació d’una metodologia
activa i participativa que empri tècniques i activitats com la discussió, el role-
playing, el treball cooperatiu, l’estudi de casos... És important tenir en compte
els diversos ritmes d’aprenentatge, el respecte a la diversitat i els interessos
individuals. Com més divers respecte a experiències i bagatge sigui el grup, més
enriquiment hi podrà haver entre els participants.

Per comprovar l’evolució de la persona mitjançant aquestes tècniques, agafarem



Inserció sociolaboral 59 El procés d'inserció sociolaboral

Activitats per fer en grup

Alguns exemples d’activitats per
fer en grup són: tallers de
tècniques de recerca de feina,
coaching laboral, coneixement
del mercat laboral, tallers de
gestió del temps, d’autoestima i
autoconcepte...

l’exemple hipotètic del Vicenç. Així, fer sessions grupals permet:

• Relativitzar la situació de cadascú, permetent veure que no és l’única
persona que es troba en una situació semblant. Poder compartir un espai
i experiències amb altres persones que estan vivint la mateixa situació o
similar ajudarà a comprendre que és una situació que afecta més persones.

En Vicenç té cinquanta-quatre anys i, després de treballar vint-i-cinc anys a la mateixa
empresa, va ser acomiadat quan aquesta va traslladar la producció a un altre país. Porta ja
gairebé dos anys a l’atur. Té l’autoestima baixa, se sent inútil després d’haver buscat feina
sense resultats positius i té un sentiment de culpabilitat per no poder aportar un sou digne
a casa.

Fer sessions grupals li ha permès comprendre que hi ha més persones en la seva
mateixa situació i l’ajuda a disminuir els pensaments negatius i els sentiments que aquests
pensaments li provoquen.

• Adquirir nous punts de vista i elements per poder comprendre, interpretar,
explicar i dimensionar la seva experiència i situació.

A partir de la interacció amb persones que estan en la seva mateixa situació, en Vicenç pot
fer una lectura diferent, més optimista, o si més no adonar-se que no és l’únic en la mateixa
situació, i que hi ha variables que no es poden controlar ni depenen d’un mateix.

• Aprendre per observació i per imitació. El psicòleg Albert Bandura, a la
seva teoria de l’aprenentatge social, afirma que aprenem més allò que veiem
fer a altres models que no pas per allò que ens diuen. El grup permetrà veure
noves alternatives i solucions a determinades situacions i adquirir recursos
per actuar.

En Vicenç podrà veure altres recursos o possibles solucions que fins al moment, tancat en
la seva pròpia situació, era incapaç de veure. La diversitat de punts de vista i experiència
del grup li permetran incorporar alternatives i recursos nous a la seva situació.

• Posar en pràctica, en un context més natural que el de l’entrevista individual,
determinades competències, especialment les transversals de comunicació
i afrontament: treball en equip, comunicació, relació interpersonal, negoci-
ació, gestió de les emocions i l’estrès...

En Vicenç pot posar en joc i experimentar competències de comunicació com escoltar,
participar, respectar torns de paraula, reconèixer les emocions d’altres companys i
companyes...

“Cal tenir en compte que el grup és un element constructiu, però també pot set generador
de males pràctiques. Respectar els criteris per al bon funcionament del grup i gestionar
el conflicte exigeix posar en marxa certes competències. El grup, posant a prova les
capacitats, ajuda a fer un exercici útil per al desenvolupament.”

M. Colomer,(2010c) Tècniques d’entrenament individual I: l’acció orientadora, pàg. 11.

Teoria de l’aprenentatge social
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Albert Bandura (1925, Canadà) és un psicòleg famós per la seva teoria de l’aprenentatge
social, que es basa en la constatació que gran part de la conducta humana, incloent la
relacionada amb l’aprenentatge, es modela segons models del propi grup. Aquest grup
projecta una imatge sobre la mateixa eficàcia, que repercuteix en l’autoestima del subjecte i
posteriorment en la seva habilitat realitzant tasques; si es treballa el reforç positiu i l’exemple
dels iguals, l’individu millora el seu autoconcepte en aquella feina concreta i tendeix a
realitzar-la millor.

Derivacions

Entre les accions que inclou un projecte professional, s’inclou la derivació de la
persona demandant a qualsevol servei o serveis dels quals l’entitat no disposa, com
seria el cas de formacions en competències tècniques, però també altres serveis o
recursos.

És important tenir en compte que la necessitat o conveniència de derivar la persona
es pot presentar en qualsevol moment de la implementació de les accions d’un
projecte professional.

La derivació pot ser temporal o definitiva: cap a altres dispositius, serveis o
recursos que no se li puguin oferir i que la persona necessiti de manera més urgent
que la pròpia inserció laboral. També es durà a terme sempre que es detecti que,
sense atendre les necessitats més bàsiques, el projecte professional no serà efectiu.

Si la derivació és temporal, la persona reprendrà el procés un cop hagi superat
allò que impedia l’èxit de l’itinerari. Si es tracta d’una derivació definitiva, es
farà un tancament de l’expedient i la persona continuarà en l’entitat a la qual ha
estat derivada.

Exemple de derivació per problemes d’addicció

El Cosme és un home de quaranta-set anys que fa tres anys que no treballa. Arriba al
dispositiu d’inserció per iniciativa pròpia perquè necessita treballar de manera urgent, ja
que els estalvis que tenia s’han acabat i està tenint dificultats per fer front als pagaments
de subministraments. Després de l’entrevista inicial s’ha detectat que en Cosme té una
addicció important a l’alcohol, que li pot impedir si no accedir a una feina, sí mantenir-la i,
per tant, se li proposa fer una derivació a un servei especialitzat en addiccions en el qual
també es pot iniciar un procés d’inserció laboral de forma paral·lela al tractament del seu
problema amb l’alcohol.

És important disposar d’algun model de protocol de derivació en el qual es deixin
registrats els motius de la derivació, el tipus de derivació, la intervenció que se
sol·licita a l’entitat receptora..., així com saber si es continuarà treballant en xarxa
o de manera interdisciplinària.

Exemple de protocol de derivació

• Data:

• Dispositiu que fa la derivació: (Dades)

• Persona responsable/tècnic: (Dades)

• Persona a la qual es deriva: (Dades)

– Nom i cognoms:
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– Edat:

– Adreça:

– Telèfon de contacte:

• Motiu pel qual es deriva la persona:

• Tipus de derivació: temporal o definitiva.

• Derivació temporal; durada estimada:

• Intervenció/ns que s’estima convenient portar a terme:

• Periodicitat dels contactes entre els serveis, si escau, i canal de comunicació:

(Es pot afegir informació sobre la formació, experiència laboral i competències de la
persona)

En el cas de continuar treballant en xarxa, caldrà fer un seguiment amb el recurs
al qual hem derivat a alguna persona demandant. Per aquest motiu és necessari
comptar amb un model de protocol de coordinació amb aquests recursos. A la
vegada, aquest document hauria de formar part de l’expedient de la persona.

Exemple de document de coordinació amb altres recursos i serveis

Sempre que hi hagi coordinació feta amb altres entitats, se n’ha de deixar constància; la
manera de fer-ho és a través d’un registre, protocol o document de coordinació. Aquest ha
d’incloure, com a mínim:

• Nom de la persona usuària

• Data

• Servei amb què es coordina

• Nom professional amb què es contacta

• Temes tractats

• Acords

2.4.3 Seguiment al dispositiu d’inserció

Un cop s’ha dissenyat el pla de treball, s’han definit les activitats i s’han consensuat
amb la persona usuària, i mentre s’està implementant l’esmentat pla, caldrà
realitzar trobades periòdiques per tal de fer-ne el seguiment.

La supervisió i tutorització del projecte professional i les seves accions és una
acció imprescindible per tal d’obtenir dades sobre els resultats previstos, el seu
compliment en el temps planificat, si es van assolint els objectius marcats, si les
accions són efectives o cal canviar-les, adaptar-les o reajustar-les. Si es percep que
les accions del projecte professional no funcionen o no responen a les necessitats
de la persona usuària pel motiu que sigui, cal reelaborar el projecte.

També és necessari recollir informació sobre el grau de satisfacció de la persona
usuària, sobre com està vivint el procés d’inserció, el seu grau de compromís, de
responsabilització i, si escau, negociar nous acords.
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Malgrat que el seguiment es pot fer de diverses maneres: presencial,
telefònic, mitjançant correu electrònic, individual o grupal, s’aconsella que,
almenys al començament, es faci de manera individual i presencial.

Les trobades seran periòdiques i la regularitat o freqüència amb què es faran
dependrà de les característiques de la persona (nivell de vulnerabilitat) i de les
accions o activitats que s’han planificat, ja que no totes les activitats demandaran
la mateixa intensitat en el seu seguiment.

Una persona que a més de la necessitat d’inserció laboral presenti altres necessitats
(de regularització de la seva situació, d’habitatge, d’ajudes...) necessitarà un
seguiment més intens i llarg (vegeu el punt següent) que la persona que només
necessita desenvolupar habilitats de recerca de feina.

Les entrevistes de seguiment poden planificar-se atenent els punts següents:

• Seguiment de la situació de la persona usuària a escala social i detecció de
factors de vulnerabilitat que puguin sorgir.

• Seguiment de les situacions problemàtiques que puguin sorgir al llarg de la
fase de treball.

• Revisió de l’estat dels pactes i la temporalització.

• Modificació o incorporació de noves estratègies, recursos o eines o reforç
de les ja plantejades en el pla.

Seguint a la Marta Colomé (2010), trobarem tres tipus d’entrevistes en funció del
moment de l’IPI en què es trobi la persona:

• d’acollida i inici

• de presa de decisions i revisió

• de valoració

Les entrevistes d’acollida i inici permeten identificar quina és la situació de
partida, què espera la persona demandant del dispositiu, què coneix d’aquest,
en què creu que el podem ajudar des del dispositiu una vegada coneix l’oferta
d’aquest.

També permeten generar una relació de confiança, en què ens reconeguin com a
professionals que el podem acompanyar en el seu procés d’inserció.

Les entrevistes de presa de decisió i revisió són entrevistes en les quals la persona
ha de buscar, contrastar, analitzar i valorar diferents informacions i posar en joc
estratègies per a la presa de decisions. En resum, permeten avançar amb el projecte
professional.

A les entrevistes de revisió normalment es fa recapitulació de les actuacions que
s’han fet fins al moment, per exemple accions grupals i aspectes personals que
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A l’apartat “Annexos” de
l’apartat, podeu consultar
altres propostes de
classificació de les
entrevistes de seguiment
segons l’objectiu que
persegueixen.

s’hi hagin de treballar, es valora si s’hi volen introduir canvis en el projecte, com
fer-ho,... Són importants per poder treballar la identificació i transferència de
competències.

Exemple d’ajustament del projecte professional

La Clara ha demanat una entrevista al seu tècnic, ja que, després d’acceptar fer un curs
d’anglès als matins, s’ha adonat que no ho pot compaginar amb les altres accions que
inclou el seu pla d’acció del projecte professional i la cura de la seva família.

Després d’analitzar la situació i valorar que, de moment, hi ha altres accions més urgents
per augmentar l’ocupabilitat, la Clara decideix deixar per a més endavant el curs, però
accepta el suggeriment d’instal·lar una app al seu telèfon mòbil per poder fer sessions
d’anglès en els seus moments lliures.

Les entrevistes de valoració permeten tancar el procés, fer una revisió de tot el
procés viscut i valorar-ho.

Val a dir que al llarg del seguiment el tècnic es coordinarà amb els altres recursos
tantes vegades com sigui necessari. El treball en xarxa amb recursos socials,
laborals, educatius i sanitaris és un requisit imprescindible per garantir l’èxit del
procés d’inserció.

La informació recollida en les entrevistes o en qualsevol altra modalitat de
seguiment s’ha de deixar registrada en el document corresponent i desada a
l’expedient de la persona usuària. El protocol de seguiment pot ser com el que
es mostra a continuació:

Exemple de protocol de seguiment o tutorització

• Nom de la persona usuària:

• Nom del tècnic:

• Data del seguiment:

• Modalitat (indiqueu canal emprat: entrevista, trucada, correu...):

• Tipus d’entrevista:

• Desenvolupament de la sessió.

1. Percepció de la persona amb relació al procés.

2. Percepció del tècnic pel que fa a satisfacció, compromís i actituds en general de la
persona usuària.

3. Assoliment d’objectius.

4. Noves necessitats detectades.

5. Dificultats sorgides.

6. Accions de millora.

7. Altres.

• Conclusions i acords:

• Data de la propera entrevista:

• Observacions:
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2.4.4 El seguiment a l’empresa: què cal tenir en compte

A la fase de treball, la persona demandant tindrà relació amb empreses per la
realització de pràctiques professionalitzadores, si s’inclouen dins del seu projecte
professional, i/o per contractació.

Un itinerari d’inserció, no finalitza amb una contractació, sinó que cal que la
persona sigui capaç de mantenir el lloc de treball. Sovint, des dels mateixos
programes d’inserció consideren com a tal aquella que es pot mantenir al mercat
de treball com a mínim durant 6 mesos.

La precarietat del mercat laboral, que no sembla pas anar de baixa, sinó tot el
contrari, fa encara més necessari aquest seguiment sobretot amb persones amb
especials dificultats d’inserció, ja que el binomi precarietat-baixes competències
professionals és un perill per al manteniment del lloc de feina.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que les empreses agraeixen tenir un referent
a qui poder acudir si es presenten dificultats o tenen dubtes. És important que
l’entitat continuï oferint un seguiment com una part més de l’itinerari d’inserció,
en aquest cas, relacionat amb el servei a l’empresa.

Exemple de seguiment en l’àmbit de l’empresa

El seguiment de la persona usuària un cop realitza pràctiques professionalitzadores i/o
ha aconseguit una feina es pot concretar en actuacions específiques amb l’empresa i
actuacions amb la persona usuària.

Amb la persona usuària es concretaran en:

• Informació del procés de seguiment i del desenvolupament de la seva feina a l’empresa.

• Establiment de la seqüència dels contactes i canal (presencial, telefònic, per e-mail...)

• Comprovació de la generalització de l’aprenentatge del procés d’inserció al lloc de treball.

• Detecció de les necessitats del demandant, si n’hi ha, i traspàs de la informació a la persona
de referència de l’empresa.

• Valoració de l’adquisició progressiva d’autonomia i grau d’adaptació i satisfacció al lloc de
treball.

Amb l’empresa:

• Informació a la persona de referència de l’empresa sobre el procés de seguiment i els canals.

