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Introducció

En aquesta unitat, “Col·lectius de la inserció sociolaboral”, del mòdul Inserció
sociolaboral, estudiareu les característiques i necessitats dels principals col·lectius
de la inserció sociolaboral, tenint en compte que l’acció s’haurà de dur a terme
individualment, persona a persona, analitzant la situació de partida i el context de
cada demanant.

La classificació per col·lectius és merament una manera d’agrupar els individus
per facilitar la tasca dels professionals, per trobar punts en comú que dificulten
i faciliten l’accés al món laboral a un conjunt de persones, i per poder establir
metodologies adequades a aquests subgrups. Els grups que estudiareu al llarg
d’aquesta unitat són els joves, els majors de 45 anys i les persones aturades de
llarga durada, les dones, els discapacitats i els malalts mentals, els immigrants,
les persones que pertanyen a ètnies minoritàries i, finalment, les persones en greu
risc d’exclusió social.

En el primer apartat, “La inserció sociolaboral amb diferents col·lectius”,
s’analitza el concepte de col·lectiu contrastant-lo amb el de grup d’incidència
i es presenten els diferents col·lectius que estudiareu en aquesta unitat i com
s’analitzaran: a partir dels factors ocupacionals, la seva situació al mercat laboral,
les tipologies de necessitats, les possibles línies d’actuació amb els col·lectius en
els IPI, així com els recursos i les polítiques del context que es podran aplicar a
cada col·lectiu. En aquest primer apartat estudiareu els tres primers col·lectius
llistats, que com a tret en comú tenen un factor personal, l’edat i/o el gènere, que
condiciona la seva ocupabilitat.

En el segon apartat, “Col·lectius amb més vulnerabilitat sociolaboral”, s’estu-
dien els col·lectius que a més de l’edat o el gènere presenten altres característiques
i necessitats que condicionen la seva ocupabilitat: una discapacitat, una formació
no homologada, situacions administratives diverses, dependències a substàncies
psicotròpiques... Es comença estudiant les persones immigrades i es continua amb
les persones que pertanyen a ètnies minoritàries.

Per finalitzar estudiareu les persones amb més risc d’exclusió social: persones
recluses i exrecluses, exdrogodependents i sensellar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

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

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

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

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

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

• Determina itineraris d’inserció sociolaboral.

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

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

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

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

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

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

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

• Elabora activitats per al desenvolupament d’habilitats adreçades a la recerca
activa de feina.
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• Incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca de feina.

• Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries
en l’entorn laboral.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats
en el procés d’inserció laboral.

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

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

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

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

• Cerca la qualitat en l’activitat professional proposant accions per millorar
el servei d’inserció sociolaboral.
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1. La inserció sociolaboral amb diferents col·lectius

La planificació dels itineraris personals d’inserció i dels programes de desen-
volupament de competències han d’estar basats en les necessitats d’inserció
sociolaboral que presenten els diferents col·lectius d’intervenció.

Per aquest motiu, és necessari que el tècnic en integració social, dins de l’àmbit
de la inserció sociolaboral, sàpiga identificar:

• Què s’entén per col·lectiu d’inserció sociolaboral

• Quins són els col·lectius més freqüents amb què es treballa en la inserció
sociolaboral

• Com caracteritzar cadascun dels col·lectius dins d’aquest àmbit

1.1 Què s’entén per col·lectiu d’inserció sociolaboral?

Quan ens preguntem i busquem una definició de què és un col·lectiu en l’àmbit de
les ciències socials, trobem que es defineix com:

“Conjunt de persones que tenen alguna cosa en comú.”

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Així, veiem que és una agrupació creada per parlar d’un conjunt de persones que
comparteixen un seguit de característiques i necessitats, però el problema és que
si mirem la individualitat pot ser que cada una de les persones que el formen no
comparteixin totes les característiques ni totes les necessitats del col·lectiu.

En aquest sentit, la Mercè Gómez Ubiergo fa una reflexió important sobre el risc
d’utilitzar aquest concepte tan generalitzat en l’àmbit social:

“Cal matisar sobre la conveniència o no de treballar des de la categoria de col·lectiu, ja que
dins d’aquesta etiqueta prèvia englobem persones amb característiques individuals ben
diferents, de manera que el col·lectiu en certa manera estigmatitza i no defineix ningú en
concret.”

(Gómez, 2009:19)

Amb la seva reflexió ens fa veure que quan parlem de “col·lectius” parlem de
persones amb unes característiques i necessitats semblants, però que no podem
oblidar les característiques individuals. I destaca que hem de ser conscients que
tota classificació és arbitrària i que sovint estigmatitza. Tot i que per poder
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fer l’estudi dels diferents col·lectius, per poder descriure’ls, ens caldrà fer algunes
generalitzacions.

En la mateixa línia, Marta Colomé ja ens adverteix que agrupar les persones en
col·lectius no sempre serà la millor opció i que no hem d’oblidar que els itineraris
d’inserció sempre es faran individualitzats malgrat que hàgim agrupat les persones
per col·lectius.

“La definició de col·lectiu és una síntesi d’una realitat complexa i singular. [...] Hem de tenir
present que en el moment de l’itinerari, aquest sempre serà individualitzat, tenint en compte
les seves necessitats. Partirem de les potencialitats i els aspectes a millorar, establirem uns
objectius i d’aquí sortirà l’itinerari.”

(Colomé, 2010a:25)

Per això, Marta Colomé defensa l’ús d’un nou concepte: el grup d’incidència.

“A partir de la identificació d’un nombre de factors compartits presents en una població
determinada es poden definir grups d’incidència. L’objectiu de la construcció de grups
d’incidència és poder definir metodologies i accions específiques adequades a les
necessitats i els factors d’incidència específics d’aquell grup en particular que facilitin la
millora de la seva ocupabilitat.”

(Colomé, 2010b:26)

Considera que és més adequat parlar de grups d’incidència perquè té una conno-
tació menys negativa que la de col·lectiu, perquè es basa més en els punts forts a
potenciar i les necessitats que en les dificultats a vèncer o els elements negatius de
les persones:

”Per tant, l’etiqueta [col·lectiu] [...] a l’hora de definir estratègies d’actuació per a la inserció
laboral, comporta: partir d’una definició massa genèrica i condicionar de forma implícita el
posicionament dels dispositius cap aquestes persones, ja que la mateixa definició parteix
d’una idea de mancances que difícilment es poden vèncer.”

(Colomé, 2002:24)

Així doncs, veiem que el concepte de col·lectiu és un constructe que s’ha creat per
facilitar l’estudi d’un conjunt de persones amb característiques compartides. Tot i
que en aquest material farem servir el terme “col·lectius d’inserció sociolaboral”,
ho farem des de la perspectiva dels “grups d’incidència” als quals fa referència
Marta Colomé, basant-nos en els punts forts i les necessitats que cal atendre de
cada persona.

1.2 Tipologies de col·lectius amb què treballen l’Administració i les
entitats d’inserció sociolaboral

Si revisem diferents entitats i dispositius d’inserció veurem que aquests acostumen
a especialitzar-se en la intervenció amb determinats col·lectius per tal de poder
adaptar les estratègies i metodologies, que han de ser motivadores i adequades a
les característiques i necessitats d’aquests.
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Tot i així, la seva acció està guiada sempre pel principi d’individualitat, centrant-
la en el cas concret, ja que pertànyer a un col·lectiu no significa compartir totes
les característiques i necessitats d’aquest. Cada individu té diferents aptituds,
competències, experiències, condicionants... Per tant, l’ocupabilitat de cada
persona pot variar malgrat vincular-se a un col·lectiu determinat.

Per tant, la classificació per col·lectius és merament una manera d’agrupar els
individus per facilitar la tasca dels professionals, per trobar punts en comú que
dificulten i faciliten l’accés al món laboral a un conjunt de persones, i per poder
establir metodologies adequades a aquests subgrups.

Els principals grups o col·lectius amb els quals us trobareu com a tècnics
d’inserció laboral són els següents:

• Joves

• Majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada

• Dones

• Discapacitats i malaltia mental

• Immigrants

• Persones que pertanyen a ètnies minoritàries

• Persones en greu risc d’exclusió social

Exemple de doble presència en categories de col·lectius

Una noia de 19 anys la podem considerar que és una jove, però no vol dir que no es
trobi amb els factors que condicionen l’accés al mercat laboral del col·lectiu de dones;
però normalment cal treballar primer les necessitats que presenta el col·lectiu de joves
i de manera paral·lela, o quan hagi acabat la primera intervenció, treballarem els altres
aspectes.

Així doncs, aquestes persones presenten doble, o fins i tot triple, vulnerabilitat. Si aquesta
noia tingués una malaltia mental, o fos immigrada, o d’una ètnia minoritària, seguiria tenint
les característiques de jove i de dona i caldria definir les associades a aquests altres
col·lectius.

Cadascun d’aquests col·lectius necessitarà una atenció i unes mesures diferen-
ciades. Dins de cadascun caldrà analitzar l’ocupabilitat de cada cas, és a dir,
de cada persona demandant, i a partir d’aquesta podrem trobar diferents graus
d’ocupabilitat (Aganzo, A. et al., 2009):

• Persones que es troben en situació d’atur per una situació conjuntural,
de crisi econòmica, de quantitat d’ofertes de feina, de desaparició de
determinades ocupacions i reconversions... Podríem dir que no presenten
especials dificultats d’inserció, ja que tenen un nivell d’ocupabilitat alt o
mitjà.

• Persones que presenten especials dificultats d’inserció, que no s’explica
únicament pels factors estructurals, sinó que presenten un nivell de compe-
tències baix, és a dir, un grau d’ocupabilitat mitjà o baix. Són els principals
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destinataris dels projectes d’inserció, i amb un acompanyament en el seu
itinerari personal d’inserció poden millorar la seva ocupabilitat, i assolir i
mantenir la inserció laboral.

• Persones que a més d’un grau d’ocupabilitat baix presenten necessitats
bàsiques significatives relacionades amb motius de salut, habitatge, la seva
situació econòmica, de xarxes socials de suport... i on sovint hi ha una
mancança important d’hàbits bàsics.

Hem de tenir en compte que sovint trobem persones que poden pertànyer
a més d’un col·lectiu. A banda, no hem d’oblidar que, tot i que per
facilitar la feina farem agrupacions per col·lectius, sempre cal considerar
la individualitat de la persona.

1.3 Caracterització de cada un dels col·lectius

Per caracteritzar els diferents col·lectius ho farem analitzant cada un dels aspectes
que condicionen la seva ocupabilitat. Així doncs, si hem definit l’ocupabilitat com
una posició en un moment determinat, que es defineix per un context sociopolític
i econòmic; respecte a una ocupació concreta, que depèn de la situació actual del
mercat laboral, i per a una persona en concret, amb les seves característiques
personals i competencials, en la descripció de cada col·lectiu hem seguit la
següent estructura:

1. Un primer apartat, on hem definit les característiques del col·lectiu a
partir dels factors d’ocupabilitat. Aquí hem inclòs tant els factors com-
petencials com dos factors personals molt determinants en l’ocupabilitat
de la persona: els factors de disponibilitat vers el procés de treball i el
posicionament davant del treball, que malgrat que tan sols són modificables
per la persona a través del desenvolupament competencial, el tècnic els
haurà d’evidenciar i fer-los costat en el procés. Finalment, també hem
inclòs els factors estructurals de discriminació social, no modificables per
la persona, però condicionants de l’ocupabilitat

2. I un segon, en què hem fet un petit estudi de les característiques més
rellevants del mercat laboral respecte a cada un dels col·lectius concrets,
és a dir, dels factors estructurals vinculats al context polític, econòmic i
social.

Així doncs, un cop hem detectat les demandes del mercat laboral actual i els
factors estructurals, i coneixem els factors d’incidència personals i competencials
de l’ocupabilitat del col·lectiu, les haurem de contrastar entre si i d’aquí sorgiran
unes necessitats sociolaborals en diferents àrees:

• Àrea d’orientació
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• Àrea de formació

• Àrea d’inserció

• De tipus personals de cada un dels col·lectius

En l’àrea d’orientació serà de vital importància l’avaluació de l’adquisició
de competències transversals d’identificació. En l’àrea de formació és on
descriurem el grau de desenvolupament de competències tecnicoprofessional, de
base i transversals. Serà en l’àrea d’inserció on analitzarem l’adquisició de
competències de base d’accés a l’ocupació, i finalment, en alguns col·lectius
veurem, en l’àrea personal, si hi ha necessitats pròpies del col·lectiu.

Aquestes necessitats detectades s’hauran de concretar en les línies d’actuació de
cada col·lectiu en l’itinerari personal d’inserció (IPI) estudiat, i compost per
diferents fases:

1. Fase inicial. La primera fase del procés que s’inicia amb l’arribada de la
persona a l’entitat és la fase inicial, on s’acull l’usuari, es contrasten les
seves expectatives amb el que pot oferir l’entitat, es fa una primera anàlisi
de l’ocupabilitat i s’intenta veure si té un objectiu laboral definit. Té lloc
una primera detecció de necessitats que ens portarà a la fase de treball.

2. Fase de treball. És aquí on es concreta l’objectiu i perfil laboral i on
farem la vertadera anàlisi d’ocupabilitat, es detecten les seves necessitats
i a partir d’aquí es dissenya i després s’executa el seu projecte personal i
professional per millorar la seva ocupabilitat, el pla d’acció. És on tindrà
lloc el desenvolupament de les competències d’ocupabilitat (tècniques, de
base i transversals) i de recerca activa de feina.

3. Fase de tancament. El procés acaba amb la fase de tancament, on es pot
establir una relació de continuïtat o trobades de seguiment.

Per entendre tot aquest procés serà de molta utilitat analitzar alguns exemples
de mesures de suport i de recursos, programes i projectes específics, així
com d’entitats d’inserció d’àmbit català que s’hagin especialitzat en el treball de
diferents col·lectius. L’objectiu com a tècnics serà poder desenvolupar itineraris
d’inserció amb diferents col·lectius.

1.4 Programes per a joves

Quan des d’un dispositiu d’inserció sociolaboral es treballa amb el col·lectiu
de joves s’ha de tenir en compte i fer conscient a aquest de les possibilitats
i del potencial que tenen, tot i presentar algunes característiques estructurals,
condicionades especialment per l’edat, que són fàcilment superables.
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És important que els joves siguin conscients que qualsevol decisió
és reversible i de les diferents opcions i recursos per reconduir-se
professionalment.

1.4.1 Característiques del col·lectiu a partir dels factors
d’ocupabilitat

Quan parlem de joves fem referència a la població de 16 a 29 anys, d’acord amb
la definició de joventut que fa la Llei 33/2010, de polítiques de joventut:

“Joves o persones joves: amb caràcter general, el conjunt de persones entre setze i vint-i-
nou anys...”

Llei 33/2010, de polítiques de joventut, article 2.b

Partint d’aquesta definició volem destacar que en l’edat dels 16 anys hi ha una
triple coincidència:

• L’inici de la consideració de l’etapa de joventut,

• la finalització de l’educació obligatòria, l’ESO, i

• l’edat mínima per poder-se incorporar al mercat laboral.

Aquest fet no és una coincidència atzarosa, sinó que és un pensament raonat per
tal d’evitar buits temporals tal com passava amb l’antiga Llei d’educació (la LGE
de 1974, vigent fins al 1990, que es va substituir per l’aplicació de la LOGSE),
on s’acabava l’etapa obligatòria, l’EGB (educació general bàsica), als 14 anys i
quedaven dos anys d’indefinició fins als 16, quan els joves es podien incorporar al
mercat laboral.

Seguint en Daniel Sáez (2016), la intervenció sociolaboral amb els joves és un
dels processos de treball més laboriosos de tots els col·lectius, on s’inverteix
més temps, estratègies metodològiques i recursos, ja que els joves en si mateixos
estan des d’un inici en una situació de desavantatge en la incorporació al mercat
laboral i requereix treballar diferents aspectes.

Algunes característiques personals que haurem de tenir presents a l’hora de
treballar amb el col·lectiu és que en els primers anys del període els joves estan
en el procés de formació de la mateixa identitat, que junt amb la necessitat
d’autoafirmació pot fer que es presentin actituds de contrarietat, resistència a
l’autoritat i tendència a negar la norma. També és el moment en què el grup
d’iguals genera molta influència, que no sempre és positiva.

Un altre aspecte que cal considerar és que l’etapa dels 16 fins als 29 anys és l’etapa
on la persona fa el pas a la vida adulta i on se li exigeix que prengui infinitat de
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decisions significatives que marcaran un rumb i determinaran el seu futur i les
seves possibilitats dins el mercat laboral.

En conseqüència, condicionarà també el futur d’altres aspectes de la seva vida,
com són la situació familiar, social i personal. Un retard en la incorporació al
mercat laboral pot comportar un retard en l’edat d’emancipació. Com ens recorda
Daniel Sáez (2016), la mitjana de l’edat d’emancipació de Catalunya ronda els
30 anys, gairebé 10 anys per sobre de la mitjana de la Unió Europea.

Així doncs, és un col·lectiu que necessita especial atenció i que es troba en un
procés vital clau per al seu desenvolupament personal; qualsevol desajust pot
comportar prendre una trajectòria desfavorable o vulnerable per a la persona.

Una de les principals dificultats en què es troba el col·lectiu pel que fa a l’àmbit
formatiu és que la formació professionalitzadora s’inicia com a molt aviat als
16 anys; per tant, ens trobem que no tenen les competències tecnicoprofessionals
adquirides. I a vegades, part dels joves, per una mala experiència en la formació bà-
sica obligatòria, acostumen a tenir poc desenvolupada la competència transversal
d’identificació de disposició a l’aprenentatge i solen estar desmotivats a l’hora
de reprendre la formació reglada.

Una altra conseqüència de la manca d’experiència laboral o d’experiències vitals,
que junt amb la poca maduresa personal fa que normalment no hagin adquirit ni
desenvolupat algunes competències transversals.