• Establiment dels contactes (periodicitat) per supervisar el desenvolupament laboral de la
persona contractada.

• Valoració de les necessitats i demandes de l’empresa per tal d’establir estratègies d’actuació
conjunta amb la persona contractada.

• Recull de la valoració de l’empresa sobre el grau d’adaptació i acompanyament de la persona
contractada al lloc de treball.

Font: Inserción laboral de las personas con discapacidad ; document editat pel Ministeri
d’Educació.
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Fer una seguiment de la persona dins l’empresa implica que, en cas de detectar
que estan sorgint dificultats, es pot posar en marxa un procés de prevenció per tal
d’afavorir que la persona treballadora mantingui el lloc de feina. Es poden endegar
tècniques de reforç en competències transversals, o cursos de formació contínua
per reforçar els coneixements sobre un sector determinat.

El seguiment a l’empresa es pot registrar en el mateix document de seguiment
de la persona o dissenyar-ne un d’específic. Un protocol de seguiment al lloc de
treball haurà d’incloure les dades del dispositiu d’inserció, la persona responsable,
la data en què es fa el seguiment, les dades de l’empresa, el nom i el càrrec de
la persona de referència a l’empresa, el seguiment de l’acompliment del lloc de
treball: adaptació, acompliment de tasques, absentisme, grau de satisfacció... És
important que en aquest seguiment es reflecteixi tant la percepció de la persona
usuària com la de l’empresa.

Exemple d’accions preventives

L’Ignasi, una persona de quaranta-set anys que portava cinc anys a l’atur, finalment ha
aconseguit trobar feina després de fer un itinerari d’inserció amb l’entitat Som futur.

Fa tres mesos que està treballant i des del principi l’empresa, BAGES S.A:, ha estat en
contacte amb l’entitat, per tal de fer un seguiment del treballador. Al començament tot
anava bé, però des de fa un parell de setmanes han detectat que l’Ignasi arriba tard alguns
dies, es mostra desmotivat i sembla bloquejat quan se li encomana alguna tasca nova.

S’ha concertat una cita amb l’Ignasi i ell mateix reconeix que està vivint un procés de
desmotivació ja que no es veu capaç de treballar de manera eficient amb el nou programa
informàtic que recentment s’ha implantat a l’empresa. També reconeix que, degut a la
manca d’organització d’horaris que va tenir al llarg del període d’atur, li costa seguir un
horari estricte, i això fa que a vegades s’adormi o surti amb retard de casa. Verbalitza que,
malgrat tot, no vol perdre la feina, ja que significa molt per a ell.

Es proposa que l’Ignasi faci un curs de reciclatge de curta durada en noves tecnologies i
se li proposen estratègies per una millor organització del temps, per tal d’acabar amb els
retards a la feina.

Es fa una trucada de seguiment a l’empresa al cap d’un mes i es confirma que els
problemes s’han solucionat, que l’Ignasi cada dia es mostra més segur en el lloc de treball
i que té un gran potencial.

2.4.5 Quant ha de durar un itinerari d’inserció?

Un itinerari d’inserció ha de tenir, per força, un començament i un final. Malgrat
que, un cop aconseguida la inserció laboral de la persona es plantegi fer un
seguiment a l’empresa on ha aconseguit feina, l’itinerari en si, tal com es va
plantejar, per a una situació concreta i amb unes accions concretes, es pot
considerar finalitzat.

La Fundació Tomillo, en el seu treball Orientación laboral basada en itinerarios
(2003), proposa establir la durada de l’itinerari en funció del nivell d’ocupabilitat
de la persona usuària, com podem veure a continuació:

Exemple de grau d’ocupabilitat i intensitat de l’itinerari

Grau d’ocupabilitat baix. Intensitat alta:
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• Llarga durada de l’itinerari.

• Objectius a mitjà i llarg termini.

• Utilització de diversos recursos simultàniament: socials, formatius, psicològics...; tant interns
a les organitzacions com a escala comunitària.

• Treball enfocat més cap a la motivació que a la informació o orientació.

• Treball individual i grupal.

• Adquisició i/o recuperació d’hàbits i habilitats socials.

Grau d’ocupabilitat mitjà. Mitjana intensitat:

• Durada mitjana.

• Establiment d’objectius a mitjà termini.

• Utilització de recursos específics en l’àmbit de la feina,

• Treball enfocat tant a la motivació com a l’orientació i la informació.

• Treball individual i grupal.

• Adquisició i/o recuperació d’habilitats i competències per a la feina.

Grau d’ocupabilitat alt. Baixa intensitat:

• Curta durada.

• Un o dos recursos diferenciats en el temps enfocats a la feina i requalificació professional.

• Treball d’informació i preparació per a l’accés a oportunitats de feina o d’autoocupació.

2.5 La fase de tancament

Un cop es considera que s’ha aconseguit l’objectiu de l’itinerari s’arriba a la fase
de tancament. En aquesta fase es pactarà la finalització de l’itinerari perquè la
persona ja haurà assolit una millora del seu capital competencial o, el que és el
mateix, haurà millorat i augmentat el seu grau d’ocupabilitat i, per tant, serà capaç
de trobar una feina i mantenir-la en el temps.

El tancament del procés d’inserció generalment implica que la persona deixa de
tenir contacte amb el servei o dispositiu d’inserció, ja que és capaç de funcionar
de manera autònoma. Això no vol dir que en moments de crisi no pugui tornar a
demanar assessorament, però si l’itinerari s’ha fet de manera correcta, la persona
tindrà prou eines i recursos per fer front als inevitables esculls que, al llarg de la
vida professional, tota persona és susceptible de trobar.

Abans de donar per finalitzat l’itinerari d’inserció, cal fer una avaluació final on
es doni resposta a diferents dimensions que s’han posat en joc durant l’itinerari
d’inserció com: l’ocupabilitat de la persona demandant, els recursos que s’han fet
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servir, les empreses on hagi fet pràctiques o s’hagi inserit, l’adequació del propi
itinerari...

Respecte a l’itinerari personal i el procés d’inserció es poden establir indicadors
que permetin valorar:

• El grau de millora de l’ocupabilitat de la persona demandant a partir dels
seus factors.

• la satisfacció de la persona demandant, per exemple, respecte al seguiment
ofert des de l’entitat, les accions proposades, els recursos i espais del
dispositiu d’inserció...

• els resultats assolits, per exemple: si s’ha assolit o no una inserció laboral de
qualitat i s’ha mantingut per un període de 6 mesos, si el perfil professional
de la persona encaixa amb el del lloc de treball on s’ha inserit, la tipologia
i durada del contracte, la satisfacció amb el lloc de treball, l’empresa i els
companys...

• la valoració que fan de la millora competencial de la persona tant des dels
recursos formatius, com des de les empreses que han tingut contacte amb
ella.

• altres.

Malgrat tot, hi ha persones que, un cop han aconseguit un lloc de feina, necessiten
un seguiment a l’empresa, com ara les persones inserides mitjançant la fórmula
del treball amb suport, persones amb dificultats especials d’inserció a les quals els
costa mantenir els hàbits laborals...

En segons quins col·lectius o grups d’incidència el seguiment posterior
al tancament de l’itinerari esdevé pràcticament imprescindible per al
manteniment del lloc de feina.

A continuació, mostrem un model d’informe final de tancament de cada cas (veure
figura 2.13):
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Figura 2.13. Model informe final del cas

Adaptat de Colomé, M. (2010c)

2.5.1 Quan el procés no va bé: tancament per renúncia voluntària o
baixa forçada

A vegades, malgrat la bona voluntat i els esforços del tècnic i del servei, no
s’aconsegueix que la persona assoleixi els objectius marcats pel pla de treball
del projecte professional, o s’ha produït un decalatge entre les expectatives de la
persona i el que el servei li pot oferir, o la persona es desanima i no vol continuar,
o bé troba una feina i decideix abandonar el procés.

També es pot donar la situació inversa: malgrat que la persona vol continuar, el
servei decideix donar-la de baixa si la seva manera de comportar-se ho aconsella.
Les situacions en què es pot donar de baixa forçada l’usuari serien, per exemple:
incompliment reiterat dels compromisos assumits mitjançant contracte, com
poden ser incompareixença a les entrevistes i cites de seguiment, no assistència
a cursos de formació, no assistència a entrevistes de feina, faltes de respecte al
tècnic...

En el document Itinerarios personalizados para el acceso al empleo(2008) se citen
els següents motius per donar per finalitzat un itinerari:

• Incompliment de les tasques pactades.

• Desmotivació manifesta i desinterès en la recerca de feina.

• Repetides faltes d’assistència a les entrevistes pactades.
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Renúncia per escrit

És convenient que la renúncia de
la persona usuària a seguir el
procés es faci constar per escrit,
tal com es fa amb el contracte de
compromís. N’hi haurà prou que
la persona usuària i el tècnic
signin un document on constin
les seves dades personals, la data
en què es dona per finalitzat el
procés, i la conformitat a
abandonar-lo per part de la
persona usuària

• Manifestació per part de la persona usuària ja sigui verbalment o per escrit,
de la decisió ferma d’abandonar el procés.

Tant si la baixa es fa a petició de la persona, com si es fa per part del dispositiu
d’inserció, cal deixar una porta oberta per si la persona usuària reconsidera la seva
decisió o les seves actituds, segons el cas, i vol reprendre l’itinerari d’inserció.

Exemple de segona oportunitat

En Biel va començar a assistir a l’entitat Treballem Plegats, fa dos anys, quan en tenia
disset. Havia deixat l’ESO després de repetir curs dues vegades i anava encadenant
feines precàries i temporals, però que li permetien tenir diners de butxaca per a les seves
despeses.

Aconsellat per la tutora del centre educatiu, es va dirigir a l’entitat Treballem Plegats per
engegar un itinerari d’inserció que li permetés augmentar el seu nivell d’ocupabilitat, definir
el seu objectiu laboral i millorar les seves competències. Malgrat que al començament
en Biel va mostrar molt d’interès i entusiasme, dos mesos després de començar l’itinerari,
que incloïa accions d’orientació, formatives i de millora de les competències i habilitats
sociolaborals, va començar a fallar tant als tallers com a les entrevistes de seguiment,
malgrat els esforços de la tècnica per motivar-lo.

Finalment, després d’una conversa en la qual en Biel es va mostrar molt desagradable, se’l
va donar de baixa del servei.

Al cap de dos anys, en Biel sol·licita ser readmès al servei, explica que ha començat a
estudiar un curs d’accés a cicle mitjà, però vol orientació i assessorament.
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3. Projectes d’inserció amb la col·laboració de l’entorn

L’itinerari personalitzat d’inserció (IPI) és el recurs d’intervenció en l’àmbit de la
demanda, però no podem deixar de banda que és imprescindible, per poder dur-lo
a terme amb èxit, incidir en l’àmbit de l’oferta o, el que és el mateix, en el treball
amb les empreses.

El treball amb la persona usuària té com a objectiu la seva inserció efectiva en el
mercat de treball, entès com la confluència entre l’oferta i la demanda. Així, per
tal de garantir l’èxit de l’itinerari és important conèixer i tenir en compte tot el que
fa referència a l’empresariat, i portar a terme accions que possibilitin, afavoreixin i
facilitin l’èxit del procés d’inserció. A aquest procés se l’anomena intermediació.

L’integrador social ha de disposar de competències que li permetin actuar en
aquests processos, relacionant i facilitant la trobada dels dos elements de manera
satisfactòria. La dificultat d’aquesta trobada vindrà definida per les caracterís-
tiques de cadascun d’aquests elements; a més de les dificultoses característiques
del mercat laboral i les necessitats i el perfil sociolaboral dels col·lectius que s’han
d’inserir.

És important tenir en compte que, en l’àmbit de l’oferta, hi ha dos esculls
que s’han de superar amb èxit per poder fer efectiva la relació empresa -
entitat d’inserció: d’una banda, que moltes vegades els esforços en matèria
d’inserció sociolaboral se centren només en l’àmbit de la demanda i en la
persona demandant i, de l’altra, que la majoria d’empreses gestionen les
ofertes des de la mateixa organització i amb recursos propis, sense cap
contacte amb les entitats i els serveis d’inserció.

El fet que la majoria d’empreses gestionin les ofertes sense establir contacte
amb les entitats d’inserció no té conseqüències destacables quan es treballa
amb persones sense dificultats afegides; però pot traduir-se en exclusió quan els
demandants formen part de col·lectius amb especials dificultats per trobar feina:
persones amb diversitat funcional, joves sense experiència, dones víctimes de
violència de gènere, persones en risc d’exclusió social...

Abans d’iniciar qualsevol intermediació laboral, cal que el tècnic d’inserció tingui
en compte alguns passos previs:

• Ha de conèixer quina és la realitat de les necessitats del mercat laboral de
forma global, les oportunitats d’ofertes a escala local i les característiques
de les empreses de forma específica.

• Ha de saber que els col·lectius amb els quals ha de treballar es troben en
una clara situació de desigualtat competitiva, que es deu principalment a
carències en la formació, poca experiència laboral, manca d’hàbits laborals,
poca motivació...
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• Ha de conèixer els dos elements que formen part del procés d’intermediació,
la intervenció en l’àmbit de la demanda, que hem treballat en l’apartat
anterior, i la intervenció en l’àmbit de l’oferta, que desenvoluparem en
aquest apartat.

Incidir en l’oferta d’ocupació és imprescindible per considerar complet el procés
d’intermediació entre l’oferta i la demanda. La implicació del teixit empresarial
en les polítiques actives d’ocupació fa possible l’optimització dels mecanismes
d’intermediació i fa que la tasca dels orientadors sigui més eficient (vegeu la figura
3.1). En aquest sentit, cal desenvolupar dues maneres d’actuar:

Figura 3.1. Fases per establir una relació a llarg termini amb les
empreses

• En primer lloc cal fer una tasca de prospecció, és a dir, d’anàlisi del
conjunt del territori i la seva oferta de treball. D’aquesta manera és possible
identificar els recursos ocupacionals de què es disposa en un municipi, una
ciutat, una comarca... I considerar-los en els processos d’inserció.

• En segon lloc, cal desenvolupar estratègies de difusió i contacte amb
empreses, per tal d’aconseguir la seva captació i participació en la inserció
laboral de les persones que estan en situació d’atur.

Tan important com la captació d’empreses és la seva fidelització, que ens
asseguri una col·laboració continuada.