En les tècniques de recerca activa de feina la majoria presenten dificultats a
l’hora de poder fer una planificació del procés de recerca o necessitat d’ajut en
casos puntuals.

Si analitzem els factors personals de la disponibilitat vers el procés d’inserció
laboral i manteniment del treball, tret que hi hagi algun cas de responsabilitats
familiars, tant sigui per una maternitat com per una paternitat prematura, o perquè
que es tingui a càrrec persones en situació de dependència, la majoria de joves
tenen disponibilitat per poder dur a terme un procés d’inserció laboral.

Pel que fa a factors personals de posicionament davant el treball, trobem que
els joves són de les poques persones en què l’arribada a una entitat d’inserció no
acostuma a ser una decisió personal, sinó que acostumen a arribar-hi obligats per
la família, l’escola o el jutge.

L’obligatorietat pot condicionar que la motivació per a la recerca de feina
sigui poca, o extrínseca, la qual cosa fa disminuir l’efectivitat de la recerca
de feina, i que també presenti molt poc coneixement i consciència de les
seves potencialitats. Com a tècnics ens trobarem amb aquesta realitat a
l’hora de treballar, i serà la nostra tasca acompanyar i aconseguir una bona
predisposició cap al procés d’inserció.

Els joves s’han d’enfrontar també a factors de discriminació social en forma
d’estereotips i prejudicis que condicionen les possibilitats d’accés al mercat
laboral. Aquests es posen de manifest amb la poca disposició que mostren
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NEET i NOEF

En anglès, la paraula per
designar els ‘ni-ni’ és l’acrònim

NEET (Not in Education,
Employment, or Training), és a

dir, ‘no està ocupat, no estudia i
no rep formació’, que en català

seria NOEF.

les empreses a contractar-los per desconfiança a una manca de responsabilitat,
compromís, potencial competencial...

La seva participació al mercat laboral parteix, la majoria de les vegades, d’una
situació precària o sense igualtat d’oportunitats. En ser joves sense gaire experièn-
cia, les empreses tendeixen a excloure’ls dels processos de selecció, i les ofertes
laborals per a aquest col·lectiu acostumen a ser poc qualificades i amb condicions
laborals precàries que els aboquen a una situació de temporalitat, discontinuïtat i
segregació horitzontal.

A més, el fet de ser el col·lectiu amb més falta d’experiència i formació tècnica,
associat sovint al fet que són persones sense càrregues familiars, fa que sigui un
dels col·lectius més disposats a l’acceptació de condicions precàries; contractes
temporals a períodes concrets, com són períodes de vacances, contractes de cap
de setmana i fins i tot a hores, i a uns sous molt baixos.

Els ’ni-nis’

Un cas específic que val la pena comentar quan parlem de posicionament davant el
treball i de motivació per recerca de feina és el cas dels joves ‘ni-ni’, que tot i que
poden pertànyer els diferents nivells de perfil professional tenen trets en comú. Hi
ha moltes definicions de què són els ‘ni-ni’, però si partim de la mateixa anàlisi de
les seves sigles, “ni estudia, ni treballa”, això ja ens dona una idea de qui estem
parlant.

És un concepte que sorgeix a finals dels anys noranta al Regne Unit per referir-
se a la població juvenil que ni estudiava ni treballava, els NEET. Són els joves
inactius, és a dir, que no treballen ni segueixen cap mena de formació. Acostumen
a ser joves que no s’han independitzat i que depenen econòmicament dels seus
pares. Però el que considerem important a destacar és que són joves que no tenen
la necessitat de treballar, però tampoc estan predisposats a fer-ho.

Tot i això, creiem interessant l’aportació que fa M. Àngels Cabasés en el seu article
en el diari digital Ara, titulat: “‘Ni-ni’ o joves en situació de precarietat?”, on ens
diu que:

“Es comet un greu error: relacionar l’atur juvenil amb els ‘ni-ni’, com si totes les persones
joves aturades formessin un col·lectiu homogeni.” I ens matisa la idea de la següent manera:
‘No hi ha persones joves ni-ni ; en tot cas hi ha persones joves en situació NOEF. És
necessari reivindicar el caràcter dinàmic tant de l’ocupació com de l’educació i de la seva
interrelació, de manera que moltes persones joves es mouen, en qüestió de dies, entre
experiències laborals o educatives de diferents nivells i existeixen moltes formes d’activitat
que, pel seu caràcter, no apareixen en les estadístiques.“

M. Àngels Cabasés (2016), “‘Ni-ni’ o joves en situació de precarietat?”, diari Ara.
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Font de dades

Per elaborar els diferents gràfics
d’aquesta unitat hem utilitzat les
dades que ofereix l’Institut
d’Estadística de Catalunya
(Idescat) i les de l’Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Atur juvenil

A l’Enquesta de població activa
(EPA) i altres estudis del mercat
laboral es fa referència a la franja
de 16 a 24 anys per parlar d’atur
juvenil.

1.4.2 El col·lectiu jove en el mercat laboral

Potser fa 50 anys, la planificació d’un futur laboral era més senzilla i els joves
sabien el que els demanava la societat i com es formaven cadascun d’aquests
itineraris, encara que hi hagués menys camins i possibilitats per triar. Actualment
els joves es veuen en un món en canvi continu, juntament amb la neoliberalització
d’aquest, en què les demandes del mercat laboral són volàtils i la capacitat més
valorada és l’adaptabilitat o versatilitat.

Davant aquest continu canvi i en un procés de transformació no definit ni acabat,
la joventut es troba certament perduda i desorientada i amb una sensació de
desemparament i incertesa.

Moltes vegades, en aquesta etapa tindrà lloc el seu primer contacte amb el món
laboral, tal com mostra la figura 1.1: dues terceres parts de la població desocupada
fan la cerca de la primera feina entre els 16 i els 24 anys.

Figura 1.1. Població desocupada que cerca la primera feina,
Catalunya 2018

Dades de l’Idescat

La incorporació al mercat laboral s’acostuma a fer en el mercat laboral precari
o fins i tot en l’economia submergida, a través de relacions laborals precàries
com són la temporalitat de les contractacions (estius, caps de setmana, jornades
parcials, fixos discontinus...) o amb les contractacions de pràctiques o de formació.
I com no, amb sous baixos.

Aquestes contractacions els donen molt poca estabilitat, ja que han d’alternar
períodes d’atur amb períodes de treballs esporàdics i poques possibilitats d’in-
corporació estable, si n’hi ha, en la plantilla d’una empresa.

En aquells joves que ja han fet una formació específica, sovint, la seva incorporació
acostuma a ser en categories professionals inferiors al seu nivell o que no
acostumen a estar relacionades amb el seu perfil professional.
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Si observem l’evolució de la taxa d’atur juvenil en la figura 1.2 veiem que
va ser dels col·lectius que primer, i especialment, va ser castigat en la crisi
econòmica de l’any 2008, principalment a causa del fet que aquells joves que van
abandonar prematurament el sistema educatiu, sense formació bàsica, i sovint
sense formació professionalitzadora, estaven dins del mercat laboral en el sector
de la construcció. Aquesta taxa d’atur va quadriplicar-se i va passar del seu mínim
el 2007, d’un 9,1%, al seu màxim el 2013, amb un 37,4%.

Figura 1.2. Taxa d’atur (%) a Catalunya, població de 16
a 29 anys

Dades de l’Idescat

Si analitzem aquesta taxa d’atur per diferents grups d’edat en el figura 1.3 veiem
que els joves de més de 25 anys es van veure menys afectats i van tenir més
estabilitat laboral; el pendent de la corba és molt menys pronunciat. Mentrestant,
el grup més afectat va ser el de menors d’edat amb edat laboral que es volien
incorporar al mercat laboral, seguit del grup de 20 a 24 anys. També podem veure,
en la figura 1.4, que aquesta tendència no ha estat un fet puntual en el moment de
la crisi del 2008, sinó que al 2018, encara era vigent.

Figura 1.3. Taxa d’atur (%) a Catalunya, totes les edats

Dades de l’Idescat
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Es considera atur si s’està
formant? Recordeu que és
a l’atur aquella persona
demandant d’ocupació no
ocupada; per tant, un
estudiant que no té intenció
d’inserir-se al mercat
laboral no constaria en
aquestes estadístiques.

Figura 1.4. Taxa d’atur (%) a Catalunya, 2018, població de
16 a 29 anys per franges

Dades de l’Idescat

Com veiem, dins el col·lectiu de joves hi ha un subgrup especialment vulnerable,
que són els menors d’edat en edat laboral. La taxa d’atur en joves menors de 19
anys és quasi el doble que la del subgrup de 20 a 24 anys, i quasi el triple que la
del subgrup de 25 a 29 anys.

Dins del grup de joves, a mesura que augmenta l’edat tendeix a disminuir
la taxa d’atur, probablement perquè la trajectòria vital del jove augmenta
i té la possibilitat d’incrementar la seva formació, experiències laborals,
participació en altres esferes...

Si a més analitzem la taxa d’atur respecte a sexe i grup d’edat (figura 1.5),
trobem que en dones joves (de 16 a 24 anys) és més baixa que en homes, al contrari
del que passa a partir de 25 anys.

Figura 1.5. Taxa d’atur (%) a Catalunya, 2018, per grup
d’edat i sexe

Dades de l’Idescat

Pel que fa al nivell d’instrucció (vegeu la figura 1.6 i la figura 1.7), el 2011, en
els joves de 16 a 24 anys, observem que entre el 75 i el 80% tenen un nivell de
2n grau, incloent-hi tant l’ensenyament de caràcter obligatori, l’ESO, com el no
obligatori: el batxillerat i la formació professional de grau mitjà i superior.

La diferència entre sexes rau en el fet que els joves nois majoritàriament estan dins
l’ensenyament secundari obligatori, mentre que les noies joves se situen en la no
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obligatòria. També podem observar que hi ha més noies joves que arriben a un
tercer grau d’instrucció: graus universitaris, màsters i doctorats.

Figura 1.6. Nivell d’instrucció de la població, homes
de 16 a 24 anys

Dades de l’Idescat

Figura 1.7. Nivell d’instrucció de la població, dones
de 16 a 24 anys

Dades de l’Idescat

Daniel Sáez (2016) ens parla de l’efecte de la crisi a la permanència del sistema
educatiu:

“La crisi ha frenat l’entrada de mà d’obra poc qualificada al mercat de treball i l’efecte
crida que molta població jove havia tingut durant la dècada anterior (fins l’any 2008
aproximadament) ha donat pas a un increment dels índexs de permanència al sistema
educatiu postobligatori i un increment de la demanda de places al sistema de formació
professional inicial.

Aquest fet es posa de manifest amb el fet que ‘la matricula s’ha incrementat més del 30%
des de l’inici de la crisi als estudis professionals [...]. La crisi econòmica i l’increment de
l’atur jove ha fet que creixi la matrícula dels joves majors de 20 anys als CFGM (Valiente &
Col, 2014:190).“

Sáez, D. (2016), pàg. 44.
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1.4.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu jove

Com a tècnics, per planificar la intervenció amb el col·lectiu de persones joves
caldrà identificar clarament quines són les necessitats més freqüents que presenta
el col·lectiu. Les quatre àrees de necessitats són les d’orientació, de formació,
d’inserció i de personal.

Àrea d’orientació

El fet d’estar en una etapa de desenvolupament de la personalitat i de la
identitat fa que l’àrea d’orientació prengui vital importància.

Aquests acostumen a presentar necessitats en les competències transversals
d’identificació, tant pel que fa a la identificació de les seves pròpies capacitats
per fer un bon autoconeixement, com per poder veure i valorar quines són les
seves potencialitats i quins són aquells aspectes que han de millorar en les pròpies
competències professionals per poder fer una bona inserció laboral. Però també
en l’anàlisi de la disponibilitat davant el procés d’inserció sociolaboral, la identi-
ficació dels seus interessos i la capacitat de poder definir objectius professionals.

Els joves tenen la necessitat d’adquirir recursos i estratègies per poder
analitzar i prendre decisions informades, així com per planificar accions que
els permetin portar a terme les decisions preses.

Per poder situar-se en l’actual context laboral tenen la necessitat de millorar
el coneixement del mercat laboral. Tant de forma general, per saber quin és el
context laboral actual, l’estructura, l’organització, els sectors d’ocupació..., com
també des d’una vessant més concreta: quines ocupacions, llocs de treball i perfils
professionals hi ha, quines són les funcions i les competències demanades per a
cada perfil...

De la mateixa manera, sovint requereixen un coneixement de l’oferta formativa
més ampli, principalment de quins són els requisits per accedir a diferents estudis
i de les sortides professionals dels diferents estudis, així com dels continguts en
cada un d’aquests. I finalment necessiten conèixer les possibilitats acadèmiques
per accedir a ocupacions i llocs de treball que hi ha a l’actualitat al mercat laboral,
és a dir, quina relació hi ha entre aquestes ocupacions amb l’àmbit formatiu.

Àrea de formació

Sovint els joves, per una qüestió d’edat, encara no han finalitzat una formació
professionalitzadora i per tant tenen la necessitat d’adquirir aquelles competències
tecnicoprofessionals per a una ocupació en concret; aquells coneixements, habili-
tats, actituds i capacitats propis d’una ocupació escollida per poder desenvolupar-
la de manera correcta.
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Pel que fa a les competències instrumentals bàsiques, com són el coneixement
de l’entorn, la mobilitat, la lectoescriptura i el càlcul funcional, normalment no
presenten mancances, ja que la majoria hauran acabat els seus estudis bàsics
obligatoris, l’ESO, que els hauria de fer competents.

Pel que a les competències instrumentals específiques, sorprenentment, tot
i haver nascut en l’era digitat, i ser altament funcionals amb les tecnologies,
acostumem a presentar mancances en l’ús i coneixement dels programaris bàsics,
com poden ser els fulls de càlcul o les base de dades.

En el coneixement de llengües estrangeres, que també es treballa en la formació
obligatòria, normalment presenten un baix nivell funcional. Però és una compe-
tència en la qual no podem generalitzar sobre la seva necessitat, ja que hi ha gran
diversitat de situacions personals.

L’altre gran bloc de competències en l’àrea de formació on els joves presenten ne-
cessitats són les competències transversals de relació i afrontament, importants
per a la seva incorporació al mercat laboral.

Així doncs, pel que fa a les competències transversals de relació, acostumen a
tenir necessitats en el desenvolupament de la capacitat de comunicació; en la
competència de relació interpersonal, especialment per tal que els joves puguin
establir relacions no conflictives amb els companys de treball, a més de ser capaços
de saber respondre de manera pertinent a les persones amb què es relacionen
(superiors, companys, clients...) que tenen per sobre en estructura organitzativa
de l’empresa. El treball en equip serà una altra competència transversal que caldrà
preveure, ja que és difícil d’aconseguir sense una maduresa personal.

La poca experiència laboral sovint porta associada la necessitat de desenvolupar la
competència transversal d’afrontament, que inclou poder assumir la responsabili-
tat que se li atorga en el seu lloc de treball, l’adaptabilitat als canvis, l’organització
del propi treball i la capacitat de negociació i de resolució de conflicte, així com
la necessitat de saber gestionar l’estrès.

Àrea d’inserció

Dins d’aquesta àrea, sobretot els joves d’ocupabilitat baixa, acostumen a tenir la
necessitat d’adquirir la majoria de competències de base d’accés a l’ocupació
per poder fer una bona recerca de feina. Tenen la necessitat de conèixer i ser
capaços d’utilitzar de manera autònoma les tècniques de recerca activa de feina,
que inclou des de les eines i els canals més bàsics fins als possibles processos o
proves de selecció en què es poden trobar. Però la principal necessitat acostuma a
estar en la capacitat de planificar el seu propi procés de recerca de feina.

Àrea personal

Sobretot en la primera meitat de l’etapa, la compresa entre els 16 i els 22 anys,
molts dels joves no tenen el carnet de conduir, competència instrumental específica
i de vegades rellevant en la incorporació al mercat laboral, ja que és un factor
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limitant de la seva mobilitat, sobretot si aquesta incorporació laboral es dona en
polígons industrials i fins i tot a vegades és requisit d’ofertes laborals.

Actualment s’estan duent a terme polítiques especifiques per a la millora de la
inserció de joves, com a col·lectiu amb especial risc. Per tant, aquests joves tenen
la necessitat de conèixer possibles accions, ajuts, etc., que poden beneficiar-los.

1.4.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

Com en tots els col·lectius, en la proposta d’intervenció per als joves podem
distingir tres fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

En la fase inicial cal tenir en compte que els joves tenen una opinió i visió
particular de quines són les seves necessitats i demandes en relació amb el mercat
de treball; serà en els dispositius d’inserció laboral (Colomer, M. 2010d) on es
treballarà per ajustar aquestes a la realitat, ja que acostuma a haver-hi un decalatge
entre expectatives laborals i la realitat laboral.

En aquesta fase farem una primera aproximació a l’anàlisi de l’ocupabilitat;
normalment utilitzarem el recurs de les entrevistes o tutories que es poden fer de
manera individual o en grup.

Per tal d’assolir-ho, el professional haurà de facilitar tots els elements d’anàlisi i
reflexió que permetin al jove analitzar i valorar si està en disposició d’iniciar un
procés d’inserció sociolaboral, analitzant els pros i contres de treballar a partir
d’un balanç decisional; per exemple, veure quines són les seves potencialitats i
aspectes a millorar, identificar els seus interessos, veure si té un objectiu laboral
establert i si és conscient del que cal fer per tal de poder assolir-lo.

La majoria de programes adreçats a joves busquen assolir objectius, com
ara retornar al sistema educatiu reglat amb un objectiu professional definit
o inserir-se laboralment amb la definició d’un perfil professional concret i
l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

Durant la fase de treball es dibuixa i es desenvolupa el projecte professional de
cada jove, ajustat a les seves característiques i necessitats.

És important que el jove es pugui situar davant del procés d’incorporació al
mercat laboral com a subjecte actiu d’aquest procés. Aquesta idea implica
que, d’una banda, el jove ha de tenir l’oportunitat d’aportar al procés les seves
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expectatives, interessos, motivacions i disposició, així com les seves competències
(coneixements, habilitats, actituds, capacitats...), i, d’altra banda, l’entitat ha
d’afavorir, perquè això sigui possible, que el jove sigui realment protagonista
del procés i aportar-li informació, tècniques i recursos per a l’orientació i el
desenvolupament d’aquest procés.

Una proposta metodològica per facilitar l’expressió de necessitats i demandes i
desenvolupament de competències és la següent:

• Plantejar dinàmiques que afavoreixin un clima de distensió i reflexió.

• Formular un seguit de qüestions en forma de preguntes obertes, acompanya-
des d’exemples que els convidin a opinar i analitzar.

L’existència d’un acompanyament individual amb professionals que facin de
referent i que els assessorin en el procés d’orientació i inserció, estimulant l’anàlisi,
la reflexió i la presa de decisions és especialment important en els joves.

En cas que el jove no tingui un objectiu laboral definit cal dur a terme un procés
d’orientació a través de tutories individuals o grupals per a la definició de l’objectiu
professional garantint un bon desenvolupament de les competències transversals
d’identificació i consegüentment l’autoconeixement.

També caldrà que tots els aspectes que fan referència al coneixement del mercat
laboral i de l’àmbit formatiu els abordem a través de tallers a l’entitat amb
diferents activitats, adaptant-nos a les inquietuds dels joves. També es pot utilitzar
algun recurs extern, com ara tallers temàtics d’alguna entitat.

L’autoconeixement i el coneixement del mercat laboral, ja sigui a escala
macro o micro, permetrà identificar interessos, valorar-los i definir un
objectiu laboral. És a partir d’aquest primer objectiu laboral establert que
farem la detecció de necessitats que ens portarà al disseny i l’execució del
pla d’acció per a la millora de l’ocupabilitat.

És important que en aquesta fase l’entitat d’inserció tingui la capacitat d’oferir
l’accés a gran diversitat de recursos propis o externs (cursos, tallers, pràctiques
laborals o formatives, formació a mida...) que afavoreixin el desenvolupament
competencial en relació amb l’objectiu laboral.

És en el desenvolupament del pla d’acció on es treballaran tots aquells aspectes
formatius i competencials on hem detectat necessitats en competències tecnico-
professional, competències de base i transversals:

• Per a la capacitació de les competències tecnicoprofessional els remetrem
a l’FP reglada, l’FP no reglada, a altres programes de formació i treball, a
tastets d’oficis, a pràctiques a empreses, a l’acreditació de competències
professionals... Normalment caldrà remetre la persona a altres recursos
especialitzats per cobrir aquestes necessitats.
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• Si és per a les instrumentals bàsiques per finalitzar l’ensenyament obliga-
tori, les escoles d’adults, o l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per poder-la
fer a distància, són els recursos idonis. En el cas que no es necessiti formació
reglada es pot fer algun taller específic a l’entitat.

• Recursos més especialitzats per a les instrumentals especifiques: l’apre-
nentatge de llengües estrangeres, programes informàtics o el carnet de
conduir.

• En cas que el jove presenti necessitats relacionades amb les competències
transversals de relació i/o afrontament, des de la mateixa entitat es poden
oferir tutories individuals o grupals per analitzar les seves competències i
desenvolupar-les a través de tallers i accions que els permetin identificar,
experimentar i transferir-les.

• Pel que fa a les competències de base d’accés a l’ocupació per poder
aconseguir una feina caldrà fer tallers específics d’eines, canals i processos
de selecció per tal que el jove sàpiga i pugui anticipar-se i practicar el
que s’hi podrà trobar. Aquesta pràctica donarà molta seguretat a l’hora
d’afrontar la realitat.

A més de tallers específics, l’assistència al club de feina de l’entitat és un recurs
idoni on trobaran els recursos per fer la recerca de feina, i perquè puguin aprendre,
de la manera més autònoma possible, aquestes tècniques i on se sentiran orientats
i acompanyats en el procés.

A la fase de tancament s’hi pot arribar per diferents motius. En cas d’arribar-hi
per assoliment de l’objectiu laboral s’establiran un seguit de tutories individuals
per poder fer el seguiment del manteniment del lloc de treball i del procés
d’adaptació, sempre que el jove hi estigui disposat.

Durant la fase de tancament caldrà estar especialment atent per la
possibilitat de canvi d’objectiu o àmbit laboral.

En cas d’arribar al tancament per manca de compromís, desistiment o altra situació
que impliqui no assolir l’objectiu, el tècnic i el dispositiu es mostraran oberts a
reprendre el procés quan el jove ho consideri oportú.

1.4.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a joves

Per donar suport a la tasca d’orientació, formació i inserció, el tècnic en inserció
sociolaboral pot comptar amb diferents mesures i recursos del seu entorn, des
de contractes bonificats per al col·lectiu i programes formatius i d’inserció fins a
altres entitats especialitzades en el col·lectiu:
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Fundació Adsis i Èxit

Podeu consultar els webs de
Fundació Adsis i Èxit a:

www.fundacionadsis.org i
fundacionexit.org,

respectivament.

• Actualment hi ha diferents tipus de contractes per afavorir la contractació
de joves:

– Contractes de pràctiques.

– Contractes de treball per a la formació i l’aprenentatge.

– Pràctiques no laborals en empreses per a joves.

• Pel que fa a altres programes o recursos per afavorir la inserció laboral dels
joves trobem:

– La Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur
juvenil i oferir ajuts a les empreses.

– Un recurs específic com és l’Oficina Jove de Treball de Barcelona
(OJT).

• Periòdicament es porten a terme actuacions de xoc, com és el Plan de Cho-
que por el Empleo Joven 2019-2021 del Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social (SEPE).

• També trobem entitats que treballen específicament amb els joves, com ara:

– Fundació Adsis: desenvolupa una tasca d’acompanyament i acció
tutorial amb els joves.

– Fundació Èxit: fa una tasca d’implicació d’empreses en els processos
d’orientació i formació a través d’accions de voluntariat corporatiu,
mentoria i coaching.

1.5 Programes per a majors de 45 anys i persones aturades de llarga
durada

L’actual mercat laboral i les seves característiques faciliten que aquelles persones
que han estat dins del mercat laboral amb feines estables les acabin perdent i es
trobin en una situació nova per a elles, com és el fet d’estar a l’atur.

Amb les persones majors de 45 anys, si no es produeix un retorn àgil al mercat
laboral això pot suposar una experiència frustrant i angoixant, debilitant l’auto-
concepte i la confiança en si mateix a causa de responsabilitats i condicionants
d’edat. Si la situació no es resol amb celeritat pot fer que aquestes persones
esdevinguin aturades de llarga durada.

1.5.1 Caracterització del col·lectiu de majors de 45 anys a partir dels
factors d’ocupabilitat

Quan treballem amb el col·lectiu de majors de 45 anys, una característica personal
com és el factor personal de l’edat es relaciona directament amb el factor estruc-

https://www.fundacionadsis.org/es
https://fundacionexit.org/?lang=ca
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tural de discriminació social, perquè genera l’estereotip de l’edat i ha originat
idees negatives sobre l’ocupabilitat a l’edat madura.

Aquesta percepció és relativament recent i és deguda a canvis culturals. No fa
tants anys, l’edat es considerava font de saviesa, experiència i respecte. Accions
com les retallades de plantilla i les prejubilacions forçades, a part de l’acció
traumàtica sobre els afectats als quals s’han trencat carreres professionals, ha
potenciat aquesta idea.

Malgrat això, en general l’edat es considera un element negatiu, perquè pot tenir
expectatives elevades, hàbits adquirits no compatibles amb la cultura de l’empresa,
potser no té disponibilitat per a l’aprenentatge, o fins i tot es pot considerar
menys productiu. Aquest mateix factor de l’edat, en algunes empreses, pot ser
vist com un element positiu perquè és una persona que busca estabilitat, té unes
responsabilitats econòmiques a les quals fer front i compta amb un bagatge i
experiència.

Lourdes López Cumbre (2004) fa referència a altres factors personals d’aquestes
persones:

“Finalment, assenyalarem que el declivi de les capacitats funcionals no implica
necessàriament que els/les treballadors/es de més edat realitzin les tasques pitjor que
els/les més joves.

No tan sols no vol dir això, sinó que alguns estudis han mostrat que, en certs aspectes, els
resultats són tan bons com en els grups de menys edat, per exemple en tasques d’oficina.
En qüestions com absentisme o accidents, els índexs que presenten els/les treballadors/es
d’edat són més baixos que en els/les treballadors/es joves. I encara que és cert que
l’envelliment genera una sèrie de problemes que afecten la capacitat de treball a nivell
fisiològic (visió, audició, aparell motor), també ho és que a nivell cognitiu no hi ha canvis
significatius i que la mateixa edat suposa un important bagatge d’experiència, capaç de
suplir certes mancances generades per l’envelliment natural.”

L. López Cumbre, del llibre: Diversos autors (2005a). Cuadernos sobre el mercado de

trabajo. Parados/as de larga duración. Mayores de 40 años. Federación Andaluza de

Municipios y Provincias, pàg. 49 (traducció pròpia).

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora de treballar la inserció amb
aquest col·lectiu és la possible obsolescència dels factors competencials tecni-
coprofessionals i de competències de base instrumentals específiques. Aquesta
falta de concordança de les competències amb el mercat laboral actual és deguda a
diferents factors, com poden ser els canvis tecnològics de les empreses, els canvis
sectorials del mercat laboral i la poca formació contínua que realitzen algunes
empreses. I també al fet que aquestes persones es van formar en un moment en
què el context era molt menys canviant i en què una professió, fins i tot un lloc de
treball, era per a tota la vida.

Seguint el document Cuadernos sobre el mercado de trabajo. Parados/as de larga
duración. Mayores de 40 años (2005), la manca d’aquests factors s’agreugen en
tres subgrups d’usuaris:

• En els aturats de llarga durada, el mercat canvia tant ràpidament que
com més temps es porta a l’atur, més difícil és mantenir-se al dia de les
innovacions en les ocupacions.
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• Les persones de baixa qualificació.

• Els treballadors de més edat.

Pel que fa a les competències transversals, la manca que es fa més evident és la de
la competència d’afrontament, l’adaptabilitat. El concepte tradicional de lloc de
treball estable, segur i per a tota la vida ha canviat. Actualment el mercat demana
als treballadors una alta capacitat d’adaptació als canvis, ja que les tasques i els
objectius de les empreses es modifiquen contínuament.

El mercat actual no tan sols demana canvis de tasques i objectius, sinó que
sovint es demanen canvis de residència, d’horaris, disponibilitat de viatjar...
Aquestes circumstàncies afecten especialment les persones majors de 45 anys
que acostumen a haver establert ja la seva residència i sovint coincideix en el
moment vital en què tenen més responsabilitats familiars, i per tant, en el moment
que han d’afrontar un gran volum de despeses fixes: les de fills en edat escolar,
manteniment d’habitatge, vehicle... que es fan insostenibles amb la contínua
temporalitat dels contractes i la precarietat de les condicions laborals.

Finalment, hem de tenir present que la situació d’atur a una edat avançada i l’atur
de llarga durada tenen una afectació personal i psicològica molt important.
Sovint representa una interrupció sobtada de la vida laboral, que comporta el tren-
cament d’il·lusions i projectes amb el consegüent deteriorament de l’autoestima.
A més, fa emergir sentiments de culpabilitat, inutilitat, fracàs, rebuig, vergonya...
que són difícils de gestionar i que poden arribar a desenvolupar patologies mentals
cronificades, com depressions o fins i tot conductes addictives.

1.5.2 El col·lectiu de majors de 45 anys en el mercat laboral

Si prenem diferents dades de l’Idescat per caracteritzar la situació del mercat
laboral respecte al col·lectiu de majors de 45 anys, i si fem una primera valoració
en clau de gènere de la taxa d’ocupació (vegeu la figura 1.8), observem que
independentment de la franja d’edat, la taxa de les dones és sempre inferior a
la dels homes. Però aquesta diferència és més gran en la franja de majors de 55
anys, d’un 9,5%, mentre que en la franja de 45 a 54 anys és d’un 7,9%.

Figura 1.8. Taxa d’ocupació (%) a Catalunya 2018,
per franges d’edat i sexe

Dades de l’Idescat
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Un subgrup dins d’aquest col·lectiu que mereix especial atenció són els
aturats de llarga durada, que són aquelles persones que porten com a
mínim 12 mesos buscant feina.

Si analitzem la seva taxa d’atur, en la sèrie temporal (vegeu la figura 1.9), es
reflecteixen clarament els efectes que va tenir la crisi que va començar l’any 2008,
i que va anar augmentant fins a arribar els seus nivells màxims l’any 2013, on
podem veure que la taxa d’atur de llarga durada tant a Catalunya (12,2%) com
Espanya (13%) era molt superior, més del doble, a la de la Unió Europea (d’un
5,1%). Afortunadament, des de l’any 2013 es veu una clara tendència a disminuir
la quantitat d’aturats de llarga durada, però sense encara haver assolit els valors
d’abans de la crisi.

Figura 1.9. Taxa d’atur (%) de llarga durada

Dades de l’Idescat

Si observem la figura 1.10, de la taxa d’atur de llarga durada de l’any 2018
per sexes, veiem que no hi ha diferències significatives entre homes i dones a
Catalunya i a Europa, mentre que a Espanya sí que n’hi ha (un 2%).

Figura 1.10. Taxa d’atur (%) de llarga durada de 2018
per sexe

Dades de l’Idescat

Tot i això, dins els aturats de llarga durada trobem gran diversitat de perfils. La
intervenció no serà la mateixa en una persona que just acaba de fer 12 mesos d’atur
que en una que porta més anys. A mesura que passa el temps la situació d’atur
s’agreuja, principalment per la manca d’ingressos i per un desgast emocional
que porta a generar una baixa autoestima, complex d’inferioritat, pessimisme...
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Associats a aquests fets, acostumen a aparèixer problemes familiars fins a arribar al
punt que poden sorgir problemes afegits, com són conductes addictives, aïllament,
etc., que fan crònica aquesta situació.

1.5.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu

Si analitzem els diferents factors d’ocupabilitat i la situació del col·lectiu en el
mercat de treball es poden desprendre diferents necessitats que aquí classifiquem
en diferents àrees: d’orientació, de formació, d’inserció i personal.

L’àrea d’orientació serà de vital importància en aquest col·lectiu. El fet de quedar-
se a l’atur després estar molt temps treballant en la mateixa empresa pot propiciar
que no hagin percebut els canvis que ha experimentat el mercat laboral o no
hagin pres consciència directament. Així doncs, veiem que tenen la necessitat
d’orientació a les noves realitats i coneixement de l’actual mercat laboral.

Ens trobem que tenen una forta desorientació davant de la pèrdua d’ocupació, un
perfil professional obsolet als requeriments del mercat i unes expectatives per a
una nova feina sovint poc realistes. Per tant, tenen la necessitat de contrastar les
seves expectatives amb la realitat.

A més, tenen la necessitat de dominar les competències transversals d’identifica-
ció per poder detectar les pròpies competències en relació amb la realitat actual del
món laboral: els seus punts forts i els seus punts febles, i ser capaços de contrastar-
los per poder així analitzar la seva ocupabilitat.

És a partir d’aquesta anàlisi d’ocupabilitat, una presa de decisions informada i
reflexiva, que la persona ha de poder identificar els seus interessos o preferències
professionals i a partir d’aquí establir un objectiu laboral professional. És molt
probable que aquest col·lectiu necessiti un canvi d’objectiu laboral o la definició
de diferents alternatives laborals.

Exemple de canvis en la realitat laboral

Abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i de la crisi de l’any 2008 hi havia molts homes,
sense formació ni especialització, treballant a la construcció, on podien arribar a cobrar al
voltant de 2.000 AC al mes.

Aquestes persones, que es van quedar a l’atur perquè el sector va perdre moltíssims
llocs de treball, possiblement no es tornaran a incorporar a la construcció; el seu
perfil professional ha quedat obsolet, i a més la situació actual del mercat ens diu que
probablement s’hauran de formar en una professió per poder-se incorporar al mercat laboral
i que les expectatives de tenir un sou de 2.000 AC queden lluny de la realitat actual.

Pel que fa a l’àrea de formació, serà a partir de la concreció de l’objectiu i/o perfil
laboral com podrem veure la vertadera necessitat d’actualització de competències
tecnicoprofessional. En general, trobarem que hi ha una pèrdua de funcionalitat
de les competències professionals apreses al llarg de la vida laboral. I en el cas
d’haver decidit una reorientació professional, hi haurà la necessitat d’adquirir les
competències tecnicoprofessionals del nou perfil professional.
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Subsidis per atur

A la pàgina del SEPE es poden
consultar els diferents subsidis
per atur: tinyurl.com/y29v2yau.

Aquest col·lectiu, poc acostumat al reciclatge professional, té la necessitat de
vèncer el bloqueig que presenten davant de processos de formació, la por de no
ser capaços d’aprendre coses noves i les dificultats d’adquirir nous aprenentatges.
Cal fer veure que la formació és una inversió de futur, encara que en el moment
de formar-se no hi hagi ingressos. Per a aquestes persones pot suposar un gran
esforç psicològic formar-se en noves competències i habilitats si el reciclatge no
comporta la possibilitat de contractació. Per tant, cal trobar una oferta formativa
que aconsegueixi atraure i satisfer aquestes persones, apropant-les a les seves
veritables necessitats.