Quan fem referència a projectes de col·laboració amb l’entorn, no podem deixar
de banda la gran importància del treball en xarxa entre les diverses entitats,
dispositius i serveis. Si el treball amb les empreses és bàsic per aconseguir els
objectius en l’àmbit de la inserció laboral, no ho és menys la col·laboració amb
els diferents recursos implicats en aquest àmbit.

“El treball en xarxa suposa poder establir relacions amb les diferents entitats que estan
implicades al territori i que tenen un compromís amb la comunitat. Es tracta de compartir-
hi almenys una part de la filosofia de treball i, el que és més important, implicar-les en un
projecte local d’inclusió, de lluita contra l’exclusió. Treballar en xarxa suposa assumir, per
tant, que hi ha al territori múltiples actors que tenen un compromís amb la inclusió social.
Implica posar-se a treballar conjuntament, compartir objectius, estratègies i programes;
dissenyar actuacions conjuntes, compartir recursos i resultats. La importància de treballar
en equip amb la multiplicitat d’agents, recursos i serveis, la trobem en la generació d’espais
compartits d’intervenció, en l’ampliació de recursos i en la creació de sinergies d’actuació.”

Orteu, X. (2016). Millora de l’ocupabilitat des de l’acció social comunitària.
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Exemple de treball en xarxa

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) dinamitzada per la Fundació Tot Raval, aplega entitats
de l’àmbit ocupacional del barri. Es constitueix amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar
recursos i oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció que volen accedir
al món laboral en condicions dignes. Alhora, la xarxa esdevé pont de comunicació i
treball amb les empreses, l’Administració pública, els diferents agents socials, culturals i
econòmics del territori, difonent informació i eines per al foment de la responsabilitat social.

En aquest exemple es posa de manifest la importància del treball en xarxa
per aconseguir l’objectiu de qualsevol intervenció en el terreny de la inserció
sociolaboral: trobar una feina i ser capaç de mantenir-la.

3.1 Primer pas: la prospecció

Fer prospecció vol dir analitzar quines necessitats té en l’àmbit laboral (sectors
emergents o amb més vacants, perfils professionals demandants, condicions i
requisits d’accés...) i la quantitat d’ofertes de llocs de treball que ofereix un
territori determinat.

En la Proposta metodològica d’inserció per a joves de l’ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social) es planteja que definir els objectius implica fer-se una triple
pregunta:

• Què pot oferir el dispositiu o entitat d’inserció?

• Què vol obtenir?

• Quin tipus de relació vol establir?

Amb unes respostes concretes i les premisses clares, es pot començar el procés
de prospecció. Aquesta prospecció passa per una correcta identificació prèvia
del mercat de treball a escala general. És important tenir en compte que, moltes
vegades, el mercat de treball en general no coincideix amb el mercat de treball
d’una determinada zona.

En línies generals, la prospecció del mercat de treball estarà centrada en:

1. El coneixement de sectors i ocupacions associats a un territori.

2. La detecció dels perfils que requereixen i necessiten les empreses, tant
personalment com professional.

3. El coneixement de la situació concreta dels sectors d’activitat, les inquietuds
de les persones amb càrrecs de responsabilitat a les empreses, la situació del
mercat de treball.

4. La tipologia d’ocupació que creen, per exemple, pel que fa a contractes i
salaris.
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5. El ritme de creació de llocs de treball per part de les empreses, una
aproximació a la quantitat de treballadors que s’incorporen al llarg de l’any.

6. De quina manera, i amb quins recursos accedeixen les empreses al personal
que contracten: anuncis, empreses de selecció, ETT, oficines de treball de
la Generalitat, coneixences personals...

7. La possibilitat que tot això es concreti en llocs de treballs disponibles, ja
sigui a curt termini o de manera immediata, com a mecanisme d’activació
de les accions d’intermediació.

8. La detecció de l’adequació de les accions d’orientació i formació que s’han
fet amb l’usuari a les necessitats que presenten les empreses.

3.1.1 Com fer la prospecció? Metodologia

La prospecció ha d’estar basada en una metodologia. Les metodologies de
prospecció es poden definir com el conjunt d’eines dissenyades per a l’anàlisi del
mercat que ha de portar a terme el tècnic d’inserció sociolaboral. El seu objectiu
és fer possible un treball sistemàtic, és a dir: sistematitzar el conjunt d’accions
necessàries per realitzar la prospecció d’una forma concreta, ordenada i flexible.

Tot i que cada dispositiu d’inserció desenvolupa la seva pròpia manera de dur
a terme la tasca de prospecció, en general podem dir que cal fer una anàlisi
quantitativa (per exemple, quantes empreses i de quin tipus) i qualitativa (perfils
professionals demandats); tal com veieu a la figura 3.2:

Figura 3.2. Tipus d’anàlisi de la prospecció

Anàlisi quantitativa

Fer una anàlisi quantitativa consisteix en realitzar un estudi sobre el mercat
laboral en el qual es vol incidir, partint de l’obtenció i el tractament de les dades
estadístiques. Aquestes dades s’obtindran de les institucions pertinents. Les fonts
d’informació principals que es poden utilitzar per a aquest objectiu són: l’Institut
Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria
de la Seguretat Social, les cambres de comerç, l’Observatori de l’Empresa i
l’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les direccions i delegacions provincials
dels diferents ministeris, els serveis de desenvolupament local dels ajuntaments...



Inserció sociolaboral 75 El procés d'inserció sociolaboral

Aprofundiment i primers
contactes

Les entrevistes amb empreses
tenen com a objectiu aprofundir
en les professions requerides, i
poder fer un primer contacte amb
empresaris i responsables de
recursos humans de grans
empreses.

Fer una anàlisi quantitativa fa possible la detecció dels sectors, subsectors i
ocupacions que tenen una evolució més favorable en termes d’ocupació, tant en
general, com pel que fa a col·lectius específics.

Quan es planifica i es porta a terme el procés d’anàlisi quantitativa, cal observar
uns criteris estrictes pel que fa a la selecció i el tractament de la informació
obtinguda. Aquests criteris han de tenir en compte tant les disponibilitats existents
com la seva capacitat per respondre a les necessitats concretes que es plantegen
en tot el procés de prospecció. L’anàlisi quantitativa s’estructura en tres fases, que
són:

1. Obtenció de les dades

2. Tractament i anàlisi de les dades

3. Conclusions

Anàlisi qualitativa

Un cop s’ha dut a terme la primera anàlisi, l’anàlisi qualitativa ens servirà per
contrastar i corroborar les conclusions obtingudes, i definir i aprofundir en els
perfils professionals que les empreses demanen. Aquest pas és imprescindible de
cara a organitzar la tasca de captació d’empreses, responent a la primera pregunta:
què pot oferir l’entitat d’inserció a les empreses?

L’anàlisi qualitativa es pot portar a terme per dues vies complementàries:

• Entrevistes amb agents qualificats del territori. Les entrevistes amb
agents qualificats s’han de realitzar amb persones que tinguin un càrrec
d’especial rellevància, i que estiguin en disposició de donar una visió
general sobre quina és la situació econòmica i de mercat laboral del territori.
Amb aquesta informació podrem contrastar les primeres conclusions de
l’anàlisi quantitativa realitzada prèviament.

• Entrevistes amb les empreses. Les entrevistes amb empreses són el pas
bàsic i més important pel que fa a la prospecció del mercat de treball.
Ens han de permetre obtenir la màxima informació possible sobre les
professions que, en l’anàlisi quantitativa s’hagin detectat com a rellevants
de cara als col·lectius amb els quals estem treballant, és a dir, amb els
quals estem portant a terme un procés d’orientació, formació i inserció. És
necessari aprofundir en aspectes com les competències (tècniques, de base
i transversals) necessàries per poder desenvolupar la professió, la formació
que es necessita i les condicions laborals, entre d’altres.

El nombre d’empreses que hem d’entrevistar variarà en funció del nombre
de sectors professionals que s’hagin detectat com a interessants i de la mida
del mercat en el qual estiguem fent la prospecció.
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Quan es planifica el treball de prospecció i, en concret, les entrevistes amb
empreses, cal que aquestes estiguin estructurades en tres grups d’informació,
de manera que cadascun respongui de la manera més operativa possible a les
necessitats d’informació imprescindibles. Els grups serien:

1. Aproximació a l’empresa i al sector.

2. Aproximació al perfil professional requerit per a cadascuna de les professi-
ons.

3. Recollida d’informació sobre les vies d’accés al perfil demandant per a
cadascuna de les professions.

L’anàlisi qualitativa ens permet establir un primer nivell de relació amb les
empreses. Aquest treball ha de tenir com a conseqüència lògica aconseguir la
implicació activa de les empreses en els processos d’intermediació, és a dir, captar
empreses por poder portar a terme amb èxit el procés d’intermediació laboral. En
el pròxim apartat veurem quina ha de ser l’estratègia de captació d’empreses, però
abans veurem un possible model d’entrevista, tot tenint en compte que cada entitat
d’inserció ha d’adaptar-la a les seves necessitats.

Exemple de protocol d’entrevista amb l’empresa

• Nom de qui fa l’entrevista.

• Dades de l’empresa: nom, activitat, forma jurídica, adreça postal, número de telèfon, número
de fax, pàgina web, adreça electrònica.

• Dades del lloc o llocs de treball: denominació del lloc, tasques i funcions a desenvolupar,
nombre de vacants...

• Condiciones laborals ofertes per l’empresa: tipus de contracte, horari de feina, remuneració...

• Característiques personals i professionals dels candidats: formació mínima exigida, formació
específica per al lloc de treball concret, experiència laboral que es demana en el mateix lloc,
disponibilitat d’horaris, desplaçaments..., permís de conduir o vehicle propi...

• Qualsevol altra dada que es consideri significativa. Per recollir aquestes dades, hi haurà, al
final del protocol, un apartat anomenat Observacions o Altres.

Adaptat d’eCIFO.

3.2 Segon pas: difusió i contacte; la captació d’empreses

El procés de captació s’inicia sempre donant a conèixer l’entitat d’inserció a
les empreses. En aquesta fase cal saber com i amb quins canals es portarà a
terme la comunicació amb l’empresa. Posteriorment a l’establiment dels canals
de comunicació, i un cop l’empresa coneix l’existència de l’entitat, és important
cuidar aspectes importants per al futur establiment d’una relació de col·laboració
entitat-empresa.
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Entrevista amb l’empresa

Quan una entitat d’inserció es
planteja quines necessitats pot
satisfer amb relació a l’empresa,
cal que parteixi sempre de la
base que el seu descobriment
requereix una entrevista en
profunditat amb l’empresa.

Com a pas previ a l’estudi dels canals de comunicació, cal conèixer quins són els
elements bàsics que ha de comunicar una entitat o servei d’inserció; com ara les
necessitats de l’entitat, els beneficis que l’empresa pot obtenir, les garanties que se
li ofereixen, els avantatges i punts febles respecte a la competència. També caldrà
planificar curosament (si escau) quin material publicitari es farà servir.

3.2.1 Elements bàsics

La comunicació s’ha de plantejar en termes de màrqueting (al cap i la fi, l’objectiu
és comptar amb recursos que possibilitin la inserció laboral dels usuaris de
l’entitat). Hi ha una sèrie d’elements bàsics que constitueixen el pas previ
imprescindible abans del primer contacte amb les empreses. Els elements que
s’han de tenir en compte són els següents:

1. Quines són les necessitats concretes que es volen satisfer des de l’entitat
d’inserció.

2. Quins beneficis es poden oferir a les empreses.

3. Les garanties que es poden oferir per motivar i animar les empreses a fer ús
de l’entitat.

4. Les diferències respecte a la competència, i els avantatges que pot suposar
per a les empreses escollir l’entitat.

5. Els punts febles que cal polir, minimitzar o eliminar.

Els beneficis que una entitat o servei d’inserció ha d’oferir a les empreses, en
resposta al que les empreses esperen, són els següents (posarem el cas de l’empresa
LABOR SA):

• Qualitat: s’entén per qualitat que l’entitat sigui capaç de trobar la persona
adequada a les necessitats de l’empresa.

El candidat adient

L’empresa LABOR SA necessita una persona per a tasques de manteniment. L’entitat
INSERIM immediatament posa en marxa un procés de selecció entre els usuaris del servei
i finalment troben la persona amb el perfil adient, en Manuel, de quaranta-cinc anys, una
persona que portava vint anys treballant en una empresa i al quedar-se a l’atur ha emprès
un procés de reciclatge laboral i tot just acaba de fer un curs de formació amb pràctiques
incloses en el sector que demanda LABOR SA.

• Rapidesa: l’entitat d’inserció té informació sobre les persones que estan en
procés de recerca de feina i, per tant, pot oferir candidatures a les empreses
de manera àgil i ràpida.
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Boca-orella

Avui en dia, el boca-orella
segueix sent el mitjà de
promoció o màrqueting

tradicional més efectiu. Un
estudi elaborat recentment per
The Word of Mouth Marketing

Association (WOMMA)
juntament amb The American
Marketing Association, ho ha
corroborat. Es pot trobar més

informació a la pàgina web
bit.ly/2kCQ43U

D’un dia per l’altre

L’empresa LABOR SA es va trobar sense la persona que feia les tasques de manteniment
d’un dia per l’altre i la necessitat peremptòria de cobrir el lloc de treball. INSERIM li va
proporcionar un candidat amb disponibilitat per incorporar-se immediatament, en Manuel.

• Gratuïtat: a l’empresa no li suposa un desemborsament econòmic la
utilització del servei, i sí que obté un benefici clar quan en fa ús.

• Atenció personalitzada: l’entitat d’inserció s’adapta a les necessitats
concretes de l’empresa, i dona resposta a tots els dubtes o problemes que
puguin sorgir.

Contractes bonificats

LABOR SA, l’empresa que ha contractat en Manuel, vol contractar una persona amb
diversitat funcional com a auxiliar administratiu per tal de complir amb la normativa, ja que
en tenir més de cinquanta empleats, ha de reservar el 2% de les places a persones amb
diversitat. Ja que és la primera vegada que l’empresa contracta una persona pertanyent
a aquest col·lectiu, s’adreça a l’entitat d’inserció per tal de demanar informació sobre les
modalitats de contractació.

• Interdisciplinarietat dels professionals: en una entitat d’inserció hi ha
professionals de diversos camps, com poden ser psicòlegs, treballadors so-
cials, graduats en relacions laborals, en dret, integradors socials... Aquests
darrers comencen a tenir un paper molt important, sobretot pel que fa a
dinamització i atenció directa als usuaris en les accions grupals: club de la
feina, tallers de recerca de feina... Això garanteix una resposta integral a les
demandes i necessitats de les empreses.