Trobem també que poden presentar necessitats en el desenvolupament d’algunes
competències de base. Pel que fa a les instrumentals específiques, la iniciació
a les noves tecnologies, com l’ús d’Internet o programes informàtics, així com
l’aprenentatge d’idiomes, són eines que abans no eren necessàries i que ara
són essencials per adequar-se a les demandes actuals de mercat laboral. En
alguns membres d’aquest col·lectiu, els de més edat, podem trobar la manca de
competències de base, instrumentals bàsiques: dificultat en el càlcul funcional i
en la comprensió lectora.

Pel que fa a les competències transversals, i a causa dels rols atorgats per
gèneres de la nostra cultura, ens trobem que la majoria de dones tenen la
necessitat de fer visibles les competències ocultes adquirides al llarg de
la seva trajectòria vital, mentre que la majoria d’homes tenen la necessitat
d’actualitzar les competències desfasades durant la seva trajectòria laboral.

Però més concretament, indistintament de si es tracta d’homes o dones, aquestes
persones tenen la necessitat de desenvolupar les competències transversals de
relació per afrontar les noves situacions laborals, els nous companys i la possi-
bilitat de trobar persones directives de molta més curta edat que la seva. També
les competències transversals d’afrontament, i en especial l’adaptabilitat, ja que
han de ser capaços d’ajustar-se als nous entorns laborals que es trobaran i tenir la
capacitat de ser versàtils en les diferents funcions que se’ls poden encomanar.

No tenir feina a partir d’una edat i estar llargs períodes a l’atur fa aflorar sentiments
de poca confiança en els recursos propis, baixa autoestima, sentiments negatius
vers un mateix... Aquests factors personals, de posicionament davant el treball,
no són modificables directament, sinó que s’han d’anar treballant a través del
desenvolupament competencial. Un exemple seria a través de la competència
d’identificació: a mesura que detecto els meus punts forts, valoro més les meves
capacitats, o a mesura que veig que m’apodero em valoro millor.

Pel que fa a l’àrea d’inserció, a causa del fet d’haver estat dins del mercat laboral
tant temps, sense haver realitzat cap procés de selecció, ens trobem amb un
freqüent desconeixement dels actuals canals, eines i processos de recerca de feina,
que han canviat amb el temps i amb la irrupció de les noves tecnologies. Per tant,
tenen la necessitat d’actualitzar i/o adquirir les competències de base d’accés
a l’ocupació per poder dur a terme i planificar una bona recerca activa de feina.

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-prestaciones/subsidios-desempleo.html


Inserció sociolaboral 32 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

Finalment, pel que fa a l’àrea personal, aquelles persones que han esgotat la
prestació o subsidi d’atur poden tenir la necessitat d’informar-se sobre a quins
altres subsidis poden accedir. Majoritàriament seran dirigides a la possibilitat de
tramitar al subsidi d’atur per a majors de 55 anys, al qual, des del 12 de març de
2019, com a mesura urgent en matèria de protecció social, s’hi pot accedir a partir
dels 52 anys.

1.5.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu de majors de 45 anys en els
itineraris personals d’inserció (IPI)

Els programes dirigits a aquest col·lectiu han de buscar respostes al conjunt de
les seves necessitats, que com ja hem vist no són exclusivament l’adquisició i/o
reciclatge de les competències tecnicoprofessionals. El procés transcorrerà per les
següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

Durant la fase inicial, les accions aniran encaminades a situar la persona en les
noves realitats, al coneixement de l’actual mercat laboral i a contrastar les seves
expectatives amb la realitat. També a desenvolupar les competències transversals
d’identificació per fer un bon autoconeixement i una valoració de les pròpies
capacitats, per aconseguir així la definició o redefinició de l’objectiu laboral, o
perfil professional, a partir d’una primera anàlisi de l’ocupabilitat: contrastant el
que tinc amb el que demanen les empreses.

En el cas que aquesta primera anàlisi d’ocupabilitat no sigui suficient per arribar
a definir l’objectiu laboral de l’usuari caldrà seguir treballant en la fase de treball,
amb la definició del projecte professional. És en aquesta fase on s’acostuma a
utilitzar les tutories com a recurs metodològic; aquestes poden fer-se de manera
individual i/o en grup.

Pel que fa a la fase de treball, una gran part de les accions consistiran en
l’establiment de l’objectiu laboral o perfil professional; sempre que no s’hagi
definit en la fase inicial, aquestes accions s’inclouran dins el projecte professional
de l’usuari.

Amb les persones majors de 45 anys que han mantingut trajectòria
professional en sectors que comencen a desaparèixer sovint cal fer un procés
de reorientació professional per tal d’obrir noves perspectives laborals.

Per aconseguir-ho cal reprendre la tasca realitzada en la fase inicial i fer noves
accions en tres àmbits: coneixement de lmercat laboral, coneixement de l’oferta
formativa i autoconeixement de les pròpies capacitats.
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Hi ha una gran diversitat d’accions possibles encaminades al coneixement del
mercat laboral i de l’oferta formativa. Una de les més usuals són els tallers a la
pròpia entitat, amb una quantitat infinita d’activitats.

Exemples de tallers i activitats

L’anàlisi de notícies d’actualitat o la recerca d’informació d’algun aspecte en concret
del mercat laboral, l’anàlisi d’ofertes de treball, la cerca de les diferents formacions
demandades per un mateix lloc de treball... I fins i tot, l’assistència a xerrades temàtiques
o monogràfics de la situació actual del mercat laboral que pot portar a terme la mateixa
entitat, o bé es poden utilitzar recursos externs.

També es poden fer entrevistes a professionals d’un sector o d’empreses concre-
tes, o l’intercanvi d’experiències positives d’altres persones del mateix col·lectiu,
exposant quines dificultats i oportunitats s’han trobat en el seu procés d’inserció.
Aquests recursos, a més de permetre’ns conèixer les seves experiències en sectors
professionals, ens ajudaran a definir el perfil competencial d’una ocupació.

Pel que fa a les accions per afavorir l’autoconeixement, han d’anar encaminades
al desenvolupament de les competències transversals d’identificació, que seran les
que ens ajudaran a definir els seus interessos o preferències professionals per poder
establir així un nou objectiu laboral o perfil professional i possibles alternatives
laborals.

Aquestes accions s’acostumen a fer en tallers en grup, o tutories individuals, o
combinant les dues, i tenen lloc normalment a l’entitat. Les tutories individuals
ens permeten fer una acció més individualitzada a les necessitats concretes de
l’usuari, un seguiment acurat del procés i una valoració de les fites assolides
o de les que s’hagin de modificar. Mentrestant, les accions en grup poden ser
importants per relativitzar el punt de vista.

Els factors personals com el posicionament davant el treball per poder vèncer
bloquejos, pors, baixa autoestima, etc., no són modificables directament, sinó que
serà amb el desenvolupament de les competències transversals, fent coneixement
d’un mateix, de les potencialitats i dels aspectes a millorar, l’autoacceptació,
l’assumpció de responsabilitats de manera positiva, etc., que els modificarem.

També cal treballar els prejudicis i els estereotips existents en la societat per raons
d’edat i evitar la seva interiorització. Analitzar i atribuir la causa d’aquests als
motius reals del mercat serà una manera d’aconseguir-ho. Altres maneres de
treballar aquests factors personals, la tendència a l’aïllament i a la vergonya, és
fomentar la participació i la solidaritat veïnal o les activitats de la comunitat.
L’augment de capacitats, l’apoderament, també hauria de millorar aquests factors
personals.

Les accions encaminades al desenvolupament de les competències transversals,
tant les d’identificació com les de relació i les d’afrontament, per motivar i
fomentar una millor disponibilitat laboral, i en especial les de l’adaptabilitat, per
fer front a les noves situacions, acostumen a desenvolupar-se amb tallers a l’entitat
mitjançant dinàmiques grupals conduïdes pel tècnic o pels usuaris. El grup ajuda a
fer que es posin en evidència les competències per treballar, i permet tenir un espai
per simular situacions reals i per poder fer un entrenament de les competències.
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Hi ha competències transversals que són molt difícils de desenvolupar de manera
individual, com per exemple les de relació.

La majoria de majors de 45 anys, i en especial els homes, tenen la necessitat
d’actualitzar les competències tecnicoprofessionals desfasades, mentre que gran
part de les dones tenen la necessitat de fer emergir competències ocultes adquirides
al llarg de la trajectòria vital i reconèixer els coneixements i l’experiència prèvia.
Per superar la necessitat calen accions encaminades a identificar l’oferta formativa
existent, analitzar els avantatges i inconvenients de cada una i triar la més adequada
per desenvolupar les competències necessàries. Caldrà tenir en compte que:

• Aquestes activitats s’han d’incorporar al projecte professional mitjançant
el pla d’accions per a la millora de l’ocupabilitat, i s’acostumen a utilitzar
recursos externs, principalment de formació professionalitzadora, com la
formació professional o la formació professional no reglada i els cursos de
formació ocupacional que a partir de programes teoricopràctics milloren
la qualificació professional, així com l’acreditació de competències, si
correspon. Fins i tot podem utilitzar el recurs de la formació a empreses
a través d’un conveni de pràctiques en què la persona pugui desenvolupar
competències tecnicoprofessionals en un lloc concret de feina.

• Per desenvolupar les competències de base trobem recursos externs molt
especialitzats. Per a les instrumentals específiques, la iniciació a les noves
tecnologies i l’aprenentatge d’idiomes buscarem mòduls, cursos o tallers en
diferents entitats o en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

• Pel que fa a les instrumentals bàsiques, el recurs més idoni seran les escoles
d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per poder-les fer a distància,
i en el cas que calgui formació reglada es pot fer algun taller específic a
l’entitat.

• Per actualitzar i/o d’adquirir les competències de base d’accés a l’ocupació
farem tallers de recerca activa de feina (RAF) que incloguin canals, eines i
processos de recerca de feina i que els permetin practicar de la manera més
real possible les situacions en què es trobaran en els processos de selecció.
A més, els aconsellarem l’ús d’un club de feina per poder tenir els recursos i
l’assessorament per portar a terme correctament la recerca de feina. Aquest
pot ser el de la nostra entitat o extern, en el cas que no en disposem.

Finalment, en la fase de tancament, les accions consistiran a establir tutories
individuals de seguiment de manera periòdica, ja siguin presencials, telefòniques
o per correu electrònic, que aniran disminuint la freqüència a mesura que avanci
el temps.

1.5.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a majors de 45 anys

El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat
de treball” vol actuar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i
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INSERCOOP

Una de les entitats referents en el
treball amb les persones majors
de 45 anys o aturats de llarga
durada és INSERCOOP, SCCL.
Podeu consultar el seu web a:
www.insercoop.com.

la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació
d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball per a una durada mínima de 6
mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones
discapacitades, que podrà ser d’un màxim de 18 mesos. La jornada laboral a
subvencionar està entre el 50% i el 100%.

A continuació indiquem un seguit de recursos i programes destinats a l’ajut de la
inserció de les persones majors de 45 anys:

• Contractes bonificats dels quals es beneficien les empreses que els contrac-
ten:

– Contractes de suport a emprenedors.

– Contractes per a treballadors en situació d’exclusió social.

– Contractes de treball indefinit per a treballadors majors de 52 anys
beneficiaris del subsidi d’atur.

• Programes específics per a aquestes persones:

– Formació ocupacional.

– Tallers ocupacionals.

– Orientació a través d’entitats d’inserció sociolaboral com Insercoop
SCCL, per exemple.

– Acreditació de competències professionals adquirides a través de
l’experiència laboral.

1.6 Programes per a dones

El tècnic en integració social, quan treballa amb el col·lectiu de dones, ha de
plantejar la seva intervenció amb perspectiva de gènere, tenint en compte que
antropològicament i culturalment al gènere femení se li han assignat tasques
reproductives i de cura de la família. D’aquesta manera, quan la dona ha
entrat al mercat laboral no ho ha fet en igualtat de condicions que els homes,
sinó que culturalment i socialment s’ha considerat que la seva entrada no era
equiparable a la del gènere masculí, mantenint d’aquesta manera les desigualtats
i discriminacions.

En el procés d’inserció laboral, especialment amb les dones, l’orientació tindrà un
pes molt rellevant i requerirà que el tècnic:

1. Estigui atent per no reproduir i qüestionar discriminacions, estereotips o
prejudicis per qüestió de gènere. Respectant i donant suport a la vocació de
cadascú, facilitant opcions disponibles al mercat laboral i evitant només els
treballs “tradicionalment” tipificats per a homes o dones.

https://www.insercoop.com/es/
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La conciliació

Es defineix com la propiciació
de les condicions per aconseguir

una participació equilibrada de
dones i homes en la vida laboral,

familiar, personal i social. És
poder fer compatible el projecte

professional amb el familiar,
sense deixar de desenvolupar-se

en l’àmbit personal i social.

2. Ajudi a detectar i analitzar barreres d’accés i a generar oportunitats de
promoció en el mercat laboral. Per exemple, grups de debat que analitzin
quins obstacles viuen i quines oportunitats els agradaria tenir. Una barrera
que pot emergir és la conciliació familiar, i enfocar-la des de la perspectiva
de gènere implicarà homes i dones, fugint de la idea de vincular la flexi-
bilitat exclusivament a la dona, assumint que aquestes carregaran amb les
responsabilitats de cura de familiars i de la llar.

1.6.1 Caracterització de les dones a partir dels factors d’ocupabilitat

Quan parlem de la inserció de la dona al mercat laboral trobem que un dels factors
que més la limita és el factor personal de la disponibilitat vers el procés de treball,
i en concret, la conciliació de la vida familiar amb la laboral. Actualment és
encara la dona qui suporta la majoria de la responsabilitat de la vida familiar,
principalment pels rols que se li han atorgat culturalment, el de la maternitat, el
de la cura dels infants i el de l’atenció a les persones en situació de dependència,
tant persones amb discapacitat com gent gran.

El fet d’assumir aquestes responsabilitats porta a una important disminució de la
disponibilitat de temps i de la demanda actual de les empreses, i a més, aquestes
poques hores desocupades estan subjectes als horaris de serveis, com les escoles
bressol, els centres de dia...

Així doncs, tot i que veiem que les desigualtats estan subjectes en gran part per
aspectes culturals, també es deuen a les exigències i restriccions pròpies del mercat
laboral, al fet que les empreses no acostumen a aplicar les mesures de conciliació
i a la falta d’una resposta adequada dels serveis públics per poder dur-la a terme.

Un altre factor personal, dins la disponibilitat vers el procés de treball, és la
manca de suport familiar, que porta també a la falta de temps. Incloem aquí
tant les dones responsables de famílies monoparentals com moltes de les dones
amb responsabilitats familiars no compartides i dones que es troben a la pràctica
en aquesta situació encara que tinguin una parella.

Si aquests dos factors esmentats coincideixen amb un tercer factor personal, com
és la necessitat econòmica urgent, això fa que una gran part del col·lectiu visqui
una realitat extremament complicada, tant en els aspectes personals i laborals com
en els socials i familiars.

Pot ser que a una part d’aquestes dones, a més dels factors personals que dificulten
la inserció al mercat laboral, presentin mancances en factors competencials com
són la baixa formació acadèmica i/o experiència laboral, així com la pròpia
consciència de la dificultat de la seva incorporació al mercat, o que estiguin
sotmeses a factors de discriminació com la poca sensibilitat de les empreses amb
aquest col·lectiu.

Llavors, seguint el Cuaderno sobre el mercado de trabajo: Mujeres (2005), ens
trobem amb un subgrup de dones que es veuen obligades a treballar en condicions
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Currículum ocult

Són aquells aprenentatges que es
realitzen en àmbits de treball no
formals i que es recuperen per tal
de donar-los presència i valor. A
través de l’emergència de les
competències transversals
adquirides durant l’experiència
no reconeguda dins la trajectòria
vital serà possible identificar
nombroses competències
perfectament aplicables a
ocupacions concretes en el
mercat laboral.

laborals molt precàries. Ens referim a dones que entren i surten del mercat laboral,
que troben feina en l’economia submergida o amb contractes a temps parcial o
contractes temporals, amb sous baixos i de baixa consideració social.

Si tenim en compte que el treball és precisament el camí perquè les dones
assoleixin autonomia econòmica i major presència i influència social i política,
trobem, doncs, que aquesta situació obstaculitza el seu procés d’integració laboral
i social, dificultant així poder arribar a assolir un nivell de vida amb una certa
estabilitat.

Volem remarcar que tenir poca formació i/o experiència laboral no té per
què voler dir tenir poques capacitats. Sovint aquestes dones tenen adquirides
competències en àmbits de treball no formals, com el domèstic, que poden
ser transferides al món laboral. Cal treballar, doncs, el currículum ocult.

Un altre perfil diferenciat dins el col·lectiu és el d’aquelles dones amb una llarga
absència al mercat laboral, sovint més grans de 45 anys, amb poca o sense
experiència en el mercat laboral. Dins aquest grup podem trobar dues tipologies
de casos:

• aquelles dones que després d’haver-se iniciat dins del mercat laboral van
deixar les seves fites professionals per la cura dels seus fills o familiars en
situació de dependència, o bé,

• aquelles dones que directament van dirigir les seves vides a la dedicació
exclusiva a les tasques domèstiques i cura de la seva família.

Ambdós casos, després de perdre el seu rol d’assistent i educadora del nucli
familiar, al qual li han dedicat tant temps, tenen la necessitat de reprendre una
vida activa fora del seu entorn domèstic i familiar.

Tot i que part de les dones d’aquest subgrup poden tenir una formació de
nivell mitjà i alguna experiència professional prèvia, es troben amb la dificultat
que el mercat laboral ha canviat, i per tant la seva formació i experiència han
quedat obsoletes, i que s’han de reciclar, ja que actualment es requereixen noves
competències tecnicoprofessionals o instrumentals específiques que abans no eren
necessàries i que ara són requisit imprescindible per a la seva inserció.

Finalment, volem fer esment que actualment encara trobem molts altres factors de
discriminació per a la dona, uns directes, cada vegada més normativitzats i vigilats,
però també uns indirectes, que són aquelles situacions o pràctiques aparentment
neutres però que posen persones d’un sexe en desavantatge particular respecte
a persones d’un altre. Aquestes pràctiques de discriminació són evidents, però
ocultes.
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1.6.2 El col·lectiu de les dones en el mercat laboral

A causa de la crisi industrial dels anys setanta, amb el fenomen de la terciarització
de la indústria, es va experimentar un clar descens en l’ocupació en quasi totes
les branques d’activitat, sent el sector de serveis qui va absorbir més treballadors,
junt amb la generació de nous llocs de treball que tradicionalment feia la dona
(cura dels infants, persones amb discapacitat, de la gent gran, serveis de neteja...),
es va produir una progressiva incorporació de la dona al mercat laboral.

En conseqüència, tal com es reflecteix en les dades d’Idescat, ens ha quedat un
mercat laboral amb un clar sector dominant, el sector de serveis, en el qual l’any
2018 a Catalunya es concentrava el 86% de les dones ocupades.

Aquesta incorporació a l’àmbit productiu i les responsabilitats familiars no com-
partides ha suposat per a moltes dones l’anomenada doble presència, en què
han d’afrontar alhora l’activitat laboral i el treball domèstic i familiar, assumint
quotidianament una sobrecàrrega de feina, mentre que la majoria dels homes
segueixen amb la seva única participació en el món laboral.

Per aquest motiu en molts casos han de reduir les seves jornades laborals per
poder fer-se càrrec de totes les responsabilitats. En la figura 1.11 i la figura 1.12
es veu que, amb molta diferència, són les dones qui fan jornades parcials, el 73%.

Figura 1.11. Població ocupada 2018,
jornada completa i sexe

Dades de l’Idescat

Figura 1.12. Població ocupada 2018,
jornada parcial i sexe

Dades de l’Idescat
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Bretxa salarial

Fa referència a les diferències
salarials entre homes i dones,
tant pel que fa a l’exercici de
feines iguals com a la vinculada
al valor desigual que s’adjudica a
les feines feminitzades, així com
el major pes del treball a temps
parcial en les dones.

Així doncs, les dones, quan fan la seva inserció laboral es troben amb un mercat
molt masculinitzat en l’essència de la seva concepció, on l’estereotip considera el
treball femení de pitjor qualitat, i per això es paga menys per la mateixa feina.

Si ens fixem en la figura 1.13 veiem que la dona sempre té uns guanys mitjans per
hora inferiors als homes, sigui quin sigui el sector professional. I en el cas del
sector industrial, l’any 2016, és on trobem la màxima diferència, i veiem que les
dones cobren 15,01 AC/hora de mitjana, mentre que els homes estan cobrant 18,47
AC/hora, xifra que representa un 23% més. Aquest fet posa en evidència el que
anomenem bretxa salarial.

Figura 1.13. Guany per hora (euros) el 2016 per sexe i
per sectors

Dades de l’Idescat

Un dels esculls amb què es troba la dona és que el treball és concebut com el centre
de la vida de les persones, donant valor únicament al treball assalariat. De tota
manera, actualment trobem corrents feministes que han desenvolupat estudis on
es parla de valorar positivament el treball reproductiu, domèstic i afectiu, i de fer
visible el seu valor econòmic i social.

Aquest fet ens porta a parlar del concepte d’equitat, que fa referència la distribució
justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre
la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en
la societat, tal com diu l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes de la Generalitat de Catalunya.

Però lluny d’aquesta igualtat de gènere trobem el mercat laboral segregat per sexe,
on es determina que hi ha feines d’homes i altres de dones. Aquesta segregació la
trobem en dues direccions: horitzontal i vertical:

• La segregació horitzontal amb l’encasellament de les dones en uns sectors
i ocupacions determinades. Aquests sectors generalment han estat vinculats
a allò que culturalment s’ha considerat “treball de dones”, normalment
associat a la cura i a l’assistència de les persones, que tenen menys prestigi
i/o pitjors condicions laborals. Els sectors més feminitzats són el sector dels
serveis (comerç i administració i atenció a les persones) i part del sector
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industrial, com són les indústries tèxtil i alimentària com a mà d’obra en
la cadena productiva. Mentrestant, hi ha una manca de dones en l’àmbit
tecnològic.

• La segregació vertical, on les ocupacions femenines es concentren en les
categories situades en la part més baixa de la jerarquia empresarial, amb
quasi nul·la presència en les cúpules directives. El treball de les dones
es considera treball de suport, i això els dificulta l’accés a llocs de poder
professional i empresarial i les condiciona a accedir a pitjors condicions
laborals.

Les dades de la figura 1.14 ens ho posen de manifest: els llocs de direcció i
gerència a Catalunya l’any 2018 estaven ocupats en un 68,9% per homes, mentre
que les dones tan sols representaven el 31,1%. Pel que fa a les ocupacions
elementals, els homes tan sols n’ocupen el 42,9%.

Figura 1.14. Ocupacions de direcció i
gerència segons sexe, Catalunya 2018

Dades de l’Idescat

Dos conceptes associats a la segmentació vertical són el sostre de vidre i el terra
enganxós, que fan que hi hagi menor presència i possibilitat d’accés de les dones
a sectors reconeguts professionalment i a càrrecs directius.

Sostre de vidre i terra enganxós

“Sostre de vidre” és una al·lusió metafòrica a la barrera invisible que impedeix a moltes
dones ascendir i promocionar en la seva carrera professional fins als càrrecs de més
responsabilitat.

“Terra enganxós” fa referència a les tasques i càrregues de l’àmbit domèstic que
culturalment s’imposen a les dones i que dificulten el desenvolupament de la seva carrera
professional en igualtat de condicions que els homes, impedint-lo que accedeixin a
posicions més ben qualificades i dificultant la superació dels llocs de treball més precaris i
amb menys valoració social.

Finalment, cal esmentar que, tal com ens mostren la figura 1.15 i la figura 1.16,
les taxes d’activitat de les dones són més baixes que les dels homes.
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Figura 1.15. Taxa d’activitat d’homes (%) (Cata-
lunya, 2018)

Dades de l’Idescat

L’any 2018 a Catalunya hi havia una diferència de 10,3 punts. I si les comparem
per franges d’edat veiem que els dos grups on hi ha més distància entre els
valors dels homes i les dones és en la franja de 35 a 44 anys, coincidint amb
l’actual màxim reproductiu i de criança de les dones i amb el moment de màxima
producció dels homes. L’altra franja és la de majors de 55 anys, on ens posa de
manifest que la dona que es queda a l’atur amb més de 55 anys difícilment es torna
a incorporar al mercat laboral.

Figura 1.16. Taxa d’activitat de dones (%) (Cata-
lunya, 2018)

Dades de l’Idescat

1.6.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu dones

Dins el col·lectiu de dones trobem gran diversitat de perfils. En la majoria dels
casos trobem que les dones tenen una doble discriminació, ja que a les pròpies
necessitats de cada col·lectiu s’afegeix el fet de ser dona i tenir la necessitat de
vèncer els estereotips de gènere. Un exemple serien les noies joves, les dones
majors de 45 anys, les dones immigrades ...

Si analitzem els diferents factors d’ocupabilitat i la situació del col·lectiu en
el mercat de treball es poden desprendre diferents necessitats, classificades en
diferents àrees: d’orientació, de formació, d’inserció i personal.

Pel que fa a l’àrea d’orientació, els grups de dones que necessitaran més
orientació i coneixement del mercat laboral seran per un costat aquelles dones
que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral i tenen el perfil laboral poc
definit, i per un altre les dones que es reincorporen al mercat laboral després d’una
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llarga absència, i en què caldrà redefinir el seu objectiu laboral, possiblement per
l’obsolescència de l’anterior.

Per tant, han de tenir desenvolupades les competències transversals d’identifica-
ció per poder veure quins són els seus interessos i potencialitats i per arribar a la
definició d’un objectiu laboral o un perfil professional.

Pel que fa a l’àrea de formació, si ens centrem en la perspectiva de gènere veiem
que els factors personals que condicionen més la inserció laboral de les dones
són els següents:

• La disponibilitat vers el procés de treball

• La conciliació de la vida familiar amb la laboral

• La manca de suport familiar

• La necessitat econòmica urgent

Com que els factors personals no són modificables directament, cal modificar-
los a través de l’adquisició de competències, principalment transversals, és a dir,
proporcionar estratègies i eines perquè les dones s’apoderin.

Algunes necessitats que pot presentar el col·lectiu seran:

• Necessitat d’analitzar la seva disponibilitat.

• Necessitat de ser capaç d’organitzar el temps.

• Necessitat de conèixer recursos que poden facilitar la seva inserció.

Però a més, ens trobem amb la necessitat d’adquirir factors competencials:

• Necessitat d’adquirir competències tecnicoprofessional, ja que, o no les
tenen, en algun dels casos de les noies joves, o segurament han quedat
obsoletes, en el cas de dones que es reinsereixen en el mercat i per tant
tenen la necessitat actualitzar-les.

• En la mesura del possible també seria necessari que adquirissin d’experièn-
cia professional que els ajudés a la seva inserció.

• Pel que fa a les competències de base, necessitat d’adquisició de competèn-
cies de base instrumentals específiques que abans no es requerien i que ara
són necessàries per a la inserció laboral: parlem de la necessitat de tenir la
capacitat de desenvolupar-se en les noves tecnologies i de ser competent en
l’ús d’alguna llengua estrangera.

• Tant per les competències tecnicoprofessionals com per les instrumentals
específiques, en el grup de dones que han estat llarg temps fora del mercat
laboral possiblement ens trobarem amb la necessitat de treballar la compe-
tència transversal d’identificació de la disposició cap a l’aprenentatge, per
generar una actitud positiva envers aquest i per poder vèncer les pors dels
nous l’aprenentatge.
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En el cas de les dones amb una llarga absència al mercat laboral, que sovint tenen
més de 45 anys, amb poca o sense experiència laboral, majoritàriament tindran les
mateixes necessitats descrites en el col·lectiu de majors de 45 anys, però afegint
les vinculades al gènere.

Però el fet d’haver estat fora del mercat laboral no vol dir que aquestes dones no tin-
guin adquirides competències aplicables i requerides per a ocupacions concretes
en el mercat laboral, sinó al contrari, aquestes dones les han desenvolupat durant
la seva trajectòria vital, fora del treball remunerat.

Per tant, ens trobem que tenen la necessitat de fer emergir les competències
transversals adquirides durant la seva trajectòria vital, treballant el currículum
ocult per fer aflorar (identificant, valorant i transferint) aquelles competències
adquirides en àmbits de treball no formals i que són transferibles a ocupacions
concretes del mercat laboral actual.

Finalment, cal esmentar que és possible que també trobem la necessitat de
desenvolupar part de les competències transversals de relació, com és el treball
en equip, o la comunicació, o la relació interpersonal, per tal de poder fer front a
les noves situacions laborals, ja que majoritàriament aquestes dones hauran estat
treballant soles i sense persones directives o supervisores de la seva feina.

Part de les competències transversals d’afrontament es poden haver adquirit
durant la seva trajectòria vital, però aquestes caldrà extrapolar-les a entorns
laborals diferents.

Exemple de competències adquirides en un context informal

Una dona que ha estat uns anys tenint cura d’una persona gran dependent a casa seva
ha desenvolupat competències tecnicoprofessionals per a feines vinculades a l’atenció a
persones en situació de dependència.

I també competències transversals d’afrontament com la responsabilitat, l’organització del
treball, la gestió de l’estrès en situacions de dificultat i sobrecàrrega de tasques poden estar
perfectament adquirides.

Pel que fa a l’àrea d’inserció, tenim que en el cas de les noies joves majoritària-
ment ens trobem amb la necessitat d’adquirir les competències de base d’accés
a l’ocupació: canals, eines, processos i planificació del seu propi procés de recerca
de feina, pel fet de ser la primera vegada que s’incorporen al mercat laboral. I en
el cas de les dones que retornen al mercat laboral, ens trobem amb la necessitat
d’actualitzar aquestes competències per poder portar a terme una eficient recerca
activa de feina.

Finalment, pel que fa a l’àrea personal, la Renda activa d’inserció (RAI), diri-
gida a col·lectius amb especials dificultats per incorporar-se al mercat laboral i en
situació de necessitat econòmica, preveu col·lectius especials per a la incorporació
a aquest programa; les dones víctimes de violència domèstica són un dels casos.
Cal esmentar que:

• Requereix tenir ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessio-
nal.
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• Consta d’un pagament únic equivalent a 6 mesos del subsidi d’atur que es
pot incrementar en el cas de tenir una discapacitat reconeguda superior al
33% o en el cas de tenir responsabilitats familiars.

1.6.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu de dones en els itineraris
personals d’inserció (IPI)

La doble vulnerabilitat de les dones vol dir que a més de ser dones són noies
joves o dones majors de 45 anys, immigrants... Per tant, tenen les necessitats dels
diferents col·lectius que les caracteritza.

És per això que amb el grup de dones es faran accions i s’utilitzaran recursos molt
semblants al col·lectiu de joves o al de majors de 45 anys, però aquí destacarem
aquells més específics per a les seves necessitats concretes. El procés transcorrerà
per les següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

Durant la fase inicial, les principals accions tenen la finalitat de desenvolupar
les competències d’identificació, que són les que ens permetran reconèixer les
pròpies potencialitats i els aspectes a millorar per poder fer una primera anàlisi de
l’ocupabilitat, i en la mesura que sigui possible, definir l’objectiu laboral o perfil
professional.

En la fase inicial, majoritàriament treballarem a través de tutories; encara que
normalment es duen a terme de manera individual, també se’n poden fer en grup.

En la fase de treball, i en el cas que en la fase inicial no s’hagi establert l’objectiu
laboral, reprendrem la feina feta i se seguirà treballant fins a aconseguir definir
l’objectiu laboral de la usuària. Serà important que el tècnic tingui en compte
incloure la perspectiva de gènere en aquesta definició de l’objectiu laboral.

Una de les tasques més importants que cal desenvolupar amb el grup de
dones són totes aquelles accions que cal incloure dins el projecte professional
per aconseguir fer emergir competències. Per fer-ho cal tenir en compte el
coneixement del mercat laboral i l’autoconeixement personal.

En el cas de les dones que han estat fora del mercat laboral, el coneixement
d’aquest ens ha de servir per poder identificar quines són les competències que
s’estan demanant per a les ocupacions escollides. Així doncs, farem tallers en
grup, amb diferents activitats, però principalment es farà una anàlisi de perfils
professionals a través de cerques en diferents recursos, com pot ser el cercador
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d’ocupacions de Barcelona Activa, ofertes de feina publicades, entrevistes a
professionals en actiu...

Per altra banda, per poder fer emergir les competències cal un nivell alt d’autoco-
neixement, ja que s’ha de ser capaç de poder contrastar el que estan demanant
les empreses amb el que la persona és capaç d’identificar que fa en un àmbit
laboral no remunerat, i donar-li el valor en l’àmbit laboral remunerat. Aquestes
accions d’autoconeixement i de contrast s’acostumen a desenvolupar en forma de
dinàmiques i tallers a l’entitat.

L’altre aspecte important que cal desenvolupar amb les dones és el seu apodera-
ment, dotar-les de recursos, estratègies i eines per fer front a les noves situacions
i així poder augmentar la disponibilitat i conciliació familiar.

Amb aquest objectiu farem tallers i dinàmiques en grup on treballarem conjunta-
ment les competències transversals tant d’identificació com de relació i afronta-
ment. El fet d’utilitzar el grup com a recurs respon a la seva funció enriquidora.
Ens permet veure diferents maneres d’entendre un fet, de solucionar un problema,
de conèixer diferents recursos... Podem dir que té un efecte multiplicador. També
ens crea un espai on es poden simular situacions en què es poden trobar més
endavant i realitzar entrenament de diferents solucions.

Pel que fa a l’adquisició de competències tecnicoprofessionals, s’acostumen a
utilitzar recursos externs; per tant, els derivarem a la formació professionalitzadora
tant de l’àmbit reglat com del no reglat, que poden tenir diferents durades.
En el cas que sigui possible també es pot realitzar el procés d’acreditació de
competències professionals.

Per a l’adquisició de les competències de base específiques necessàries hi ha
molts recursos externs especialitzats. Aquests poden ser de diferents formats:
cursos de diferents durades, tallers... Mentrestant, per a les instrumentals
bàsiques, en el cas d’haver d’acabar la formació reglada, les escoles d’adults o
l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per poder-les fer a distància, seran els recursos
més pertinents.

Pel que fa a l’adquisició de les competències de base d’accés a l’ocupació, farem
tallers a l’entitat amb dinàmiques per a la recerca activa de feina (RAF) on se
simularan les situacions en què es trobaran. És important recomanar l’ús del recurs
d’un club de feina, propi o extern a l’entitat, on trobarà el suport i acompanyament
en els processos de selecció i de recerca de feina.

En el cas de les dones que han estat fora del mercat laboral és
especialment important treballar amb el model de currículum per
competències, on es faran constar les competències transversals però també
les tecnicoprofessionals, adquirides en el treball no remunerat. És en aquest
moment quan cal posar en forma de currículum totes aquelles competències
que hem fet emergir durant les dinàmiques en grup.
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Fundació Surt i Ared

Podeu consultar els webs de
Fundació Surt i Ared a

www.surt.org i
www.fundacioared.org,

respectivament.

Finalment, en la fase de tancament s’establiran una sèrie de trobades de segui-
ment, normalment en format entrevista o tutoria, per tal de veure l’evolució en el
lloc de treball.

En el cas de les dones cal parar especial atenció al manteniment del lloc de treball
i a les dificultats que pot tenir amb aquells dos aspectes d’especial dificultat: la
disponibilitat i la conciliació familiar.