És imprescindible que els beneficis esmentats quedin molt clars per a les empreses
amb les quals pretén establir col·laboració, i a aquest efecte cal assegurar-se que els
materials publicitaris, si es decideix emprar-ne, les incloguin de manera preferent.
També és important que s’especifiquin en una entrevista amb l’empresa.

Seguint amb la llista d’elements bàsics, s’ha d’establir la manera d’intentar
proporcionar garanties, ja que no hi ha un “producte” que es pugui conèixer per
avançat. Una garantia seria la professionalitat. Cal deixar palès que l’entitat és
un servei professional, amb treballadors sobradament preparats per portar a terme
els processos d’orientació, inserció, assessorament... Una altra garantia és el que
es coneix com a boca-orella, és a dir, que hi hagi una o més empreses que hagin
provat el servei i en puguin donar bones referències.

Les entitats o serveis d’inserció sociolaboral han de comptar que hauran de
diferenciar-se dels serveis que poden suposar, i de fet suposen, una competència
que pot comprometre l’èxit en la captació i sobretot en l’establiment d’una
col·laboració sòlida i duradora amb les empreses. Hi ha serveis com les empreses
de treball temporal, les empreses de selecció, les borses de treball..., de les quals
l’entitat s’ha de poder diferenciar. Els elements que possibilitaran la diferència
respecte a la competència són:

• El coneixement acurat, complet i exhaustiu de la totalitat de recursos d’un
territori.

http://www.youngmarketing.co/que-es-wom-parte-1/
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• L’entitat d’inserció és un servei exempt de cost econòmic.

• L’agilitat en respondre a les demandes de l’empresa.

• L’atenció personalitzada i el seguiment, per exemple, un cop s’ha concretat
una contractació.

• La qualitat en les prestacions de l’entitat.

• Un equip de professionals plural i procedent de diverses disciplines (inter-
disciplinarietat).

En contraposició als punts forts de les entitats d’orientació i inserció sociolaboral,
també hi ha uns punts febles que poden posar en perill la continuïtat del procés
de col·laboració, i impedir una fidelització sòlida. Els punts febles sobre els quals
cal incidir es poden concretar en una percepció massa administrativa del servei i
una estructura organitzativa deficient.

El primer punt feble es pot concretar en lentitud excessiva en els tràmits i accions,
així com en una manca de visió (o de visió realista) de les necessitats de l’empresa,
i el segon en una manca de qualitat. Així doncs, cal estar ben segurs de poder
oferir un servei ràpid, sòlid i de qualitat.

3.2.2 Presentació del servei a les empreses

Cada entitat d’inserció ha de decidir per quins canals farà el primer contacte amb
l’empresa, valorant pros i contres de cadascun. Malgrat tot, un element comú a
totes les entitats és el material publicitari amb què es presentaran. L’objectiu del
material publicitari és captar l’atenció de les empreses cap a l’oferta que té per
oferir i les possibilitats de col·laboració. A tall d’exemple, els continguts que ha
d’incloure el material de difusió/publicitari són:

• L’oferta de serveis i les possibilitats de col·laboració.

• Les garanties que ofereix l’entitat.

• El compromís de qualitat en la seva prestació.

• Els resultats que es poden obtenir en termes d’avantatges i beneficis.

Els recursos més utilitzats a l’hora de fer difusió del servei són el dossier o catàleg,
el díptic o tríptic, la infografia, la web, el CD...

La primera premissa és que els materials han de ser atractius, tant en el seu
redactat com en la seva edició. No val de res un díptic, per exemple, amb
un disseny atractiu a nivell d’imatges però amb un redactat incorrecte o amb
informació incompleta.
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Moltes vegades, però, les entitats o dispositius d’inserció han de lluitar per superar
l’escassa dotació pressupostària amb què compten per fer material publicitari.
Això pot exigir que es posin en funcionament grans dosis de creativitat que
permetin implementar estratègies que, amb una dotació econòmica més gran,
serien més senzilles. Malgrat això, hi ha opcions de baix cost que facilitaran fer
viables estratègies efectives.

Exemple de presentació de serveis a empreses

La Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves (PEI), en el seu document Proposta
d’intermediació laboral en clau de competències (2013), fa esment dels dos documents
amb els quals presenten a les empreses el seu servei:

• Argumentari de venda a empreses: document que anuncia els beneficis empresarials
derivats de la implantació de la metodologia per competències en els processos de selecció
de personal, tant en l’encaix competencial dels joves candidats i candidates que presenten les
entitats a les ofertes de feina, com en les propostes de millora metodològiques en el disseny
i la implementació de processos de selecció.

• Díptic informatiu: fulletó que recull la informació més rellevant vinculada al Servei
d’Assessment Center Social. Aquest fulletó es va adaptar i personalitzar segons la seva
finalitat: promoció de les sessions informatives, difusió via correu electrònic a empreses
contactades per les entitats, presentació a reunions individuals acordades amb empreses...

Cal apuntar l’augment de possibilitats d’informació i difusió que han representat
les tecnologies de la informació i la comunicació. A tall d’exemple, moltes
entitats han substituït l’enviament de catàlegs o dossiers físics per newsletters.
També la utilització de xarxes socials, ja siguin específiques (LinkedIn) o generals
(Facebook, Twitter, Instagram...), ha suposat una revolució en el camp de la
comunicació.

Un cop el tècnic ha definit les empreses amb les quals vol establir contacte i ha
fet arribar el dossier o carpeta amb el material publicitari, s’iniciarà el treball de
difusió i contacte. Per aconseguir l’objectiu que es persegueix, cal dissenyar una
estratègia adient.

3.2.3 Fases del procés de difusió i contacte

En general, es considera que per portar a terme l’estratègia de captació d’una
empresa, cal seguir tres fases, amb tres objectius ben delimitats (vegeu la figura
3.3):
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Podeu consultar les
tècniques de fidelització
en el punt “La fidelització:
assegurar la continuïtat de
la col·laboració” d’aquest
apartat.

Figura 3.3. Procés de difusió i contacte

Primera fase de contacte

La primera presa de contacte es pot establir de manera no presencial, mitjançant
recursos com el correu electrònic, el correu postal (que està quedant en progressiu
desús), l’enviament de material publicitari...; o bé per contacte directe, mitjan-
çant jornades professionals, xarxes de networking, jornades de portes obertes,
conferències...

En qualsevol cas, és important tenir en compte dues coses:

1. Cal posicionar-se. En aquesta primera presa de contacte s’ha de deixar molt
clar per què l’empresa ens ha d’escollir, és a dir, què diferencia l’entitat
pròpia, en positiu, de la resta d’entitats d’inserció,

2. Cal tenir en compte que la “memòria” de les empreses sol ser fràgil i, si
més no, en una empresa hi poden i hi solen haver, canvis, tant pel que fa a
la persona de referència, com pel que fa a altres factors. Així, cal planificar
quina estratègia se seguirà per fidelitzar l’empresa i allargar en el temps la
col·laboració.

És igual d’important que la persona o persones que portin a terme el treball
d’intermediació siguin bons comunicadors oralment, per escrit i digitalment, per
tal d’emprar de manera òptima i eficaç els instruments de comunicació, i que
domini les tècniques de contacte i negociació amb empreses. Recordem que entre
les capacitats i competències del tècnic en inserció hi ha les relacionades amb la
intervenció en els processos d’intermediació laboral.

En concret, els objectius de la primera fase de contacte són:

• Despertar l’interès de l’empresa cap a l’entitat.

• Explicar quines són les activitats de l’entitat que estan dirigides de manera
específica a les empreses.
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• Oferir garanties del servei que ofereix l’entitat.

• Convèncer dels beneficis que obtindrà l’empresa si confia en l’entitat.

Segona fase de contacte

A la segona fase, com ja s’ha apuntat, s’establirà una comunicació amb l’empresa
amb la finalitat de concertar una entrevista presencial. La comunicació prèvia es
pot fer mitjançant correu electrònic o mitjançant una trucada de telèfon. Cadascun
d’aquests canals té els seus avantatges i els seus inconvenients, que cal valorar.

Actualment, però, el més habitual és que aquesta primera comunicació es faci
via telefònica. Abans d’efectuar la trucada, cal que s’hagi fet una previsió dels
obstacles amb què es pot trobar la persona que faci la trucada i planificar un guió
per tenir clar de què es vol informar (no oblidem que el nostre objectiu és concertar
una cita presencial) i com captar l’interès de l’interlocutor.

A l’hora de fer la trucada, si no sabem el nom de la persona concreta amb qui hem
de parlar, cal demanar per la persona que té més responsabilitat (petites i mitjanes
empreses) i per la persona que gestiona el departament de recursos humans en el
cas d’empreses grans. Els obstacles amb els quals es pot trobar la persona que fa
la trucada estaran relacionats amb la:

• Manca de temps, tant per atendre la trucada com per atendre una propera
visita.

• Manca d’interès en el que l’entitat pot oferir a l’empresa.

És important que la persona encarregada de la intermediació tingui present
que no totes les trucades es convertiran en cites per a una entrevista. Cal
tenir una bona dosi de paciència i optimisme, i no deixar entreveure mai
frustració, cansament, enuig...

També és important tenir preparades frases tipus amb les quals poder contestar.
Per exemple, a una frase com “No disposo de temps per atendre visites”, es
pot contestar: “Ho entenc, tot i així, pensi que no pretenem vendre-li res, sinó
informar-lo dels serveis gratuïts que la nostra entitat pot oferir-li, i que estem
segurs que els estalviarà temps en un futur”, per exemple.

Quan la frase respon a una manca d’interès, com “Ara per ara no m’interessa res
del que em pugui oferir”, la resposta podria ser: “Tot i així, seria convenient que
s’informés, ja que, molt probablement en un futur pot necessitar un servei com el
que ofereix la nostra entitat”.

Exemple de guió de trucada

Proposem estructurar el guió de la trucada en cinc passos:

1. Saludem i ens presentem: “Soc... i truco de l’entitat...”
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2. Preguntem si la persona ens pot atendre en aquest moment i emfatitzem que serem breus.

3. Expliquem el motiu de la trucada; fent referència al material publicitari que s’haurà enviat
prèviament, i posant èmfasi en aspectes com la gratuïtat del servei i l’estalvi de temps.

4. Concertem entrevista personal, deixant palès que el nostre és un servei personalitzat, no
estàndard, que l’entrevista no serà massa llarga...

5. Finalment, ens acomiadem, assegurant-nos d’haver deixat un telèfon de contacte per si sorgís
qualsevol imprevist.

Si de la trucada ha sortit una data per a l’entrevista, passem a la tercera fase de
contacte. En cas contrari, és important registrar la data de la trucada i repetir-la, si
es considera convenient, al cap d’un temps prudencial. Si l’empresa ens ha deixat
clar que no l’interessen els nostres serveis, caldrà replantejar-se si es renuncia
definitivament a la col·laboració o es continua enviant informació sobre la nostra
entitat.

Tercera fase de contacte: l’entrevista

L’entrevista té un objectiu clar, i és fer que una empresa es converteixi en
client del serveis d’orientació i inserció de la nostra entitat perquè aquesta
dona resposta a les seves necessitats en aquest àmbit. És, per tant, el moment
més important del procés.

Hi ha dues premisses que s’han de tenir molt presents quan es porti a terme
l’entrevista:

• S’han de detectar quines són les necessitats de l’empresa més que explicar
simplement les característiques del servei. Cal que l’empresa vegi el servei
com una solució a les seves necessitats.

• Lligat amb la primera premissa, es dedueix que cal preguntar i escoltar, ja
que aquesta és la manera de detectar què necessita l’empresa i possibilitar
l’establiment de vies de col·laboració.

En la Proposta metodològica d’inserció amb joves (2010), versió reduïda d’inte-
racció amb l’empresa (pàg. 22), s’anomena aquesta tercera fase fase de negociació
i s’emfatitza la importància que té com a pas previ a la consolidació o establiment
de col·laboració entitat-empresa:

“Negociar significa buscar un acord mutu mitjançant el diàleg. És important buscar acords
a mitjà-llarg termini negociant de manera integradora. És a dir, els acords han de satisfer
ambdues parts, i donar resposta a les necessitats que puguin tenir tant el dispositiu com
l’empresa. Això no treu que cada part, en alguna ocasió, hagi de fer concessions per
aconseguir l’acord en els aspectes que valora més, cedint en altres factors més crítics.
Cal tenir present, també, que trobar oportunitats de beneficis mutus requereix compartir
informacions i potenciar al màxim la creativitat i la confiança mútua.”

Colomer, M. et al. (2010). Proposta metodològica d’inserció laboral amb joves.
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Perquè l’entrevista de negociació es tradueixi en un acord de col·laboració, el
tècnic en inserció haurà de posar en joc certes habilitats socials i de comunicació.

Ús d’habilitats socials i comunicatives durant l’entrevista

En tota entrevista hi ha d’haver una preparació prèvia, amb les següents tasques a
fer (vegeu la figura 3.4):

Figura 3.4. Aspectes a tenir en compte a l’entrevista
amb l’empresa

• Fer una planificació acurada: demanar informació sobre l’empresa, tot i
que el més convenient seria que aquest pas ja s’hagués fet en la fase de
prospecció. Si és així, cal “refrescar” el coneixement que es té i fer un
repàs del que és més important, com ara: a quin sector pertany, quins
perfils professionals tenen els treballadors, els llocs de treball i les possibles
necessitats detectades.

• Entrenar la competència comunicativa que s’haurà de posar en pràctica al
llarg de l’entrevista.

• Reforçar l’actitud empàtica.

• Transmetre credibilitat i confiança en la comunicació.

La competència comunicativa té com a objectiu establir un clima de confiança i
podem dir que contribueix a reforçar de manera important el procés de negociació
i a facilitar l’establiment de col·laboracions. Entre els elements més importants
de la competència comunicativa podem destacar:

• L’escolta activa.

• Els reforços verbals (preguntes destinades a que l’interlocutor pugui aclarir
els seus dubtes): “M’he explicat correctament?”, “Desitja saber més de-
talls?”
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Jordi Esteller i Bel és
llicenciat en psicologia per
la Universitat de Barcelona
(1986) i graduat social per
l’Escola Social de Barcelona
(1967). Especialista en
recursos humans, va ser
president de PIMEC i
director de Recursos
Humans del grup
d’empreses AMES.
Actualment està jubilat.