1.6.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

A gairebé tots els països hi ha una legislació relativa a la igualtat d’oportunitats
i a la protecció de la dona en el treball. En el cas de Catalunya trobem la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que té l’objecte
d’establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat
i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies
de la vida.

En el nostre entorn podem comptar amb diferents recursos que poden facilitar la
inserció de les dones en situació de desavantatge al mercat laboral:

• Plans d’ocupació.

• Tallers d’ocupació.

• Formació professional reglada i no reglada.

• Contractes bonificats per a persones que tinguin acreditada la condició de
víctima de violència de gènere.

• Programes que fomentin l’emprenedoria per a dones com a forma d’autoo-
cupació.

• Pel que fa a les entitats rellevants en el treball amb les dones, trobem la
Fundació Surt i l’Ared.

https://www.surt.org/es
https://www.fundacioared.org/
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2. Col·lectius amb més vulnerabilitat sociolaboral

El tècnic en integració social treballarà, dins de l’àmbit de la inserció sociolaboral,
amb col·lectius que a més d’una baixa empleabilitat i de condicionants d’edat o de
gènere presentaran altres característiques que els fan tenir una alta vulnerabilitat
social i per tant presentaran més dificultats per inserir-se laboralment.

Aquesta dificultat es pot explicar en gran part per la gran estigmatització, desconei-
xement, discriminació i rebuig social que representa pertànyer a algun d’aquests
col·lectius.

Tot i que hi ha una gran diversitat de col·lectius per estudiar, podem establir tres
grans grups de persones:

• Persones amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat.

• Persones immigrants i que pertanyen a ètnies minoritàries, com és la
població gitana.

• Persones que sovint s’ha dit que estan en greu risc d’exclusió social, on
incloem: persones recluses i exrecluses, persones exdrogodependents i
persones sensellar.

Com a tècnics, haureu de saber caracteritzar aquests col·lectius i indicar les seves
característiques comunes a partir dels factors d’ocupabilitat.

2.1 Programes per a persones amb diversitat funcional vinculada a
una discapacitat

Quan com a tècnics en integració social treballeu per millorar l’ocupabilitat de les
persones amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat serà imprescindible
tenir present el concepte de discapacitat amb què treballeu:

“El concepte actual de discapacitat és un concepte evolucionat i fa èmfasi en l’entorn de
la persona. La discapacitat es considera el resultat de la interacció entre unapèrdua o un
dèficit en el funcionament d’una estructura corporal o una funció corporal d’una persona i
les barreres de l’entorn, que suposa una limitació en l’activitat i la consegüent restricció
en la participació en igualtat de condicions amb tots els ciutadans. És a dir, que si
l’entorn fos diferent, la pèrdua o el dèficit de funcionament d’una estructura corporal o
una funció corporal no seria una discapacitat, perquè no hi hauria limitació en l’activitat ni
restricció en la participació, no hi hauria una barrera que limités o impedís la participació
plena i efectiva en la societat.”

ja.cat/iKqjY

Des d’aquest plantejament cal caracteritzar el col·lectiu a partir d’aquells factors
d’incidència, ja siguin estructurals, personals o competencials que poden con-

https://termcat.blog.gencat.cat/2018/11/06/diversitat-funcional-o-discapacitat/
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dicionar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu i atenent a característiques pròpies de
la discapacitat: la tipologia, el grau d’afectació i el moment d’aparició de la
discapacitat, per poder determinar les seves necessitats d’inserció sociolaboral,
així com les línies generals d’actuació per procurar la seva inserció sociolaboral,
amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida.

Els programes d’inserció sociolaboral i algunes prestacions econòmiques
s’adrecen a aquelles persones que tenen reconeguda la condició de
“discapacitat” del 33% o més. És per aquest motiu que en aquest
material parlarem de persones amb discapacitat per referir-nos a aquelles
amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat reconeguda del 33% o
més.

2.1.1 Característiques de les persones amb discapacitat a partir dels
factors d’ocupabilitat

El col·lectiu de persones amb discapacitats és molt divers, ja que dins la discapa-
citat podem parlar de diferents tipologies relacionant deficiència i funcionalitat:
discapacitat física, discapacitat intel·lectual, discapacitat sensorial i discapacitat
derivada de trastorn mental. Sense oblidar que hi ha la possibilitat que una
persona pugui patir més d’un tipus de discapacitat, la pluridiscapacitat, que
representa encara més dificultats per a la integració social i laboral. A més, també
hem de tenir en compte que dins de cada tipologia podem trobar diferents graus
d’afectació: lleu, moderat i sever, que condicionaran també la seva ocupabilitat, i
per tant la seva inserció.

Partint que l’entorn té una gran influència en l’ocupabilitat de cada persona amb
diversitat funcional vinculada a una, trobem en comú que la majoria acostumen
a presentar el factor personal de trajectòria vital de la sobreprotecció que moltes
famílies tendeixen a fer a les persones amb discapacitat.

La sobreprotecció familiar impedeix que la persona es pugui desenvolupar per
si mateixa, generant una gran dependència, i en conseqüència, minvant la seva
autonomia, iniciativa professional i desenvolupament personal. Així doncs, les
persones amb discapacitat pot ser que mostrin inseguretat a l’hora de buscar feina
i davant de les dificultats, acabant per refugiar-se en l’entorn familiar.

Contràriament al que podria semblar, és aquesta mateixa sobreprotecció que
exerceix l’entorn familiar la que genera una falta de suport a la persona amb dis-
capacitat quan decideix incorporar-se laboralment. En l’entorn familiar sorgeixen
un seguit de desconfiances i pors, algunes motivades per la possibilitat de perdre
alguna prestació social per discapacitat.

A més, no podem passar per alt els factors de discriminació social com són les
creences i els prejudicis que té la societat i les empreses. Seguint Alcover, C. i
Pérez V. (2011), és evident que la societat encara no està preparada per incloure-
hi sense prejudicis o rebuig persones amb discapacitats.
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De la mateixa manera, els empresaris acostumen a tenir una visió negativa sobre
la contractació de persones amb discapacitat. Acostumen a mantenir prejudicis
sobre la preparació de les persones amb discapacitat per desenvolupar les mateixes
tasques que la resta de treballadors, consideren que el seu rendiment productiu és
inferior... És una mostra de la falta de sensibilització i informació sobre les
obligacions i els avantatges de contractar aquestes persones.

Així doncs, davant d’un fet vital com el d’incorporar-se al mercat laboral quan
manca el suport familiar, i a més hi ha una pressió social per l’alta estigmatització
del col·lectiu, ens trobem que la persona pot generar moltes pors de no ser accepta-
da, del rebuig, de fracassar en el desenvolupament professional. Per tant, el factor
personal de posicionament davant del treball es veurà condicionat per aquesta
baixa autoestima. És per aquest motiu que caldrà treballar el desenvolupament
competencial per apoderar la persona, adquirir un concepte positiu d’ella mateixa
i augmentar la seva autoconfiança.

També hem de considerar que la necessitat de rehabilitació o seguiment mèdic
que acostumen a tenir les persones amb discapacitat pot condicionar els factors
personals de la disponibilitat vers el procés de treball.

Des de la inserció sociolaboral hem d’analitzar diferents tipologies de diversitat
funcional vinculada a:

• Discapacitat física i/o mobilitat reduïda

• Discapacitat intel·lectual

• Discapacitat sensorial

• Discapacitat derivada del trastorn mental

Com a futurs professionals haurem de tenir en compte que la intervenció serà molt
diferent segons la tipologia i el grau d’afectació de la discapacitat, però estarà
especialment condicionada pel factor personal de trajectòria vital del moment
d’adquisició de la discapacitat, que pot ser congènita o adquirida.

Quan la discapacitat és adquirida, de manera sobtada, a una edat avançada, és
molt més difícil acceptar-la i s’agreuja quan a més limita poder dur a terme
la feina que es feia amb anterioritat i implica un canvi de professió. De tota
manera, aquestes persones acostumen a tenir una bona base de les competències
tecnicoprofessionals i de base, amb un cert nivell formatiu, i també alguna
experiència laboral, aspectes importants per a la seva reorientació i inserció.

En el cas de discapacitats congènites o adquirides en edats primerenques, hauran
desenvolupat més les habilitats adaptatives a la discapacitat, però, per contra, pot
ser que tinguin més limitades les competències tecnicoprofessionals i de base
perquè en els itineraris formatius en circuits especials no sempre hi ha la mateixa
oferta que en els circuits ordinaris i que l’accessibilitat no sempre està garantida.
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Aquestes dificultats es
poden vèncer amb un

aprenentatge específic
per a un lloc de treball i

amb el treball amb suport,
explicat en la unitat

“Treball amb suport”, i fent
un seguiment tant de la

seva inserció com del
manteniment del lloc de

treball.

Discapacitat física i/o mobilitat reduïda

Si analitzem les diferents tipologies de discapacitats trobem que en les persones
amb mobilitat reduïda o amb discapacitat física la principal dificultat per a la
inserció és el factor estructural de la gran quantitat de barreres físiques amb què
es troben, i que impedeixen o redueixen la seva mobilitat i accessibilitat, dificulten
la realització de tasques quotidianes i els limita tant en l’aspecte personal com en
el professional.

Aquestes barreres les trobem tant en el desplaçament cap al lloc de treball com
en el mateix lloc de treball, ja que la majoria no estan adaptats. Tot i això,
en l’actualitat la majoria d’aquestes dificultats es poden corregir eliminant les
barreres arquitectòniques i/o utilitzant noves tecnologies per adaptar els llocs de
treball.

Aquests obstacles, a més, poden comportar que siguin poc hàbils amb les com-
petències transversals de relació, cosa que fomenta l’aïllament social perquè de
vegades la persona redueix les seves sortides per no haver d’acudir a tercers, i això
fa que el seu cercle de relacions, en molts casos, es limiti a la família. Aquesta
manca d’habilitats socials acabarà dificultant també les relacions laborals.

En principi sembla que les persones amb aquesta tipologia de discapacitat no
necessiten tenir una feina amb suport professional, però les inseguretats i les difi-
cultats relacionals que es poden donar en alguns casos poden portar a problemes
en el manteniment del lloc de treball.

Discapacitats intel·lectuals

La discapacitat intel·lectual pot limitar alguna de les següents àrees d’habilitats
d’adaptació: la comunicació, la cura pròpia, les habilitats socials, l’ús de la
comunitat, l’autogestió, etc., que condicionen la seva ocupabilitat i per tant la seva
inserció laboral.

El factor personal de trajectòria vital de la sobreprotecció de la família i l’escola
es dona especialment en les persones amb aquesta discapacitat. S’infravaloren
les seves possibilitats fins al punt que se’ls pot arribar a considerar totalment
disfuncionals per a qualsevol àmbit vital i evidentment laboral. De vegades la
família no facilita l’adquisició de l’autonomia personal i pot interferir en el procés
d’inserció.

En l’àmbit laboral, en el cas de no haver treballat mai, acostumen a tenir força
mancança de competències de base d’accés a l’ocupació: un gran desconeixe-
ment de l’entorn laboral, tant a nivell de formació per a l’especialització d’una
professió com de les competències necessàries per millorar la seva ocupabilitat,
de la demanda d’ocupació i de les eines i dels processos de selecció.

A més, poden presentar certes dificultats en les competències transversals de
relació, tant entre companys com amb encarregats, per la falta de socialització a
causa del fet que el seu cercle de relacions sovint es limita a la família.
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Discapacitat sensorial

Dins la discapacitat sensorial en trobem principalment de dos tipus: la que
impedeix una correcta percepció auditiva i la visual.

Les persones ambdiscapacitat auditiva en contextos no ajustats a les seves
necessitats troben barreres en la comunicació i el llenguatge, fet que condiciona les
competències transversals de relació, especialment en ambient i amb persones
noves. Per exemple: no entendre el que s’està dient pot portar a una mala
interpretació dels missatges, i existeix la tendència a fer veure que s’ha entès i a
dir a tot que sí. Aquest fet, traspassat a l’àmbit laboral, pot comportar un desajust
entre la demanda i la realització, així com problemes de relació.

Els factors estructurals seran la principal dificultat amb què es troben les
persones amb discapacitat visual, i un seguit de barreres físiques, de mobilitat
i d’accessibilitat del lloc de treball seran les que condicionaran la seva inserció.

Part de les dificultats amb què es troben ambdós casos es poden vèncer actualment
amb mitjans tecnològics, adaptant el lloc de treball o creant productes de suport
que permeten augmentar la seva autonomia.

Discapacitat derivada del trastorn mental

La discapacitat derivada del trastorn mental pot comportar limitacions en el seu
funcionament cognitiu i de socialització. El factor estructural de discriminació
social de l’estigma, els prejudicis i l’exclusió són les barreres principals que
els impedeixen la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de
condicions amb les altres persones i per tant la seva inserció laboral. Per tant,
caldrà treballar molt la conscienciació de les empreses i la societat en general.

En persones en què la patologia és lleu o moderada aquesta no afecta directament
el funcionament cognitiu i/o les competències tecnicoprofessionals, però a causa
dels mateixos símptomes de la malaltia o dels efectes secundaris de la medicació
poden aparèixer mancances o problemes actitudinals en moments de crisis o
frustració.

Poden veure’s afectades algunes de les competències transversals d’identifica-
ció: l’autoconeixement de les pròpies capacitats, la capacitat de prendre decisions,
la disposició a l’aprenentatge i sobretot la manca de motivació, així com les
de situar-se en el context laboral en el cas que la malaltia es doni en etapes
primerenques i no hagi fet mai una inserció laboral.

A més, els símptomes de la seva patologia solen dificultar l’adaptació a l’entorn
cultural i social en què viuen. A causa d’aquest aïllament social, agreujat per la
sobreprotecció que han tingut, també podem trobar que s’hagin de millorar les
competències transversals de relació: la comunicació, la relació interpersonal
i el treball en equip, així com competències transversals d’afrontament com
són el grau d’autonomia, la gestió de l’estrès, la negociació... Totes aquestes,
competències necessàries per a la inserció i el manteniment del lloc de treball.
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’Informe Olivenza’

L’informe Olivenza 2018,
elaborat per l’Observatorio

Estatal de la Discapacidad, sobre
la situació general de la

discapacitat a Espanya, d’on hem
tret les següents dades, ens

aporta molta informació per
caracteritzar el col·lectiu. Aquest

informe es publica anualment.

2.1.2 El col·lectiu de persones amb discapacitat en el mercat laboral

La definició de discapacitat proposada ens fa veure que les persones amb discapa-
citat es troben amb diferents, i a vegades, més grans entrebancs per accedir a un
lloc de treball que la resta de la població, tal com podem veure en la figura 2.1:

Figura 2.1. Taxes d’activitat, ocupació i atur per sexe
(Espanya, 2017)

INE, 2017

També podem observar que les taxes d’activitat i ocupació de les persones amb
discapacitat són molt inferiors a les de la resta de la població per als dos sexes.
La taxa d’atur, que és inversa, presentant una major taxa en les persones amb
discapacitat.

A nivell general podem dir que la contractació de persones amb discapacitat
representa l’1,43% del total de contractes fets l’any 2017; tenint en compte que la
prevalença de discapacitat està establerta en el 6,1% de la població, queda palès
que hi ha pocs llocs de treball per a aquest col·lectiu.

També esmenta que la durada de les contractacions, tot i que la de les persones
sense discapacitat és lleugerament superior, no és molt diferent; per tant, ambdós
grups tenen poca estabilitat contractual. La contractació temporal de les persones
amb discapacitat l’any 2017 va ser del 90,3% del total.

Respecte als centres especials de treball (CET) podem parlar d’una clara tendència
creixent com a pilar en la contractació de les persones amb discapacitat des del
2008, i que arriba a la quota més alta el 2017.

D’aquest informe extraiem la figura 2.2, que a partir de la taxa d’ocupació ens
ajuda a caracteritzar la situació de les persones amb discapacitat en el món laboral
en funció de diferents variables.
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Figura 2.2. Taxa d’ocupació de la població amb discapacitat (Espanya,
2017)

Adaptat de l’Informe Olivenza 2018

Així doncs, podem veure que en les àrees de més densitat de població les taxes
d’ocupació de persones amb discapacitat són més grans.

Els joves amb discapacitat són els que tenen les taxes d’atur més altes, arribant
al 60,6%, ja que es trobem amb una doble dificultat d’inserció: ser joves i amb
discapacitat. I els més joves tan sols representen el 6,8% dels contractes realitzats.
En la població general aquesta proporció no és tan baixa, sinó que suma el 18,9%
de l’ocupació creada.

El nivell formatiu és una variable clau per a la inserció laboral: com més nivell,
més taxa d’ocupació. Aquelles persones amb discapacitat amb estudis superiors
mostren una taxa d’ocupació que supera amb més de 20 punts la mitjana. De
la mateixa manera, la taxa d’atur està un 12,6% per sota de la mitjana. De tota
manera, la majoria de contractacions són de nivells d’ESO, com a conseqüència
del gran volum d’ocupació de baixa qualificació creat.

Les discapacitats de tipus sensorials, tant auditiva com visual, són les que acostu-
men a ocupar-se amb més facilitat, mentre que les discapacitats, tant intel·lectuals
com mentals, són les que mostren més dificultats per a l’accés a l’ocupació, i
aquesta està en correlació amb el seu grau de discapacitat. Tot i això, el major
volum de contractacions és per a aquelles discapacitats de tipus físic.

El grau de discapacitat és una variable que condiciona la taxa d’ocupació. Els
graus de discapacitat més alts tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball.
Aquelles persones amb un grau d’entre el 65 i el 74% són les que tenen més taxa
d’atur, fins i tot per sobre dels graus superiors al 75%, possiblement a causa del
fet que hi ha menys població activa en aquesta darrera franja.