• La formulació de preguntes pertinents i coherents amb l’objectiu de
l’entrevista, com per exemple: “Com cobreixen les baixes? Com fan la
substitució dels treballadors que fan vacances?”

• Fer comentaris positius sincers sobre l’organització, els incentius, les
facilitats de formació...

• Emprar expressions de cortesia: “Li agraeixo que sent una persona tan
ocupada m’hagi dedicat una part del seu temps”, “ha estat molt amable de
rebre’m amb tanta celeritat”...

Exemple d’ús de la competència comunicativa durant l’entrevista

La Lola té una entrevista amb l’empresa SÒLIDS DEL BAGES SA, empresa amb la qual
seria molt productiu establir col·laboració, ja que els perfils i els llocs de feina que pot oferir
van en consonància amb els col·lectius que atén l’entitat d’inserció.

La Lola mostra una actitud d’amabilitat, cuida l’entorn en el qual es portarà a terme
l’entrevista: llum, temperatura, ordre, netedat... I al llarg de l’entrevista mostra una actitud
d’escolta activa i d’interès cap a tot allò que exposa el responsable de l’empresa, formula
preguntes que requereixin una resposta raonada més enllà del “sí” o del “no”, utilitza
fórmules de cortesia sense arribar a ser excessivament afalagadora i elogia la política
de formació interna i de conciliació familiar de l’empresa, deixant clar que li sembla una
empresa que va més enllà, que ofereix condicions molt interessants i realment innovadores.

Una altra habilitat o eina important és l’empatia. Les empreses no sempre tenen
uns postulats i unes actituds ètiques d’acord amb el que des de l’àmbit social
es considera que “hauria de ser una empresa com cal”. Així, és possible que
l’empresa que estem intentant captar tingui prevenció contra les persones d’una
altra ètnia, o consideri que les persones amb diversitat funcional no poden ser tan
bones en el terreny laboral com les que no tenen cap discapacitat, o que les dones
no són tan competents com els homes, o que ofereixi unes condicions laborals
precàries...

Què cal fer en aquests casos? Renunciar a la col·laboració? La resposta és “no”.
Encara que sovint sigui difícil aconseguir-ho, com a professionals de la inserció
s’ha d’aconseguir tenir una actitud d’empatia cap a l’empresa, tenint en compte
que:

“L’empatia és una habilitat, pròpia de l’ésser humà, que ens permet comprendre, reconèixer
i apreciar els sentiments de les altres persones. És la capacitat que fa que entenguem els
pensaments, les emocions, les motivacions i les raons dels comportaments dels altres i
que, posant-nos al seu lloc, compartim aquests sentiments.”

Jordi Esteller.

Cal tenir en compte que tenir empatia no equival a estar d’acord amb l’altra
persona, ni tampoc implica abandonar les opinions i conviccions pròpies per
assumir com a pròpies les dels altres. És més, es pot estar en total desacord amb
algú sense que per això deixem de ser empàtics, acceptant com a legítimes les
motivacions i la posició dels altres, tot en un marc de profund respecte i cordialitat,
sense entrar en judicis ni valoracions morals.

Serà al llarg de l’entrevista, en la qual té lloc una interlocució directa amb
l’empresa, quan la capacitat empàtica s’haurà de posar especialment de manifest.
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Cost zero

Que el cost d’un servei ofert
sigui gratuït per a l’empresa no

vol dir que no tingui un cost,
sovint suportat i assumit per

l’Administració o per la pròpia
entitat o dispositiu d’inserció, i
és important que l’empresa ho

sàpiga valorar.

És vital que els representats de l’empresa percebin que des de l’entitat o servei es
comprèn el seu punt de vista i que es contacta amb la seva realitat.

Finalment, cal transmetre credibilitat i confiança quan s’informa dels serveis a
oferir, tenint en compte que el que estem oferint no es pot tocar ni comprovar en el
mateix moment, i potser l’empresa no veu encara clar del tot quins beneficis pot
obtenir si adquireix aquests serveis, és a dir, si s’estableix un marc de col·laboració.

Les eines i recursos personals per generar credibilitat i confiança a l’hora
de comunicar-se són l’assertivitat, l’objectivitat, l’empatia i l’adequació del
llenguatge.

3.3 Tercer pas: negociació i acords

Per abordar aquest apartat, és útil tornar a recordar que el procés d’intermediació
posa en marxa moltes de les estratègies de venda pròpies del màrqueting, ja que
del que es tracta és que s’arribi a una col·laboració dilatada en el temps, i a una
fidelització de l’empresa; de manera que, cada vegada que l’empresa necessiti fer
alguna gestió relacionada amb la inserció laboral, requereixi la col·laboració de
l’entitat (vegeu la figura 3.5).

Figura 3.5. Aspectes claus en la negociació

A continuació es fa un recordatori de quins són els arguments imprescindibles als
quals el tècnic en inserció ha de fer referència i oferir a l’empresa:

• El servei ofert sempre és de cost zero.

• Es treballa amb rapidesa, ja que els recursos dels quals disposa l’entitat són
amplis i el personal encarregat de gestionar-los és competent i preparat.

• Hi haurà un estalvi important pel que fa al temps i a la dedicació.

• És un servei adaptat a les necessitats de l’empresa, ja que es mobilitzen
i es posen en marxa els recursos necessaris per donar resposta a qualsevol
demanda.

• És un servei compromès socialment perquè permet que l’empresa participi
en la dinàmica laboral del territori.
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Per tancar l’acord és necessari acordar un servei i concretar un compromís tot
deixant clares les expectatives, els resultats i el calendari. En cas que no s’arribi
a un acord, i si com s’ha dit abans no hi ha una actitud de “no voler saber res” de
l’entitat, s’ha de deixar una porta oberta a futures col·laboracions i si l’empresa hi
està d’acord, pactar una nova entrevista.

És necessari tenir en compte que l’empresa pot formular, i amb tota seguretat
formularà, preguntes sobre el servei, i que es poden donar rebutjos davant les
nostre informacions. Cal saber contraargumentar i respondre amb claredat a les
preguntes formulades. I cal estar preparats per no saber com contestar, en aquell
moment, una o més d’una pregunta; l’actitud correcta en aquest cas és prendre nota
de la pregunta i comprometre’s a resoldre el dubte tan aviat com sigui possible.

3.3.1 Elements estratègics; què s’ofereix a l’empresa des del servei?

L’entitat ECAS concreta en el seu document Proposta metodològica d’inserció
laboral per a joves (2012) els serveis que les entitats d’inserció estan en disposició
d’oferir a les empreses amb les quals volen engegar o establir un procés de
col·laboració. Si bé ens hem referit als avantatges dels quals pot gaudir l’empresa,
així com les garanties que l’entitat pot oferir-li, cal saber, també, de quins serveis
podrà gaudir: és el que es coneix com a cartera de serveis:

1. Assessorament en la detecció de necessitats i definició de plans de millora.
Es tracta d’un servei potent, ja que és una prestació dirigida en exclusivitat a
fer que l’empresa pugui realitzar un diagnòstic de la seva situació, identifiqui
les seves necessitats de millora i planifiqui de manera estratègica.

2. Assessorament per a l’anàlisi de necessitats de contractació al llarg de
l’any. Consisteix en fer un estudi detallat de la dinàmica de l’activitat
anual de l’empresa i del flux de contractació, que permet ajustar les
col·laboracions formatives i d’incorporació entre el dispositiu o entitat
d’inserció i l’empresa de contractació (per exemple, proposar una formació
intensiva en l’empresa, just abans d’una punta estacional). Al llarg de
l’any és important realitzar l’estudi anualment, ja que els períodes d’inici i
finalització de les accions que realitza el dispositiu poden anar variant i es
tracta de trobar fórmules que puguin encaixar.

3. Assessorament per a l’anàlisi i la definició dels perfils competencials. És
un punt molt lligat a l’anterior. Hi ha moltes empreses que encara no han
incorporat el model de competències a la seva política de recursos humans;
és important, doncs, que des de l’entitat es facilitin les eines i els recursos
necessaris perquè hi hagi un canvi en la definició dels perfils professionals
a partir de funcions, tasques i requisits personals per a la definició de perfils
a partir de competències. Cal tenir en compte que:

• Aquesta aposta garanteix que el que s’està valorant del candidat són
les seves capacitats objectives.
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• És important detallar el perfil requerit perquè de vegades les ofertes
es llancen sota una categoria (ajudant de cuina, per exemple) i amb
poques indicacions sobre requisits exigits i la feina a realitzar (tasques i
funcions i condicions). Aquesta falta de precisió acostuma a ocasionar
equívocs i diferències importants entre la idea que té l’empresa (i creu
que emet), i la idea que es fa el dispositiu o entitat d’inserció.

4. Assessorament per a la definició d’ofertes laborals. Incorpora el model
basat en les competències, que és el model més adient per evitar situacions
de discriminació.

5. Realització de processos de preselecció. Mitjançant els processos de
preselecció, s’aconsegueix que a l’empresa no li arribi un demandant
d’ocupació, sinó un candidat òptim per ocupar aquest lloc de treball concret.

6. El reclutament actiu de personal. Implica que l’entitat o dispositiu
d’inserció pren el rol de proveïdor permanent de personal, perquè, a
més de conèixer les necessitats de l’empresa pel que fa a contractació,
perfils laborals, etc., coneix perfectament quin grau d’ocupabilitat tenen les
persones demandants. Cal tenir en compte que:

• Per al reclutament eficaç, es fan processos de selecció. Aquest
procés ha de garantir una resposta a les necessitats de les persones
i de l’empresa. Cal deixar clar davant l’empresa que el dispositiu
d’inserció se centra en la qualitat i no en la quantitat.

• Poder comptar amb un seguiment de la persona contractada és un plus
que marca, junt amb d’altres característiques, la diferència entre una
entitat o dispositiu d’inserció i una entitat que només es dediqui a la
selecció de personal.

7. Seguiment incorporat. A través del seguiment es consolida l’objectiu
laboral del demandant, s’afavoreix el seu creixement competencial pro-
gressiu en un context laboral, es facilita el manteniment al lloc de treball
(fidelització per a l’empresa) i es potencia la promoció laboral (en la
mateixa empresa o en una altra, segons com vagi la negociació amb la
persona i l’empresa). El tipus (tutories telefòniques o en el centre, visites
a l’empresa...) i la periodicitat del seguiment es pacten a tres bandes.
No sempre serà necessari portar un seguiment, però saber que l’empresa
compta amb aquesta possibilitat és un avantatge afegit.

8. Resolució d’incidències. En qualsevol moment del procés, l’empresa
disposa d’un interlocutor per comentar les incidències sorgides, que li dona
resposta al més aviat possible. En aquest sentit, i tenint en compte que
es treballa amb usuaris amb dificultats d’inserció, és important que en
presentar el candidat, s’exposin els seus punts forts i potencialitats, però
també els seus punts febles. També es presentarà com es poden treballar
aquests segons des de l’empresa preventivament i resolutivament, sempre
amb caràcter constructiu. Cal tenir en compte que:

• Caldrà mantenir una posició d’equilibri i ser objectius davant dels
conflictes possibles o reals, i proporcionar estratègies a ambdues parts
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Sobre la responsabilitat
social empresarial vegeu
el punt “La fidelització:
assegurar la continuïtat de
la col·laboració”.

per a la seva gestió. Així, l’empresa agraeix que l’usuari que s’incor-
pora vagi acompanyat d’un “manual de possibles contingències” i de
“servei tècnic”.

• En aquest apartat també s’inclouen les incidències relacionades amb
el servei: resoldre necessitats urgents de personal (com substitucions
o reforços), gestionar una qüestió legal urgent...

9. Assessorament tècnic per a la implantació d’accions i mesures de res-
ponsabilitat social corporativa. Consisteix en convidar l’empresa perquè
conegui la rendibilitat que pot obtenir mitjançant la implementació de
mesures i accions relacionades amb la responsabilitat social corporativa.
Informar, també, d’accions i mesures de les obligacions establertes pel
marc legal. En definitiva, informar de les oportunitats que aquest fenomen
obre: beneficis alts (una empresa que mira pel seu personal és una empresa
social corporativa més competitiva i productiva), costos baixos (un procés
d’assessorament per al diagnòstic i la definició i el seguiment d’un pla de
millora, ja que la implementació és de caire intern i es pot realitzar en el
temps que l’empresa necessiti). Cal tenir en compte que:

• La tendència d’incorporar «deures socials» en l’empresa és, cada
vegada més, una realitat.

• Aquest és l’escenari present: col·laborar amb una organització des
d’un enfocament vinculat a l’acció social dona prestigi a l’empresa
i resol una exigència creixent de la societat.

10. Assessorament en legislació laboral. La majoria d’empreses de Catalunya
són petites o mitjanes, tendeixen a agrupar-se, i quasi totes les agrupacions
empresarials tenen un servei d’assessorament legal per a qüestions laborals
que no pot donar resposta al volum de demanda de les empreses membres.
L’assessorament legal des del dispositiu o entitat d’inserció és un comple-
ment de valor.

11. Observatori per a la no-discriminació. Oferir coneixement en temes
tan variats com ara immigració, interculturalitat, gènere, adolescència,
no-discriminació, i posar-los al servei de l’erradicació de les formes de
discriminació subtils (gairebé invisibles) que es puguin estar donant en
l’empresa. Aquesta pràctica es portarà a terme sense judicis de valor i sense
emfatitzar els errors que es puguin detectar; es portarà a terme amb actitud
assertiva i en clau constructiva, proposant estratègies de millora tangibles.

(Actualment, es pot dir que) “la característica essencial de la responsabilitat social és la
voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions socials i ambientals en la seva
presa de decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats en la
societat i el medi ambient. Això implica un comportament transparent i ètic que contribueixi
al desenvolupament sostenible, complir amb la legislació aplicable i que sigui coherent amb
la normativa internacional de comportament. També implica que la responsabilitat social
estigui integrada a tota l’organització, s’incorpori en les seves relacions i tingui en compte
els interessos de les parts interessades”.

Norma Internacional ISO 26000:2010. Guía de responsabilidad social.
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Servei a les empreses

A la pàgina web de l’Ajuntament
de Terrassa, www.terrassa.cat,

concretament en l’apartat
Serveis a les empreses, es pot

trobar la llista de serveis que, des
del servei d’ocupació, s’ofereix a

les empreses de la zona.

Un altre model és el d’Incorpora (Guia de la metodologia del programa Incorpo-
ra, 2016), que ofereix els següents serveis a l’empresa:

• Realització de processos de preselecció.

• Seguiment de la incorporació de les persones noves.

• Suport a l’anàlisi i la definició de perfils professionals.

• Assessorament sobre avantatges fiscals i laborals.

• Avantatges comercials, com a conseqüència de les clàusules socials.

• Foment de la responsabilitat social empresarial (RSE) en el territori.

• Pla d’acció amb l’empresa.

• Convenis i contractes de pràctiques.

• Punts de formació.

• Col·laboració en el disseny i implementació d’accions formatives per a
persones beneficiàries, amb fase teòrica i pràctica.

3.4 Quart pas: la fidelització; assegurar la continuïtat de la
col·laboració

Quan el procés de captació ha finalitzat amb èxit, i s’ha aconseguit un acord de
col·laboració amb l’empresa, l’entitat o dispositiu d’inserció no pot donat per
finalitzat el procés, ja que el que es busca no és una col·laboració puntual, sinó
poder comptar amb l’empresa al llarg del temps. Caldrà doncs, assegurar la
continuïtat mitjançant la fidelització de l’empresa.

Fent referència novament al document Estratègies per a la inserció laboral de
joves (ECAS, 2012), perquè la col·laboració de l’empresa amb l’entitat d’inserció
es mantingui, s’hauran d’establir les estratègies oportunes en aquest sentit; entre
d’altres:

• Trucades regulars, ja sigui per informar de manera periòdica sobre els
resultats obtinguts pel servei, de les notícies d’interès relacionades amb
la contractació de la persona en situació de vulnerabilitat o, en canvi, per
recollir les necessitats de l’empresa de cara a dissenyar i programar futures
accions formatives.

• Visites, en les quals, a més del que s’assenyala en el punt anterior, es pot
fer un seguiment de les persones contractades, així com de la satisfacció de
l’empresa pel que fa al servei que se li ofereix des del dispositiu d’inserció.

https://www.terrassa.cat/
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La Taula del Tercer Sector
Social a Catalunya ha editat
un document de Bones
pràctiques en la relació de
les entitats d’inserció i les
empreses turístiques a
Barcelona, on es mostren
diverses iniciatives de
col·laboració
entitat-empresa. Es pot
consultar en línia a la pàgina
web www.tercersector.cat.

• Enviament d’informació que pugui ser interessant per a l’empresa, tal
com les novetats en matèria legislativa, normativa laboral, bonificacions a
empreses que contractin persones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió
o en situació de vulnerabilitat.

• Invitacions a actes de presentació de nous serveis, celebracions.

• Felicitacions en dates assenyalades.

És important cuidar la relació, no es pot donar per garantida la seva
continuïtat pel simple fet que s’hagi signat algun tipus d’acord a l’inici de la
col·laboració. Dos aspectes que ajuden a enfortir la fidelització són: la tasca
dels interlocutors i potenciar el reconeixement social de l’empresa.

Els interlocutors que es tenen amb l’empresa (amb el departament de recursos
humans, per exemple), poden canviar i no tenen perquè seguir la mateixa estratègia
que els seus predecessors. Per això caldrà estar atents a qualsevol canvi de política
interna de l’empresa i fer les passes necessàries per refermar l’acord, amb els
canvis i adaptacions que es puguin requerir.

Per part del dispositiu o entitat d’inserció, i en la mesura que sigui possible, és
convenient mantenir el mateix interlocutor (prospector, tècnic d’inserció) amb
l’empresa.

Una estratègia de fidelització que pot resultar vital és potenciar el reconeixement
social de l’empresa. Moltes empreses poden sentir-se més predisposades a
contractar persones desafavorides si, a canvi, comproven que obtenen un reco-
neixement social explícit per part de la societat, les institucions i els clients.

Respecte a això, cal recordar la importància de la sensibilització. La responsabi-
litat social empresarial o corporativa pot influir en l’establiment de convenis de
col·laboració empresa-entitats o dispositius d’inserció sociolaboral.

3.4.1 La responsabilitat social de les empreses

La responsabilitat social de les empreses (RSE) és un model innovador de gestió
de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits
econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat
i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir
una societat millor.

“De vegades pensem que les empreses han de ser com una ONG, i no és veritat; són
entitats econòmiques la responsabilitat principal de les quals és produir béns i serveis
amb eficiència, o sigui, amb beneficis, però també són comunitats humanes que s’han de
preocupar per les necessitats, pels interessos de les persones que hi col·laboren, i formen
part d’una societat més àmplia, i els interessos i els problemes d’aquesta societat també
han de ser interessos i problemes de les empreses.”
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Llibre verd de l’RSC

Per tenir més informació sobre la
responsabilitat social corporativa
es pot consultar en línia el resum

del Llibre verd sobre
Responsabilitat social

corporativa a la pàgina web:
tinyurl.com/y3vpkfyq.

Publicar les bones
pràctiques

Les empreses que implementen
accions de responsabilitat social
empresarial o corporativa tenen

la possibilitat de publicar les
seves bones pràctiques; tant als

grups d’interès interns com
externs. Sent un mitjà de

comunicació senzill i efectiu que
permet una comunicació

d’aquestes pràctiques, de forma
fàcil, esquemàtica i entenedora.

www.respon.cat en recull i
publica exemples periòdicament.

Antonio Argandoña; Càtedra ”la Caixa”, Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern

Corporatiu.

En aquest sentit, la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat
social és una de les accions de responsabilitat social corporativa (RSC) amb
més impacte. En l’àrea d’RSC de les organitzacions, es promouen polítiques
per facilitar la incorporació a la seva plantilla de persones en situació d’atur de
llarga durada, dones subrepresentades al mercat laboral, o persones amb diversitat
funcional, entre d’altres col·lectius. Com s’apunta en l’article de Joan Carrizosa i
Ana Sesé...

“Són moltes les empreses que acudeixen al teixit associatiu (entitats o dispositius d’inserció)
com a font de reclutament de candidats en risc d’exclusió, però són també les entitats
socials les que, cada vegada més, actuen de manera proactiva en la detecció d’oportunitats
laborals per als seus usuaris.

Si ja existeixen les intencions i els esforços per ambdues parts, cal esbrinar quin és el motiu
pel qual la integració laboral topa amb tantes dificultats. I és que cal un esforç encara més
gran del que s’està fent actualment perquè es produeixi una veritable sinergia entre el teixit
social i l’empresarial.

És necessari que es produeixi un canvi de mentalitat: per una banda les entitats o
dispositius d’inserció han d’enfocar les seves passes cap a una major professionalització
que els permeti entendre i adequar la seva missió a les empreses i, al seu torn, les
empreses no es poden limitar a la intenció, sinó que han d’actuar i implicar-se a fons.

En aquest sentit queda un llarg camí per recórrer, inclòs el fet de vetllar perquè totes les
accions impulsades des de l’àrea de responsabilitat social corporativa contribueixin a la
millora de la societat i no es perverteixin cap a eines de màrqueting emmascarades per
accions pseudosocials.”

Carrizosa, J. i Sesé, A. (2014). “La diversitat funcional al treball”.

3.5 El treball en xarxa

Com en molts altres àmbits, en l’àmbit de la inserció sociolaboral cada vegada es
fa més evident la necessitat de treballar en xarxa, com a estratègia per aconseguir
millors resultats, ser més operatius i economitzar esforços.

Les persones amb especials dificultats necessiten una atenció integral que so-
vint ultrapassa les competències d’un dispositiu d’inserció sociolaboral. Amb
freqüència, darrera d’una persona que arriba a un servei o entitat d’inserció hi
ha necessitats que només es poden atendre de manera completa si s’estableix
una aliança de treball entre els diversos dispositius, serveis, entitats i recursos,
ja siguin de titularitat pública o privada. Aquesta aliança o col·laboració és el que
s’anomena treball en xarxa.

“El treball en xarxa és molt més que col·laborar amb altres organitzacions, implica pensar,
comunicar i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i
esforços i posant en relació les accions.”

REDS, Red Europea de Diálogo Social.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respon.cat/
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El treball en xarxa implica un canvi de cultura organitzativa que facilita
l’obertura de mires i la connexió d’aquestes amb la base social i les entitats
del seu entorn i àmbit.

Treballar en xarxa fa possible, seguint la definició anterior:

• Sumar les capacitats i recursos de cada entitat.

• Aprofitar i complementar aquests recursos.

• Identificar i obtenir nous recursos.

• Poder dur a terme projectes amb major abast social, que siguin coherents
entre ells i no es contradiguin.

• Veure créixer noves influències i projectes socials.

Tanmateix, hi ha uns principis que cal tenir en compte i respectar a l’hora de
treballar en xarxa; com ara:

1. Tenir objectius comuns (en el cas de la inserció sociolaboral seria aconse-
guir un augment del grau d’ocupabilitat).

2. Acció comuna. El treball en xarxa és comunicació i cooperació entre
entitats per a l’acció. Aquesta interrelació ha de traduir-se en “fer” conjunta-
ment per tal que la xarxa se sostingui. A mesura que es vagin desenvolupant
accions aniran sorgint les necessitats concretes que condicionaran la forma
i manera d’organitzar-se.

3. Sinergia, treball en equip. La complementarietat de les parts és la finalitat
del treball en xarxa. Les capacitats, habilitats i coneixement de cadascun
dels membres suma i contribueix per a la multiplicació de les capacitats i
l’aprofitament dels recurs col·lectius.

4. Horitzontalitat. Les relacions que s’estableixen entre les parts que confor-
men la xarxa són “entre iguals”. Les tasques i funcions estan correctament
definides i repartides i tots es reconeixen corresponsables i necessaris per
arribar a l’objectiu comú.

5. Pertinença participativa i compromís. Només una participació activa
basada en el compromís de tots els seus membres a l’hora d’assumir
responsabilitats i riscos permet construir una xarxa que funciona.

6. Autonomia i relació entre les parts. El treball en xarxa implica una
metodologia de treball àmpliament descentralitzada. Cadascuna de les parts
funciona com un equip amb el major grau d’autonomia possible a l’hora de
decidir envers el desenvolupament de les seves tasques concretes.

7. Simplicitat i flexibilitat organitzativa. La xarxa és un mitjà per aconseguir
l’assoliment dels objectius concrets, no una finalitat. És important evitar
tots aquells procediments i protocols formalitzats que burocratitzin la rela-
ció i li restin adaptabilitat.
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8. Comunicació. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi
d’idees són essencials per al funcionament correcte de la xarxa.

9. Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. Un funcionament correc-
te del treball en xarxa ha de permetre aprofitar correctament les capacitats,
habilitats i coneixement de cadascun dels membres per tal de comprendre
millor la realitat i donar respostes més adaptades.

10. Avaluació i aprenentatge permanent. La pròpia pràctica i experiència
aporta nous aprenentatges per incorporar en la construcció constant de la
xarxa. Però, a més, l’avaluació constant ens ofereix l’oportunitat de realitzar
un seguiment continu per a la millora del treball en xarxa.

3.5.1 Agents participants en el treball en xarxa: quins són i què fan

Malgrat que no és possible generalitzar, ja que els agents implicats en el treball
en xarxa poden variar, i de fet varien, segons l’abast territorial dels projectes
d’inserció sociolaboral, a tall d’exemple es poden citar els següents (vegeu la
figura 3.6):

Figura 3.6. Agents participants en el treball en xarxa a la inserció
sociolaboral

• Agents de desenvolupament local d’ajuntaments. La seva funció és
informar sobre les possibles ofertes tant laborals com formatives, establir
itineraris d’inserció personalitzats, fer prospecció del mercat laboral...

• Centres de salut bàsica, o especialitzada, amb personal mèdic en l’àmbit
comunitari, psiquiatres, psicòlegs i altre personal mèdic que pot participar
en tasques d’inserció fent una tasca d’assessorament i suport en l’àmbit
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de la salut. Un exemple serien les oficines tècniques laborals (OTL),
especialitzades en la inserció laboral de persones amb trastorns de salut
mental, o els centres que atenen persones amb el virus del VIH.

“Les OTL són els únics dispositius públics d’inserció laboral del territori especialitzats en
salut mental. A més, complementen l’activitat dels serveis locals d’ocupació (SLO), acció
necessària per a la recuperació sociolaboral de les persones amb malaltia mental.”

Xarxa d’oficines tècniques laborals. Diputació de Barcelona, pàg.5.

• Instituts i centres d’educació de persones adultes. La seva importància
és indiscutible dins el procés d’inserció dels diversos col·lectius, ja que,
començant pel col·lectiu de joves, posant en marxa programes d’orientació
i assessorament, i acabant pel col·lectiu d’aturats de llarga durada, oferint
formació reglada per a un reciclatge professional tenen un paper cabdal per
a la inserció laboral.

• Centres de formació no reglada o per a l’ocupació. La seva tasca és
assessorar, informar i formar en tots els tipus de formació no reglada que
puguin facilitar el canvi de sector laboral, o bé el reciclatge professional o
l’assoliment de competències professionals.

• Programes d’atenció a les persones immigrants i nouvingudes. Les
persones immigrants poden tenir dificultats pel que fa a l’idioma, o en
diversos àmbits com el cultural, el social, l’econòmic, el legal... Els
dispositius que ofereixen programes integrals d’atenció a les persones
immigrants assessoren i informen, i sobretot fan intervenció directa.

L’exemple del SAIER

El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) és un servei municipal
especialitzat en mobilitat internacional que funciona des del 1989 i ofereix informació i
assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol ciutadà
o ciutadana que visqui a Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona comparteix la gestió d’aquest servei públic, gratuït i especialitzat,
amb diverses entitats:

• Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC/UGT).

• Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció de Treballadors Estrangers (CITE).

• Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

• Creu Roja.

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

Font: tinyurl.com/y6brbrep.

• Departaments de serveis socials d’ajuntaments o comunitats autòno-
mes. La seva intervenció se centra sobretot en l’atenció i cobertura de les
necessitats bàsiques, tramitació d’ajudes econòmiques, assessorament sobre
recursos socials...

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
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L’exemple dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa

Els serveis bàsics d’atenció social són el primer nivell d’atenció als ciutadans i ciutadanes.
Atenen les necessitats immediates, generals i bàsiques. Els Serveis Socials Bàsics de
l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones disposen de dotze equips d’atenció primària
i un servei d’atenció immediata, descentralitzats en nou equipaments per poder ser a prop
de la ciutadania.