L’informe també analitza la relació entre percebre una prestació i la taxa
d’ocupació, i arriba a la conclusió que percebre una prestació, sigui quina sigui,
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és un factor que condiciona la taxa d’ocupabilitat del col·lectiu. Aquelles persones
que no reben prestació s’integren en més quantitat al mercat laboral i presenten
una taxa d’atur és més baixa.

Respecte als sectors d’ocupació, trobem que el sector de serveis, amb coherència
a la tendència del mercat laboral, és el primer sector generador d’ocupació,
i amb el col·lectiu de persones amb discapacitat encara pren més rellevància.
L’activitat econòmica amb més contractacions són serveis a edificis i activitats
de jardineria, representant el 13,78% de les contractacions. I les ocupacions on hi
ha més contractes de persones amb discapacitat són neteja, peons de la indústria
manufacturera, cambrers assalariats i peons agrícoles. Veiem, doncs, que són
contractes d’ocupacions de baixa qualificació. En els nivells directius es computen
molt pocs contractes.

2.1.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu

A partir dels factors d’ocupabilitat analitzats i de la situació del col·lectiu al mercat
laboral establim quines són les principals necessitats d’aquest, classificant-les en
les àrees següents:

1. Àrea d’orientació

2. Àrea de formació

3. Àrea d’inserció

4. Àrea personal

Àrea d’orientació

Depenent de si la persona ja havia estat inserida laboralment abans de l’adquisició
de la discapacitat o no ens podem trobar davant d’una orientació laboral o d’una
reorientació laboral.

Amb les persones amb discapacitat, gran part de la feina d’orientació consistirà
a posar de manifest la feina que volen i poden realitzar per establir un objectiu
laboral. Per això és molt important un bon autoconeixement per identificar els
propis interessos, ja siguin els inicials o els nous, però sobretot per la necessitat de
valorar les seves potencialitats i per la necessitat d’adonar-se de quins són aquells
punts febles que cal vèncer per poder arribar a desenvolupar el seu objectiu.

Una altra part important de la tasca d’orientació serà aconseguir donar resposta
a la necessitat de conèixer el mercat laboral, ja que en aquest cas concret és
important que diferenciïn el mercat laboral ordinari del protegit, aprofundint
en les ocupacions del seu interès, com són quins tipus d’opcions ofereix cadascun,
quins requisits d’accés hi ha, quins avantatges i inconvenients, etc., per poder
prioritzar o descartar les que no siguin d’interès i poder acabar definint un objectiu
professional, així com alternatives.
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Així doncs, per poder-ho dur a terme cal tenir desenvolupades les competències
transversals d’identificació, tant les d’identificació de les pròpies capacitats com
les de disposició a l’aprenentatge o les de situar-se en el context laboral.

Volem assenyalar la importància que té l’orientació en el cas que la discapacitat
sigui adquirida, ja que pot implicar un canvi de professió, i aquest fet comporta
un sobreesforç important si s’ha de tornar a formar en una nova ocupació, i pot
produir-se frustració si s’escull un ofici que no es pot desenvolupar.

Àrea de formació

En aquesta àrea establirem, per a cada tipus de discapacitat, aquells aspectes més
rellevants que es requereixen per assolir l’objectiu establert. En funció del tipus de
discapacitat i del nivell formatiu, les persones amb discapacitats podran necessitar
desenvolupar competències:

• Tecnicoprofessionals

• De base

• Transversals

Segons l’Informe Olivenza 2018, les persones amb discapacitat física acos-
tumen a tenir un nivell adequat de formació. Serà en el cas d’haver establert
un nou objectiu professional que hi haurà la necessitat d’adquirir totes aquelles
competències requerides per dur-lo a terme, normalment competències tecnico-
professionals.

Pel que fa a les competències transversals de relació i afrontament, tenen la neces-
sitat de superar, en el cas que es doni, l’aïllament social i dificultats relacionals i
d’adaptabilitat a noves situacions laborals per tal de garantir el manteniment del
lloc de treball.

Pel que fa a les persones amb discapacitat intel·lectual, acostumen a tenir
necessitats en el desenvolupament de les competències de relació i afrontament.
Pel que fa a les competències transversals de relació -la comunicació, saber
expressar el seu pensament, saber escoltar, entendre els altres...-, la relació
interpersonal amb companys i superiors serà una necessitat que caldrà adquirir.

Mentrestant, les competències transversals d’afrontament, com l’autonomia per-
sonal, la cura pròpia, la responsabilitat, l’adaptació a situacions laborals, l’orga-
nització de les tasques a desenvolupar, l’ús de la comunitat, l’autogestió, la gestió
de l’estrès, etc., seran alguns dels aspectes que caldrà desenvolupar.

Generalment ens trobem que no han fet una especialització per a una professió, i
per tant serà necessari d’adquirir totes aquelles competències tecnicoprofessionals
i transversals per poder-la dur a terme amb garantia.

Les persones amb discapacitat sensorial, auditiva o visual, acostumen a tenir un
alt nivell de formació, i és per això que normalment no trobarem moltes necessitats
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que caldrà treballar en les competències tecnicoprofessionals. Però en els dos
casos les barreres físiques i en la comunicació i en el llenguatge que presenten
condicionen les necessitats d’ajustar l’entorn i desenvolupar competències trans-
versals de relació. A la vegada, en el cas de la discapacitat auditiva, facilita el
seu procés d’integració a la feina si la resta de companys tenen coneixements de
llengua de signes en què es comuniqui la persona.

En les persones amb una discapacitat derivada del trastorn mental, els factors
que condicionen més la seva ocupabilitat són els factors estructurals de discrimina-
ció social: l’estigma, els prejudicis i l’exclusió. És per aquest motiu que gran part
de les persones amb discapacitats acostumen a tenir la necessitat de vèncer pors
del rebuig, del fracàs professional... Factors personals de posicionament davant
del treball que condicionin la seva autoestima i autoconfiança.

Trobem que a causa dels símptomes de la malaltia o als efectes secundaris
de la medicació poden aparèixer problemes actitudinals en moments de crisi o
frustració. Tenen la necessitat de prevenir i gestionar aquests moments de crisi, i
a més tenen necessitats en l’adquisició de competències transversals de relació:
la comunicació, la relació interpersonal i el treball en equip, així com en el
desenvolupament de competències transversals d’afrontament, com són el grau
d’autonomia, la gestió de l’estrès, la negociació...

Amb referència a les competències de base, el fet de tenir una discapacitat no
determina la necessitat d’adquirir competències instrumentals bàsiques. Seran
les persones amb discapacitat intel·lectual les que és més probable que no
tinguin la formació bàsica obligatòria definida per l’Administració educativa. En
aquells casos en què no hagin finalitzat estudis bàsics obligatoris, ja sigui per
abandonament o per ruptura de la seva trajectòria acadèmica, tindran la necessitat
de finalitzar-los.

Pel que fa a les competències de base instrumentals específiques, pot haver-hi la
necessitat en noves tecnologies i llengües estrangeres, però no és específic de cap
tipus de discapacitat i hi ha gran diversitat de nivells.

Àrea d’inserció

Tot i que la inserció laboral pot ser tant al mercat ordinari com al protegit, aquest
fet no condiciona especialment les necessitats en aquesta àrea, ja que les vies
d’accés a les diferents alternatives laborals de les persones amb discapacitat són
pràcticament les mateixes que qualsevol recerca de feina i procés de selecció de
personal.

El moment d’adquisició de la discapacitat serà el què més ens determinarà les
necessitats en aquesta àrea. En els casos de discapacitat congènita ens trobarem
que la majoria no han fet mai cap inserció i per tant hi ha una gran necessitat
de conèixer les competències de base d’accés a l’ocupació, tant eines, canals i
processos de selecció com la capacitat de planificar el seu propi procés de recerca
de feina.
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Mentrestant, en els casos de discapacitat adquirida és probable que la persona
hagués estat inserida en el mercat laboral en el moment de l’adquisició, i per tant
la necessitat serà actualitzar aquells coneixements d’accés a l’ocupació en el cas
que estiguin obsolets i potser treballar algun aspecte dels processos de selecció
concret del nou perfil professional.

Àrea personal

Aquests usuaris necessiten tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat
igual o superior al 33%. En el cas que no el tinguin es dirigiran a l’òrgan
competent.

El seu accés al mercat laboral pot ser al mercat ordinari o protegit, normal-
ment condicionat al grau de discapacitat. Per aquest motiu és recomanable
que diferenciïn entre el mercat laboral ordinari i el protegit. Pel que fa a les
possibilitats d’inserció al mercat laboral ordinari, requereixen coneixement de les
línies generals de la Llei general de discapacitat (LGD) i opcions que ofereix el
Reial decret que regula el treball amb suport.

Per al mercat protegit cal que coneguin en quins tipus de centres s’ofereix: centres
especials de treball, centres ocupacionals, tallers ocupacionals... Però a més,
aquest col·lectiu té la necessitat de ser informat sobre:

• Serveis i recursos de suport.

• Ajuts, prestacions i pensions.

• Tipus de contractacions.

• Serveis que els poden oferir ajuts d’accessibilitat i mobilitat.

En general, les persones amb discapacitat poden presentar associats condiciona-
ments de salut i necessitat de seguiment mèdic, que podrà influir en la seva
disponibilitat de recerca de feina i d’inserció.

En aquelles persones amb discapacitat física o sensorial ja hem comentat que
els factors estructurals i les barreres físiques, comunicatives, de mobilitat (servei
específic de transport) i d’accessibilitat limiten la seva autonomia. Així doncs,
caldrà que se suprimeixin aquestes barreres en el lloc de treball i/o de formació,
i si pertoca cal que facin un entrenament per adaptar-se a aquestes modificacions
per fomentar la seva autonomia.

Paral·lelament al treball amb els usuaris, cal fer un treball de conscienciació a les
empreses i a les famílies.
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2.1.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

De manera genèrica podem dir que per dur a terme les actuacions dels IPIS
utilitzarem recursos normalitzats i que caldrà adaptar les activitats i la metodologia
a cada tipologia de discapacitat i persona. El procés transcorrerà per les següents
fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

El propòsit de la fase inicial serà que la persona estableixi un objectiu professional
a partir de la confrontació de la demanda del mercat laboral i de les seves capacitats.
Les entrevistes inicials en format de tutoria individual o en grup seran el recurs més
utilitzat. També són útils les activitats en tallers a l’entitat de desenvolupament de
les competències d’identificació.

En la fase de treball tindrà lloc la definició i el desenvolupament del
projecte professional que implicarà la definició d’un objectiu laboral i
possibles alternatives a partir de l’autoconeixement de les pròpies capacitats
i potencialitats i el coneixement dels seus interessos professionals, oferint
recursos i estratègies per a la presa de decisions informada, així com les
accions adequades per assolir aquest objectiu i/o alternatives.

En la fase de treball, a partir de la definició i el desenvolupament del projecte
professional, s’establirà un pla de millora de l’ocupabilitat i la seva execució.

Aquesta fase de treball s’acostuma a realitzar individualment i amb la metodologia
de treball amb suport, on un cop la persona inserida a l’empresa es porta a terme
un aprenentatge en el mateix lloc de treball de les tasques, així com de la cultura
de l’empresa, amb la figura del preparador laboral i de suports naturals.

Pel que fa a les competències tecnicoprofessionals, normalment es derivaran a
recursos externs on puguin fer la capacitació. Exemples de recursos són:

• En l’ensenyament reglat: itineraris formatius específics, programes de for-
mació i inserció, els cicles formatius, la Universitat, etc., com a formacions
capacitadores.

• La formació professional no reglada com una formació de curta durada i
capacitadora.

• També podem trobar cursos, tallers, formacions, etc., del seu interès.
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Per les característiques pròpies de les persones amb discapacitat intel·lectual,
també extrapolable a aquells casos provinents de salut mental, cal que els cursos
siguin molt pràctics i que les seves necessitats es treballin de manera molt concreta
i específica i si és possible en el seu mateix futur lloc de treball. El treball amb
suport serà el recurs idoni per a la formació i inserció d’aquestes persones en el
món laboral.

Els tallers a l’entitat, amb activitats i dinàmiques, en grup o individualment, seran
el recurs més utilitzat per treballar les competències transversals.

Cal establir mecanismes per facilitar la comunicació i assegurar que la persona
amb discapacitat entén els missatges perquè no necessiti mitjancers a l’hora de
comunicar-se, en les instruccions, la realització de les tasques, normes explícites
i implícites de l’empresa... També cal donar pautes i entrenament en habilitats
socials per evitar possibles problemes de manteniment de la feina a causa d’una no-
adaptació amb l’equip professional o les persones amb les quals hagi de mantenir
tracte laboral.

En la majoria dels casos, a excepció de les discapacitats intel·lectuals més severes,
el recurs idoni per finalitzar els estudis obligatoris i adquirir les competències
instrumentals bàsiques seran les escoles d’adults o el IOC (Institut Obert de
Catalunya), que en ser una opció a distància serà d’utilitat en el cas que tinguin
dificultats de mobilitat i/o accessibilitat.

Depenent de la necessitat en les competències instrumentals específiques busca-
rem el recurs extern més pertinent per seguir fent formació continua en llengües
estrangeres i en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Pel que fa a les competències de base d’accés a l’ocupació, podem distingir entre
aquells que ja estaven treballant en el moment d’adquisició de la discapacitat i
entre aquells que faran la primera inserció. Es poden fer activitats en el club de
feina de l’entitat, o externes, per anticipar i practicar els processos de selecció. Cal
fer èmfasi que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen especial necessitat
de practicar com superar els processos de selecció.

Serà necessari establir entrevistes o tutories de seguiment que permetin
fer el seguiment del pla de millora de l’ocupabilitat, així com possibles
desviacions en aquest per introduir modificacions si es considera pertinent.

Finalment, en la fase de tancament cal establir tutories per fer el seguiment i veure
possibles dificultats en el manteniment de la feina, així com valorar les necessitats
per mantenir la feina.
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2.1.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

Cal que les persones amb discapacitat tinguin clar que tenen dues opcions per
entrar al mercat laboral: el mercat ordinari i el protegit. Cada tipus de mercat
representa unes característiques que la persona ha de valorar i nosaltres hem de
garantir que ho entenen per poder fer una presa de decisions informada.

Recursos del mercat laboral ordinari són:

• La Ley General de Discapacidad (LGD) (Reial Decret Legislatiu 1/2013),
antiga LISMI, Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982),
estableix que totes les empreses públiques i privades espanyoles de 50 o més
treballadors han de tenir una quota de reserva a favor de les persones amb
una discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla.
Aquesta llei pretén, entre altres objectius, impulsar i fomentar la integració
laboral de persones amb discapacitat.

• El Reial decret 870/2007 regula la modalitat de treball amb suport com a
mesura de foment de treball de les persones amb discapacitat en el mercat
ordinari de treball.

• L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Per-
sones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona és un servei
que ofereix suport a la integració laboral de les persones amb discapacitat
al mercat ordinari, treballant com a agent d’intermediació laboral per pro-
moure la igualtat d’oportunitats davant l’accés al treball. Per aconseguir-ho
ofereix diversos serveis: de valoració i orientació, formació, assessorament
laboral, acompanyament i suport per a l’obtenció i consolidació del lloc de
treball.

• A més, hi ha un seguit de mesures que poden ajudar a fomentar la contracta-
ció de les persones amb discapacitat. Un exemple són la gran diversitat de
tipus contractes; entre d’altres:

– Pràctiques

– Formació i aprenentatge

– Indefinit

– Indefinit per a persones procedents d’enclavaments laborals

– Temporals de foment d’ocupació per a persones amb discapacitat

• Mesures destinades a fonamentar i a crear autoocupació.

Els recursos del mercat laboral protegit són:

• Els centres especials de treball (CET).
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• Els centres ocupacionals (CO), adreçats a persones amb discapacitat in-
tel·lectual.

• Tallers prelaborals, adreçat a persones amb malaltia mental.

• Enclavament laboral.

Per a les persones amb discapacitat visual, el recurs preeminent per a l’orientació
laboral és l’ONCE. Els ofereix una gran gamma de serveis i recursos per a
l’adaptabilitat i la inclusió social de les persones amb deficiències visuals. També
podem trobar recursos per a l’adaptació formativa i laboral.

2.2 Programes per a persones immigrades

Abans d’endinsar-nos en la descripció del col·lectiu cal que el tècnic tingui
presents dos conceptes: el d’estranger i el d’immigrant; segons el diccionari:

• Estranger és una persona que ha nascut en un altre lloc i que no disposa de
nacionalitat del país on es troba.

• Immigrant seria aquell que sent estranger s’ha quedat a viure en aquest.
Així, un immigrant seria una persona estrangera que, en comptes de tornar
a casa seva després de fer un viatge, una visita, una formació, etc., decideix
quedar-se en un país del qual no té la nacionalitat.

En aquest sentit, resulta interessant observar com l’actual marc legal en matèria
d’immigració aposta per parlar d’“estrangers”. Aquest marc legal classifica els
estrangers en dos règims de residència:

• El règim comunitari, aplicable als nacionals dels estats membres de la
Unió Europea i dels estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
(Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i als familiars directes dels nacionals
d’aquests països.

• El règim general, aplicable als nacionals d’altres països.

Els estrangers amb règim comunitari compten amb la llibertat de lliure circulació
de persones; això implica que un membre de la UE pot viatjar, estudiar o establir-
se a un altre estat sense cap requisit, ja que es declara que és ciutadà europeu, amb
els mateixos drets i obligacions arreu, establerts a partir del Tractat de Maastricht.

Els estrangers amb règim general tenen un seguit de requisits, que en funció de
cada situació poden ser de difícil compliment, per poder accedir i mantenir-se de
manera regular a l’Estat espanyol.
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En aquest material ens centrarem en la inserció sociolaboral de persones
immigrades en situació juridicoadministrativa regular, ja que aquesta és
la que els dona els permisos de residència i treball.