Es detecten i reben demandes sobre dificultats de desenvolupament, integració social o
manca d’autonomia personal. S’informa, es valora, s’orienta i s’assessora els usuaris
segons les seves necessitats. S’apliquen accions o intervencions de suport i seguiment
de persones i/o famílies. Es duen a terme gestions i coordinació de serveis. Es tramiten
programes i prestacions i se’n fa el seguiment. Es tramiten propostes de derivació als
serveis especialitzats o a d’altres xarxes assistencials.

Font: www.terrassa.cat/serveis-socials.

• Centres d’atenció a dones. Tenen com a objectiu formar, orientar i
assessorar dones amb especials dificultats en diversos àmbits, i intervenir
en el cas de dones víctimes de violència de gènere. Un exemple d’aquests
centres serien els SIAD.

https://www.terrassa.cat/serveis-socials
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L’exemple del SIAD de l’Ajuntament de Rubí

El Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) és un servei municipal, gratuït i confidencial,
obert a les dones i joves de la ciutat, que té l’objectiu de treballar temes relacionats amb
la igualtat d’oportunitats i les discriminacions per raons de gènere, mitjançant un equip de
professionals que ofereix informació i recursos a les dones que ho sol·licitin i organitza
campanyes específiques de divulgació i participació.

Des del SIAD s’ofereix:

• Informació sobre els recursos existents a la ciutat.

• Campanyes de divulgació, promoció i de sensibilització.

• Coordinació i suport a la xarxa associativa de la ciutat i suport sociocultural als diferents
barris.

• Acollida i atenció de les demandes i inquietuds personals.

• Assessorament jurídic en dret civil, matrimonial i penal.

• Assessorament psicològic en casos de violència.

• Orientació personalitzada per a dones lesbianes, transsexuals o bisexuals.

• Teleassistència mòbil per a dones que pateixen violència.

• Espai de consulta documental mitjançant l’espai del CIRD (Centre d’Informació i Recursos
per a Dones.

Font: www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/dona

Cal destacar la complexitat que pot suposar treballar en xarxa, pel que implica a
nivell de compromís, coordinació, organització, flexibilitat... En molts casos, la
diferent visió des dels diferents camps professionals, tant pel que fa a la tipologia
dels usuaris, com pel que fa a les seves necessitats més urgents, pot generar
conflictes; però si no s’oblida que el veritable protagonista és la persona que
demanda, i que necessita una resposta coordinada, coherent i operativa, el treball
en xarxa és la millor manera d’aconseguir resultats òptims.

Exemple de xarxa d’inserció sociolaboral

La xarxa d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona, actualment (juny de 2019)
Xarxa d’Economia Social de Barcelona, té com a objectius:

• Optimitzar recursos a través de l’intercanvi de coneixements.

• Aportar noves metodologies d’inserció laboral a les organitzacions de la xarxa.

• Millorar els serveis d’informació, atenció i derivació de les persones i ser més àgils en les
respostes.

• Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

• Incorporar les empreses inclusives a la xarxa i donar a conèixer bones pràctiques i
experiències significatives.

• Obrir-se a altres xarxes catalanes i europees, especialment les mediterrànies.

• Difondre el treball realitzat per les organitzacions de la xarxa.

Les seves actuacions són:

https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/dona
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Marc del treball en xarxa

Per a més informació sobre el
treball en xarxa es recomana

llegir l’article “El marc del
treball en xarxa”, de Mercè

Gómez, inclòs en el document
Millora de l’ocupabilitat des de

l’acció social comunitària (2016,
tinyurl.com/yxjzyrdb).

1. Iniciar el circuit d’inclusió de persones en risc d’exclusió en empreses contractades per
l’Ajuntament de Barcelona.

2. Fer programes conjunts amb altres països europeus per compartir metodologies.

3. Incorporar clàusules socials en els contractes de persones en risc d’exclusió per tal de
promocionar la seva inserció laboral.

4. Crear activitats per fomentar l’emprenedoria social i cercar noves formes de finançament.

5. Potenciar la diversitat com un valor afegit a les organitzacions de la xarxa.

6. Incorporar bones pràctiques al web.

7. Incorporar les empreses inclusives a la xarxa.

8. Oferir formació per promoure l’activitat de les empreses socials de la xarxa, millorar la seva
eficàcia i afavorir la competitivitat amb altres països i empreses.

9. Fer una sessió de treball amb diverses xarxes catalanes i europees.

10. Organitzar una jornada anual per mostrar els treballs de les entitats de la xarxa.

11. Publicar els quaderns de la xarxa.

12. Engegar la segona fase del web.

13. Participar en fires i congressos.

14. Difondre el full informatiu.

Algunes de les entitats que participen en la xarxa d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament
de Barcelona són: Càritas, AMMFEINA, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD),
AVBC Formació i Inserció laboral, Barcelona Activa, Calisdoscoop, Centre de Reinserció
Social Recollim, Centre Especial d’AREP La Calaixera, CIVIC, DINCAT, Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS), Federació ACAPPS, Iniciatives Socials i Ocupació, Insercoop SCCL,
SURT –Associació de Dones per a la Inserció Laboral–...

Font: www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa5.html.

Per finalitzar, hem de tornar a posar èmfasi en la importància que té per obtenir uns
bons resultats en el procés d’inserció laboral de col·lectius i persones vulnerables
la inclusió del teixit empresarial en la xarxa de treball; ja que, al cap i a la fi,
seran les empreses, en la majoria dels casos, les que les contractaran.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/eines/eines_28/eines_28.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa5.html
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4. Avaluació dels projectes d’inserció sociolaboral

L’avaluació és una de les fases més importants i transcendents d’un procés
d’intervenció, i cal que la seva implementació estigui prevista i planificada
per endavant. No es pot deixar a l’atzar, precisament per la seva importància i
transcendència. Una mala avaluació pot incidir, i de fet incideix, de forma negativa
en l’èxit de qualsevol projecte.

En l’àmbit de la inserció sociolaboral, l’avaluació i el seguiment dels projectes
constitueixen recursos imprescindibles i bàsics per tal d’obtenir la informació
que faci possible conèixer i analitzar com es desenvolupen, a la pràctica, els
processos d’inserció. Tenir la informació adient possibilita:

• Introduir factors i/o accions de correcció en la intervenció.

• Conèixer per què pot fracassar un projecte.

• Saber les causes que determinen l’èxit d’un projecte.

“La idea d’avaluar va íntimament lligada a la de planificar, programar o projectar. No té
cap sentit elaborar un projecte si no es pensa a la vegada en la manera de comprovar
a la pràctica com funciona, com es poden solucionar els problemes i les dificultats que
inevitablement es produiran quan es desenvolupi i en la manera de verificar, quan acabi, si
s’han complert els objectius que es volien aconseguir.”

Mille, J. M. (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes.

Quan, com a tècnics, hem d’avaluar un projecte d’inserció, cal que tinguem clar
què hem d’avaluar i amb quins instruments ho hem de fer; així com la manera de
reflectir i recollir els resultats obtinguts i, si escau, les propostes de millora.

4.1 Les fases i funcions de l’avaluació

A l’hora d’avaluar un projecte d’inserció sociolaboral, un dels punts a tenir en
compte és la perspectiva seqüencial, és a dir, en quines fases s’haurà d’engegar
el procés d’avaluació. Cadascuna de les fases té una funció específica:

1. L’avaluació inicial té una funció diagnòstica. És bàsica per saber des d’on
es parteix, tant pel que fa al mateix dispositiu, com a la persona usuària o el
context que ens envolta. Tenir aquesta informació, facilitarà la planificació
d’un itinerari personalitzat o del tipus de relació que hem d’establir amb les
empreses.

2. L’avaluació de seguiment o formativa té una funció reguladora. Es porta
a terme al llarg del procés d’implementació del projecte i la seva finalitat és
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identificar els errors i les dificultats i posar en marxa els recursos necessaris
per superar-los i seguir endavant adequant la intervenció sociolaboral.
Permetrà anar ajustant l’acompanyament que s’ofereix a la persona i el tipus
de relació i serveis oferts a les empreses.

3. L’avaluació final té una funció de coneixement dels resultats o l’impacte.
Té com a objectiu saber si s’han assolit els objectius plantejats al projecte
professional de la persona o de col·laboració amb les empreses.

Exemple hipotètic de cada fase

1. Avaluació inicial; punt de partida: la Marta es dirigeix al Servei d’Inserció de l’ajuntament del
seu municipi, ja que vol trobar feina i no sap per on començar. Per tal d’assessorar-la de
manera adient, caldrà conèixer si ha treballat abans, i per tant si té experiència laboral, quina
és la seva formació, les seves competències, la seva situació personal i familiar... Només
tenint coneixement de les dades tindrem un punt de partida operatiu.

2. Avaluació de seguiment o formativa: la Marta ha iniciat un itinerari d’inserció fa dos mesos,
però no té la sensació d’estar avançant en el seu procés. Comença a estar desmotivada, i a
la darrera entrevista no s’ha presentat. Cal analitzar què pot estar fallant i posar en marxa les
accions necessàries per tal de continuar el procés de manera reeixida.

3. Avaluació final: la Marta ha arribat al final del pla d’acció proposat en l’itinerari personalitzat
d’inserció. Els esculls i la desmotivació del començament han estat superats i a hores d’ara
ha aconseguit trobar una feina de mitja jornada i continua formant-se per poder inserir-se
laboralment en el sector que li agrada. Els objectius que plantejava el pla d’acció han estat
assolits.

4.2 L’avaluació en qüestió: per què? Què? Com?

Per tal de desenvolupar aquest punt, ens basarem en el document Manual d’e-
laboració i avaluació de projectes (2015) de José Manuel Mille Galán; en la
versió actualitzada per l’equip tècnic de treball de l’entintat Torre Jussana. Aquest
manual ens planteja resoldre tres qüestions aparentment senzilles: definir per què
avaluem, què avaluem i, finalment, com avaluem.

4.2.1 Per què avaluem? El sentit de l’avaluació

La resposta a la qüestió, per què avaluem?, té un cert component intuïtiu:
avaluem perquè l’avaluació ens permetrà obtenir dades i informació objectiva
i fiable que ens permetrà emetre una valoració sobre tot el que forma el projecte
d’inserció.

L’avaluació no té sentit en ella mateixa i el seu objectiu bàsic és contribuir a
la presa de decisions per tal de millorar, modificar o, en el pitjor dels casos,
suspendre un projecte d’inserció.
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Les decisions que s’han d’adoptar en funció dels resultats de l’avaluació poden
implicar haver de modificar aspectes determinats del projecte al llarg del seu
desenvolupament: canvis en la recollida de dades, en els objectius operatius, en
la metodologia de les activitats, en el temps de durada, en la manera de fer el
seguiment i inclús en la tipologia d’empreses amb què es busca col·laborar.

L’avaluació ens ha de permetre comprovar si un projecte d’inserció és pertinent,
idoni, eficaç, eficient i d’impacte positiu:

• Un projecte és pertinent si efectivament és l’alternativa més adient per tal
de resoldre la situació o el problema al qual hem de donar resposta: un baix
nivell d’ocupabilitat, en el cas dels itineraris d’inserció.

• La idoneïtat mesura si la metodologia, les tècniques i les activitats que
s’implementaran amb l’usuari s’adeqüen als objectius plantejats i a les fites
que es volen assolir.

• L’eficàcia ens mostra si els efectes, els resultats i les fites s’han assolit o no
al nivell en què s’havien formulat.

• L’eficiència ofereix informació sobre si hi ha proporcionalitat o no entre els
recursos i els resultats obtinguts.

• L’impacte mostra si els efectes del projecte d’inserció són positius o
negatius sobre els usuaris o col·lectius destinataris, a mitjà i llarg termini.

Un altre aspecte relacionat amb per què avaluem el constitueixen els objectius de
l’avaluació:

1. Comprendre i analitzar les causes que determinen la satisfacció, major o
menor, en la manera com es desenvolupa el projecte, és a dir, en quina
mesura s’assoleixen les fites i els objectius que ens hem proposat.

2. Identificar les dificultats, tant les que s’han previst com les imprevistes, i que
poden dificultar, i fins i tot impedir, l’assoliment dels objectius proposats.

3. Afavorir la presa de decisions sobre la posada en marxa, la continuïtat,
l’ampliació, les modificacions o la finalització del projecte d’inserció.

4. Comprendre els processos que expliquen i argumenten els èxits i els
fracassos del projecte, i d’aquesta manera possibilitar la comprovació i la
recerca d’estratègies d’intervenció.

4.2.2 Què avaluem? Dimensions avaluables

Tot i que en parlar d’avaluació ens ve a la ment el resultat final, quan es posa en
pràctica un projecte d’inserció cal avaluar:
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A la secció “Annexos”
d’aquest apartat, podeu
aprofundir en l’avaluació

del procés i les seves
dimensions.

L’eficiència dels projectes
d’inserció

Quan es parla d’eficiència dels
projectes, cal plantejar-se si a

llarg termini és més costós
invertir en projectes d’inserció

(polítiques actives) o en subsidis
(polítiques passives).

• la situació de partida, que permetrà ajustar el disseny del projecte a la
mateixa

• el procés, a través del seguiment i el control del funcionament quotidià
del projecte d’inserció a tots nivells, l’anàlisi del seu desenvolupament i la
verificació contínua dels compliments dels objectius i previsions que es van
fer quan se’n va fer el disseny.

• els resultats, en funció dels objectius plantejats.

Fer l’avaluació de tot el projecte d’inserció és fer una recollida de dades, siste-
màtica i estructurada, sobre tots els aspectes i dimensions que es volen avaluar i
la posterior interpretació o anàlisi. Això permetrà tenir una idea clara de quines
accions, si escau, cal posar en funcionament per poder introduir els elements de
correcció necessaris.

L’avaluació dels resultats, o avaluació final, ens permet comprovar on hem
arribat des que vam posar-lo en marxa o, dit d’una altra manera, quins canvis
s’han produït en la situació que va originar la necessitat d’implementació (nivell
d’ocupabilitat insuficient per assolir un lloc de treball i mantenir-lo o tipus de
relació i col·laboració amb les empreses del territori).

En l’avaluació dels resultats o avaluació final cal tenir en compte dues dimensions,
l’eficàcia i l’eficiència:

• L’eficàcia ens indica fins a quin punt els objectius del projecte s’han assolit
i si les previsions s’han complert.

• L’eficiència és la relació entre el cost total de l’esforç (recursos i temps)
invertit en el projecte i els resultats obtinguts (eficàcia). Quan es mesura
l’eficiència d’un projecte és necessari comprovar el nivell d’aprofitament i
optimització dels recursos i del temps emprat respecte als resultats finals i
si es poden obtenir resultats similars amb menys esforç.

Un projecte d’inserció és eficaç quan els resultats són els esperats d’acord
amb els objectius plantejats i és eficient quan des del punt de vista dels
costos, a curt, mitjà o llarg termini, és rendible.

4.2.3 Com s’avalua? Metodologia, tècniques i instruments

En el moment d’avaluar un projecte, es recomana començar amb l’avaluació del
procés, per introduir les millores o canvis pertinents mentre aquest està desplegant-
se, i completar-la amb l’avaluació dels resultats, per verificar l’assoliment dels
objectius.
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Al llarg de l’avaluació trobarem la necessitat de fer servir tant una metodologia
quantitativa i qualitativa de l’avaluació.

L’avaluació quantitativa posa l’accent en l’estandardització i l’objectivitat. Fa
servir mètodes estàndards per a la recollida de dades i l’anàlisi estadística de l’a-
valuació, és a dir, posa l’èmfasi en allò que és objectiu, observable i quantificable.
Normalment es fa servir per avaluar els resultats dels projectes d’inserció.

Exemple d’avaluació quantitativa

L’ajuntament d’un municipi ha posat en marxa un programa formatiu per tal de cobrir
la demanda de treballadors en el sector d’atenció a les persones. Alguns indicadors
quantitatius adients serien:

• Nombre de persones participants en el projecte al començament.

• Nombre de persones que han acabat el projecte.

• Cost total dels recursos emprats en relació amb les previsions inicials.

• Nombre de contractes formalitzats un cop acabat el programa.

Quan l’avaluació quantitativa es fa servir per a un usuari en concret, es mesuren
dades com: nombre de currículums enviats, percentatge d’assistència a les
entrevistes i durada de les diverses activitats del pla d’acció.

L’avaluació qualitativa, al seu torn, dona valor al context i a les dimensions
humanes d’allò que es vol avaluar. Es basa en dades més subjectives i no
“estandarditzables”. S’orienta més als processos i no tant als resultats. Podríem
dir que mesura actituds, conductes, valors, satisfacció...

Exemple d’avaluació qualitativa

S’ha portat a terme un projecte amb joves menors de 21 anys sense Graduat en educació
secundària obligatòria (GES) per acompanyar-los en la inserció al mercat laboral amb
l’assoliment d’un certificat de professionalitat o al retorn al sistema educatiu a un CFGM
mitjançant la superació de la prova d’accés. La Júlia, la tècnica en inserció, vol recollir la
satisfacció dels participants amb el projecte, per la qual cosa ha dissenyat un qüestionari en
el qual vol recollir informació sobre el nivell de satisfacció. Alguns exemples d’indicadors
poden ser, entre d’altres:

• T’has sentit a gust en les activitats grupals?

• Tens la impressió d’haver aprofitat el temps a les sessions grupals?

• La durada de les sessions ha estat adient?

• Has tingut problemes (o quins problemes has tingut) per seguir les activitats del pla de treball?

• Consideres que tens més opcions de trobar una feina que abans d’iniciar el projecte?

Amb freqüència sorgeix el dubte sobre si és millor fer una avaluació de tipus
qualitatiu o de tipus quantitatiu, i la resposta és òbvia: ambdues són necessàries i
complementàries, ja que aporten informació cabdal tant dels processos com dels
resultats d’un projecte d’inserció.

El que és important tenir en compte és quan hem d’utilitzar una tipologia o una
altra, en funció d’allò que vulguem avaluar, del tipus d’informació requerida i,
sobretot, dels objectius de l’avaluació.
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“Els mètodes qualitatius permeten l’anàlisi i estudi de casos particulars amb detall i
profunditat. Els quantitatius permeten conèixer dades de moltes unitats d’anàlisi, és a dir,
permeten el tractament estadístic i l’extracció de conseqüències generalitzables.”

Mille, J. M. (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes, pàg. 58.

Tècniques de recollida de dades

Per portar a terme la recollida de dades, cal decidir quines tècniques i quins
instruments s’empraran, així com les variables que cal tenir en compte.

Les tècniques qualitatives seran d’elecció quan es busqui quelcom més que una
aproximació estadística o una recopilació de dades mesurable segons paràmetres
numèrics. Se solen utilitzar per recollir dades sobre grups petits. Entre les
tècniques qualitatives podem destacar les entrevistes obertes a agents de territori,
persones i entitats participants en el projecte, l’observació directa, l’anàlisi de
documentació, l’estudi de casos, grups de discussió, històries de vida...

Les tècniques quantitatives utilitzen instruments estàndards que permeten mesu-
rar resultats, opinions i/o reaccions de grups més grans. Els resultats solen ser més
generalitzables i extrapolables. Algunes tècniques quantitatives són les enquestes,
l’anàlisi estadística, les escales de mesura d’actituds i opinions...

Emprar una tècnica o una altra, o bé una barreja, dependrà del tipus
d’informació que es necessiti, però en la majoria dels casos el millor
entendre-les com a complementàries, ja que avaluar un projecte d’inserció
des de diferents vessants permet obtenir més elements de judici.

Instruments i indicadors

En funció del tipus d’informació que es vulgui recollir, de les tècniques que
s’utilitzaran, entre altres, es faran servir uns instruments de registre de dades
o uns altres. Alguns exemples d’instruments de recollida de dades són els
qüestionaris, les guies o registres d’observació, les pautes per a entrevistes...

En definitiva, un bon instrument de registre de dades ha de tenir les característiques
següents:

• Ha de ser fàcil d’utilitzar.

• Ha de ser d’utilitat.

• Ha de recollir els registres imprescindibles.

• Ha de registrar únicament les variables necessàries per formular els indica-
dors que corresponguin.

Per la seva banda, els indicadors serveixen per mesurar si, i fins a quin punt,
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s’han aconseguit els canvis i les transformacions plantejades en la planificació del
projecte d’inserció.

“L’avaluació, entesa com una activitat sistemàtica i continuada, integrada dins del procés
d’inserció que permet conèixer el treball que es va realitzant i modificar aquells aspectes
que interfereixen o dificulten el bon desenvolupament del procés. I l’element clau de
l’avaluació són els indicadors.”

Fundació SURT.(2004) Guia metodològica per a la inserció de dones, pàg. 99.

“Un indicador és una xifra representativa d’una magnitud. És el resultat d’una mesura
expressada en termes numèrics i és necessari que així sigui, ja que, quan una magnitud
no pot expressar-se amb nombres, la informació sobre ella es torna “dubtosa”. Un indicador
és d’aquesta manera una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament
l’evolució d’un procés o d’una activitat.”

Diputació de Barcelona. (2014). “Quadre de comandament integral per a directius i

directives”, pàg. 26.

Seguint Marisa Soleto i altres (2004), en la formulació del conjunt d’indicadors
cal tenir en compte els criteris següents:

1. Ajustat a la situació: els indicadors no tenen per què ser estàtics ni
permanents. Si durant l’evolució del projecte es detecten que les necessitats
d’informació canvien, caldrà elaborar nous indicadors que s’adaptin a la
nova situació. També si es detecta que un indicador no respon a les nostres
necessitats d’informació, o existeixen dificultats en la seva utilització caldrà
canviar-lo per un altre més adequat.

2. Quantitat exacta: un elevat nombre d’indicadors ens pot complicar l’avalu-
ació. Cal fer servir els indicadors que ens permetin recollir la informació
que necessitem, ni més ni menys.

3. Mesurable: que sigui realista, ja que s’hi poden reflectir les dades necessà-
ries, i és fàcil de mesurar.

4. Representatiu: abasta tots els aspectes de l’objectiu que pretén mesurar i els
canvis que aquest implica.

5. Precís: està definit amb claretat, evitant ambigüitats sobre el que es vol
mesurar i sobre la informació que es vol recollir.

6. Fiable: mesura amb precisió i sense error l’objectiu amb què es relaciona. Si
dues persones fan servir aquest indicador en condicions similars, obtindran
els mateixos resultats.

7. Factible: raonable en termes del cost de la recollida de dades i del calendari.

En l’avaluació d’un projecte d’inserció s’han de plantejar indicadors per cadas-
cun dels pilars d’aquest: l’acompanyament en la inserció a les persones i la
col·laboració amb l’empresa.

Respecte a l’acompanyament a través dels itineraris d’inserció es poden plantejar
indicadors com, per exemple:
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• Percentatge d’accions realitzades o implementades en relació amb les
accions programades.

• Grau d’assoliment del calendari previst (temporalització).

• Grau de participació dels usuaris a les activitats proposades.

• Grau de satisfacció dels usuaris respecte a l’acompanyament, les activitats
proposades, el lloc de treball...

• Percentatge de demandants que realitzen una formació professionalitzadora.

• Percentatge de demandants que realitzen pràctiques professionalitzadores.

• Percentatge de demandants que aconsegueixen una feina a partir de les
pràctiques professionalitzadores.

• Nombre de participants que signen un contracte a l’empresa de treball.

• Percentatge de participants que aconsegueixen una feina i la mantenen
durant 6 mesos o més.

• Percentatge de persones usuàries que abandonen el projecte.

Respecte a la col·laboració amb l’empresa alguns indicadors d’exemple, poden
ser:

• Nombre d’empreses participants.

• Grau de satisfacció de les empreses respecte a la formació inicial dels
candidats proposats, al suport ofert pels tècnics, participació en el projecte...

• Percentatge d’empreses contactades que s’incorporen al projecte.

• Nombre de vacants oferts per les empreses col·laboradores.

• Nombre de llocs de pràctiques oferts per les empreses col·laboradores.

4.3 Darrer pas: recollida i difusió dels resultats de l’avaluació

Un cop s’ha fet l’avaluació i s’han obtingut uns resultats, s’ha analitzat la
informació obtinguda i, si escau, s’han fet propostes de millora, és important
garantir que, per una banda, els resultats han quedat recollits en un document per
a futures consultes i, per una altra, que aquest document sigui operatiu i útil. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona fa unes recomanacions en referència a
l’estructura del document i el seu contingut:

“L’informe final d’avaluació és un informe breu, clar i ben estructurat, que presenta
els resultats, les conclusions i les recomanacions de l’avaluació de forma coherent i
entenedora.”
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L’informe d’avaluació es pot
anomenar també memòria.
L’elecció d’una
nomenclatura o una altra
depèn de l’entitat.

Ajuntament de Barcelona. (2016). L’informe d’avaluació dels projectes d’atenció grupal,

pàg. 16.

Així, un bon informe o memòria hauria de tenir en compte les característiques
següents:

• S’ha de procurar que la lectura sigui fàcil i amena.

• És necessari acompanyar sempre les dades amb les explicacions i valoraci-
ons necessàries.

• Les dades i els números en si mateixos no expressen res: el que importa és
el que signifiquen, les idees que aporten.

• S’han d’estructurar bé els continguts, destacar sempre les conclusions o
idees més importants i centrar-se en els resultats, les recomanacions i les
propostes.

• Cal procurar no excedir-se en el nombre de pàgines.

• Sempre que sigui possible és millor utilitzar gràfics i altres elements de
suport al text.

• Cal tenir cura del disseny i la presentació.

Els informes d’avaluació, per tant, hauran d’incloure:

1. Les dades del projecte: nom, durada, abast territorial...

2. Un resum executiu: el resum executiu ha de recollir i sintetitzar els punts
fonamentals de l’avaluació i ha de poder ser llegit de forma independent. Ha
de ser breu –una o dues pàgines–, i preferiblement estructurat en forma de
punts per facilitar-ne la lectura. Ha de contenir una síntesi de la descripció
del projecte, síntesi dels resultats i síntesi de les propostes de millora.

3. Presentació del projecte o itinerari d’inserció: ha d’incloure una descrip-
ció breu del projecte que s’avalua, de forma que qualsevol persona externa
al projecte pugui fer-se’n una idea.

4. Dades i conclusions: es presentarà una síntesi organitzada de les dades
recollides i també de les valoracions en relació amb les diferents dimensions
que es volen avaluar. És important que aquest punt inclogui, sobretot, els
objectius esperats i els resultats obtinguts, els col·lectius de destinació, o bé
les característiques del destinatari si és un itinerari individual, així com el
seu grau de compromís, assistència... I les accions que s’han dut a terme,
la temporalització i els recursos i les possibles derivacions o el treball en
xarxa.

5. Les propostes de millora: inclouen les accions que s’han de tenir en
compte per tal de millorar els resultats, i s’obtenen a partir d’una avaluació
i valoració objectiva i honesta de tot allò que podia haver funcionat millor,
inclosa la mateixa pràctica.
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Exemple de model de memòria o informe d’avaluació

1. Dades d’identificació:

1. Identificació del servei o dispositiu

2. Breu descripció del projecte

3. Descripció de la persona/persones destinatàries del programa

4. Abast territorial del projecte i característiques del territori vinculat

2. Implementació del projecte:

1. Objectius i grau d’assoliment

2. Metodologies emprades en l’acompanyament i tasques de suport a les persones usuàries

3. Metodologies emprades en la prospecció d’empreses

4. Valoració del programa per part de les persones participants

5. Valoració del programa per part de les empreses participants

3. Indicadors i anàlisi dels indicadors:

1. Total de persones participants

2. Persones que comencen el programa en situació inicial d’ocupació en empresa ordinària

3. Persones que comencen el programa en situació d’ocupació protegida

4. Persones que comencen el programa en situació de desocupació

5. Realització de pràctiques no laborals en empresa ordinària i inserció

6. Empresa: prospecció, convenis de col·laboració i suport a empreses

4. Conclusions; punts forts i febles i propostes de millora.

5. Annexos.

(Font: Memòria final del programa de prospecció i acompanyament a persones amb
discapacitat i/o malaltia mental al mercat ordinari, de l’Equip d’Inserció Laboral del
Maresme.)

4.3.1 Difusió dels informes o memòries

“En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que
els dona la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la
qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat,
de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.”

Llei 19/2014,de 29 de desembre

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació
pública i bon govern, regula l’accés als documents de les entitats que reben
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Llei 19/2014 d’accés a la
informació

Podeu trobar el text íntegre de la
Llei 19/21 del 29 de desembre, a
la pàgina web de la Generalitat
de Catalunya:
tinyurl.com/y55okf4g.

recursos econòmics públics, com sol ser el cas de les entitats que posen en
marxa projectes d’inserció sociolaboral. Per aquest motiu totes les entitats
publiquen anualment una memòria de les seves activitats, on detallen, entre altres
informacions, l’ús dels recursos econòmics.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
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