2.2.1 Caracterització del col·lectiu de persones immigrades a partir
dels factors d’ocupabilitat

És difícil definir les característiques d’un col·lectiu tan heterogeni i complex.
Les principals variables que cal tenir en compte són: el gènere, el tipus de flux
migratori, el país d’origen, la situació juridicoadministrativa, la formació... Tot i
això, podem definir alguns aspectes comuns, vinculats a la inserció sociolaboral,
a la majoria de les persones que formen el col·lectiu.

Respecte als factors personals de la seva trajectòria vital, destaquem dos que
determinaran la seva ocupabilitat:

• Un dels més importants és que ens podem trobar davant de persones que
no sempre tenen cobertes les necessitats bàsiques, com són habitatge,
educació, sanitat, alimentació...

• L’altre, que no sempre tenen la seva situació juridicoadministrativa
regularitzada, o que aquesta depèn del fet d’estar o no treballant. Parlem
de tenir el permís de residència i/o treball en vigència.

Finalment, cal esmentar que per la seva trajectòria, i pel fet traumàtic de la
migració en si mateixa, poden presentar la síndrome d’Ulisses, que es caracteritza
per un estrès crònic que està associat a la problemàtica dels emigrants en establir-
se en una nova residència.

Pel que fa a la trajectòria laboral i formativa, n’hi ha tantes com persones, però en
alguns casos ens trobem amb una marcada manca de qualificació i d’experiència
laboral, fet que dificulta molt la seva inserció.

Cal mencionar que pel que fa al factor personal de posicionament davant del
treball, ens trobem amb persones amb una alta motivació econòmica per a la seva
subsistència i sovint la de les seves famílies als països d’origen, però també per
poder quedar-se en el país. Necessiten cotitzar a la Seguretat Social per mantenir
el seu permís de residència i treball.

Si analitzem els factors competencials trobem que pel que fa a les competències
tecnicoprofessionals, sovint o no en tenen o han de passar per un procés d’homo-
logació per tal que se’ls reconeguin.

Pel fet que provenen de realitats molt diferents de la nostra hi haurà un gran
desconeixement de les competències de base i d’accés a l’ocupació, així com
de les instrumentals bàsiques de coneixement de l’entorn laboral i social, ja que
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presenten un xoc intercultural. Cal que coneguin, entenguin i s’adaptin a la
societat d’acollida, a la vegada que aquesta fa els esforços per acollir-les. Alguns
dels aspectes A què cal parar atenció són:

• El coneixement dels aspectes no formals de relació, conductes i hàbits de la
societat d’acollida.

• El coneixement dels serveis, els recursos i la xarxa assistencial, la participa-
ció social i l’organització pròpia.

• El coneixement per facilitar la mobilitat pel nou entorn.

També ens podem trobar, segons el país d’origen, amb casos d’analfabetisme, tant
pel que fa a la lectoescriptura com en el càlcul funcional. Però un dels factors
determinants de la seva ocupabilitat, en funció del país de procedència, és la
dificultat amb la comunicació per una manca de coneixement de l’idioma del
lloc d’acollida, el català i/o el castellà.

L’aprenentatge de les NTIC, o l’obtenció del carnet conduir, són instrumentals
específiques que hauran d’adquirir per millorar la seva ocupabilitat.

En les competències transversals poden tenir dificultats en la d’identificació de
situar-se en el context laboral, ja que tenen desconeixement de les característiques i
els requeriments del context laboral i de quines ocupacions, llocs de treball, perfils
professionals, etc., existeixen.

Pel que fa als factors estructurals de discriminació social, seguint Chacón, L.
(2012), trobem que és un col·lectiu clarament marcat per la xenofòbia, els
prejudicis, els estereotips de la societat que els ha d’acollir i directament de les
institucions, els serveis i els empresaris, els treballadors i els clients.

2.2.2 El col·lectiu de persones immigrades en el mercat laboral

Per poder tenir una primera imatge de les característiques de les persones immi-
grades a Catalunya, a partir del registre de població a 1 de gener de 2019 del
Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, podem dir
que del total de la població el 84’2% té la nacionalitat espanyola, mentre que la
nacionalitat estrangera representa el 15’8%.

Dins aquesta població estrangera, en la taula 2.1 podeu veure les 10 principals
nacionalitats presents a Catalunya l’1 de gener de 2019. La nacionalitat
predominant, amb gran diferència, un 10 %, és la marroquina, seguida de dues
nacionalitats de la Unió Europea: romanesa i italiana. Després dues nacionalitats
asiàtiques, la xinesa i la pakistanesa, i finalment una gran varietat de països
llatinoamericans.
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Taula 2.1. Principals nacionalitats presents a Catalunya

Nacionalitat % sobre total
d’estrangers

Homes Dones

Marroc 18,6 125.472 100.918

Romania 8,5 51.237 52.151

Itàlia 5,4 36.469 29.359

Xina 5,2 31.382 32.218

Pakistan 4,1 35.326 14.537

Hondures 3,4 12.217 29.595

França 3,2 19.919 18.957

Colòmbia 3,1 17.203 20.938

Bolívia 2,5 13.135 17.426

Equador 2,2 14.155 12.819

Adaptat d’http://treballiaferssocials.gencat.cat

Si mirem els nombres absoluts i tenim en compte el sexe trobem que en la majoria
dels països llatinoamericans hi ha més immigració de dones, destacant el cas
d’Hondures, en què les dones representen el 70’9% de la migració d’aquest país,
mentre que en països com el Marroc i Pakistan hi ha una clara migració masculina.
En el cas de Pakistan, els homes representen el 70,9%. Trobem països on hi ha
poca diferència entre sexes, com ara Romania, Xina i França.

És interessant indicar que en les dades no està inclosa l’economia submergida,
la qual, segons Blázquez, M. i Herrarte, A. (2017), se situa per sobre del 20% del
PIB en el cas de l’Estat espanyol.

“La Comissió Europea fa referència a l’economia submergida (també anomenada economia
informal, irregular, encoberta, oculta... ) com aquella activitat remunerada que sent legal
quant a la seva naturalesa no es declara a les autoritats públiques.”

M. Blázquez i A. Herrarte. (2017). Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2016, pàg.

160 (traducció pròpia).

Algunes conclusions a les quals arriben aquestes autores ens ajuden a caracteritzar
la situació del col·lectiu de persones immigrades en règim no comunitari en el
mercat laboral. Ens indiquen que la crisi econòmica va tenir més impacte en la
població immigrada que en l’espanyola: la caiguda de la taxa d’ocupació entre el
2007, últim any d’expansió econòmica, i el 2013, últim any de recessió, en el cas
dels immigrants va duplicar la dels espanyols, un 19,4% davant d’un 9,9%.

Tot i això, i malgrat que sembli contradictori, el mateix treball ens diu que
els immigrants no comunitaris tenen una taxa d’activitat més alta que la dels
espanyols, tant els homes com les dones. El quart trimestre de 2007, sobre la
població potencialment activa (16 i més anys), el 52% dels espanyols estaven
treballant (63% homes, 42% dones), mentre que els estrangers ho feien en un
66% (75% homes, 57% dones). Chacón conclou: “Podem dir que els estrangers
treballen més que els espanyols”.

Aquest fet, però, pot venir explicat per la idea que aporta Vallejo (2004):
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“L’immigrant ha de treballar no tan sols per viure, sinó també, si és que té una situació de
residència regular, per poder cotitzar a la Seguretat Social i així renovar el seu permís de
treball i residència fins a aconseguir, en successives etapes mai exemptes de contratemps,
la tan anhelada residència permanent.”

Citat a L. Chacón (2012). “Inmigrantes y mercado de trabajo en España en la fase madura

del ciclo migratorio. Observatorio de las Ocupaciones del SEPE” (traducció pròpia).

Seguint Chacón, si s’analitzen les característiques dels llocs de treball que ocupen
les persones immigrades és fàcil entendre que hagin estat definits com les 3P: els
més penosos, els més perillosos i els més precaris. Tot i així, convé tenir present
que no totes les feines dels immigrants poden qualificar-se de “3P”.

La distribució d’aquesta població per sectors és un indicador de segregació,
ja que es concentren en quatre branques d’activitat: construcció,
agricultura, hostaleria i servei domèstic. Les condicions d’aquestes branques
són pitjors que en la mitjana dels sectors, i conclou que una tercera part dels
estrangers no comunitaris afiliats a la Seguretat Social ho fa en el grup més
baix de cotització, el de peó.

D’altra banda, M. B. Fernández (2017) exposa que la crisi va contribuir a fer
que l’accés dels estrangers a feines sigui cada cop més difícil, i això provoca
que l’arrelament sigui l’única opció possible, amb el problema subjacent de la
renovació de les autoritzacions.

Per contra, s’ha obert la via de l’autoocupació, privilegiada, per a estrangers amb
recursos i/o qualificacions per poder mantenir els permisos de residència i treball.
Per tant, serà important que en els itineraris personals d’inserció (IPI) s’inclogui
la necessitat d’orientació cap a l’autoocupació o les cooperatives com a forma de
treball per compte propi.

Exemple de cooperativa, Alencop

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social creada per garantir les condicions de vida
d’un col·lectiu en situació vulnerable. Va començar amb 15 nois d’origen subsaharià
que treballaven recollint ferralla pel carrer. Ara continuen gestionant objectes usats però
d’una manera digna. Amb aquest sistema cooperatiu d’intervenció social es cobreixen les
mancances d’ocupació i d’habitatge i les necessitats bàsiques com l’alimentació o la roba.
També els permet regularitzar les seves situacions gràcies al contracte de treball que han
aconseguit (vegeu: alencop.coop).

2.2.3 Necessitats sociolaborals del col·lectiu de persones
immigrades

Durant el procés d’inserció centrarem la detecció de necessitats en les quatre àrees
habituals: orientació, formació, inserció i àmbit personal. Com a tècnics hem
de tenir en compte que abans d’entrar en un procés d’inserció laboral cal que la
persona tingui cobertes les següents necessitats:

http://alencop.coop/
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• Les necessitats bàsiques, com són habitatge, educació, sanitat, alimenta-
ció... Si no és molt difícil dur a terme el procés d’inserció.

• La necessitat de tenir regularitzada la seva situació legal, que tingui el
permís de residència i treball. Això no sempre és fàcil i és un peix que
es mossega la cua. Per a la seva obtenció cal estar cotitzant a la Seguretat
Social, i per cotitzar cal permís de treball.

Trobarem moltes necessitats per treballar en l’àrea d’orientació, per la mateixa
idiosincràsia de ser persones estrangeres i de no conèixer el país d’acollida.
Principalment les competències transversals d’identificació tenen la necessitat
de situar-se en el context laboral. Hi ha la necessitat de conèixer les caracterís-
tiques i els requeriments del nou context laboral: la legislació laboral bàsica, el
funcionament del mercat, els sectors productius amb més demanda, les ocupacions
que hi ha, quins llocs de treball, quins perfils professionals...

Tot i que pot ser que en el seu país ja hagin tingut algun tipus de relació laboral,
també cal conèixer el funcionament no formal, aquelles maneres de fer més
culturals en temes de les relacions laborals, com són la puntualitat, els rols laborals,
la relació amb els companys i/o superiors... La persona immigrada, quan arriba a
un nou país i després d’un període d’orientació per situar-se en un nou context, en
una nova realitat, té la necessitat de definir el seu l’objectiu professional.

Com a integradors socials hem d’aplicar la perspectiva de gènere i
multicultural en els processos d’inserció. Per tant, cal deixar de banda
els nostres prejudicis i estereotips i no orientar les persones immigrants als
sectors i les feines preestablerts, ni les dones a les feines vinculades a un
gènere, normalment el sector de serveis i de cura de les persones.

Pel que fa a l’àrea de formació, aquestes persones, a més d’orientar-se en l’entorn
laboral, també tenen necessitats en les competències de base, en les instrumentals
bàsiques de la necessitat de conèixer i integrar-se a la societat d’acollida. Aquesta
necessitat inclou la necessitat de conèixer l’entorn, el coneixement de la societat
d’acollida inclosos aquells aspectes i hàbits no formals, dels recursos i serveis de la
ciutat que els poden ser d’utilitat per a la seva integració, si és possible participar
en entitats o associacions... Sense oblidar la necessitat d’assolir un cert nivell
d’autonomia en la mobilitat que serà d’utilitat per millorar la seva disponibilitat i
en conseqüència ocupabilitat. Pel que fa a les competències:

• En el cas de les tecnicoprofessional, ens trobem que en la majoria de casos
tenen la necessitat de realitzar una formació per una ocupació específica.
I en aquells casos que tenen formació en el seu país d’origen tenen la
necessitat d’homologar els seus estudis. Aquest, però, és un tràmit d’una
certa durada, limitant les seves possibilitats d’inserció.

• En aquest grup de persones acostumem a trobar necessitats en les compe-
tències base, que sovint s’hauran de treballar abans o de manera paral·lela
a les tecnicoprofessionals. La primera, dins les instrumentals bàsiques
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és la necessitat d’aprenentatge de l’idioma per poder comunicar-se amb
un cert nivell de fluïdesa. Dins aquest grup de competències, en alguns
casos, tindran la necessitat de superar l’analfabetisme, tant pel que fa a la
lectoescriptura, com en el càlcul funcional.

• Pel que fa a les instrumentals específiques, normalment tindran la neces-
sitat d’aprendre les noves tecnologies, idiomes i obtenció del carnet de
conduir per millorar la seva ocupabilitat, ja que actualment acostumen a
ser requisits en moltes de les ofertes de feina.

• Com a qualsevol altre grup d’usuaris cal analitzar cada persona per veure
si té necessitats vinculades a les competències transversals de relació i/o
d’afrontament per la seva inclusió en la programació de l’IPI.

Pel que fa a l’àrea d’inserció i pel mateix fet de no conèixer el mercat laboral,
també hi ha necessitats en les competències de base d’accés a l’ocupació i en el
coneixement de les tècniques de recerca activa de feina: canals, eines i processos
d’accés a l’ocupació.

Per cobrir les necessitats de l’àrea personal, com a integradors sempre hem
de treballar amb col·laboració amb altres professionals, però en aquest cas és
especialment important fer-ho en col·laboració amb un advocat especialista en
la Llei d’estrangeria, ja que l’assessorament jurídic és imprescindible. Algunes
entitats d’inserció sociolaboral compten amb aquest servei

2.2.4 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció de persones immigrades

Per a cada col·lectiu, la importància i la durada de les fases és diferent depenent de
les seves necessitats. La fase inicial, que és el primer contacte que té l’entitat amb
la persona, sempre és important, però pren una altra dimensió amb les persones
immigrades, ja que pel xoc cultural, pel procés de migració en si mateix i pel
marc legal que ens afecta necessiten una especial acollida i una bona orientació.
En general, el procés transcorrerà per les següents fases:

1. Fase inicial

2. Fase de treball

3. Fase de tancament

És en la fase inicial quan es farà la primera entrevista inicial. Amb les persones
d’aquest col·lectiu cal fer èmfasi en la recollida d’informació en aspectes com ara:

• País d’origen i situació socioeconòmica i cultural.

• Projecte migratori i de futur.
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• Si ha vingut sol o acompanyat.

• Si és un home o una dona, ja que el procés de migració no és igual.

• Situació legal en la qual es troba (com va arribar, quants anys porta aquí,
permís de residència i/o treball i renovacions...).

• Relació amb el seu entorn social actual, si disposa de xarxa social, vincula-
ció a associacions d’immigrants o de barri diverses.

• Trajectòria laboral i formativa al país d’acollida i al país d’origen.

• Si té cobertes les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació, ajuts socials,
deutes i/o càrregues econòmiques, salut, tractaments, medicació...).

En el cas dels immigrants, ens podem trobar que la persona no tingui cobertes
les necessitats bàsiques o que no tingui regularitzada la seva situació. Ambdós
casos es farà un acompanyament en la derivació a recursos externs, explicant bé
tots els passos: derivació a recursos i serveis assistencials, i/o a associacions de
col·lectius d’immigrants, ONG, fundacions, sindicats, parròquies... que puguin
ajudar a cobrir les necessitats bàsiques. I derivació a assessorament legal en el cas
que la nostra entitat no disposi del servei.

A més, cal fer un treball d’ajustament de les expectatives amb la realitat de la
societat d’acollida, atès que la idea preestablerta des del país d’origen a vegades
no coincideix amb la realitat amb què es troben i això els genera frustració. Aquest
treball es farà a través de tutories individuals o en grup.

Si bé en la fase inicial hi pot haver una primera introducció al coneixement
del mercat laboral, amb les persones estrangeres no tan sols es requereix
una pinzellada, sinó que caldrà treballar amb una mica més de profunditat i
caldrà un cert temps. És per aquest motiu que ho farem en la fase de treball.

En la fase de treball, tots aquells aspectes que fan referència a conèixer el context
laboral normalment es duran a terme a través de tallers a l’entitat d’inserció; dins
aquests tallers es poden fer activitats molt diverses: dinàmiques de grup, debats
de temes concrets, xerrades de convidats, visites a diferents recursos i entitats,
gimcanes per treballar l’autonomia en la mobilitat... És interessant que aquestes
activitats i l’ús de recursos es duguin a terme amb recursos o serveis de proximitat
per poder anar creant arrelament social de la persona nouvinguda.

En el cas que, a causa d’aquesta manca de coneixement del mercat laboral, els
usuaris no hagin pogut establir el seu objectiu professional en l’etapa inicial,
seguiran aquesta tasca en la fase de treball. Serà normalment a través de tutories
individuals, tot i que a vegades es pot utilitzar el recurs de tutories en grup.

Cal donar prioritat a l’aprenentatge de l’idioma, i fins i tot, cal posposar altres inter-
vencions fins que adquireixin un mínim per poder comunicar-se. Els dos recursos
més adequats són les escoles d’adults i el Consorci per Normalització Lingüística,
que a part dels cursos de català té programes com acolliment lingüístic, voluntariat
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Homologació i convalidació

La pàgina de la Generalitat de
Catalunya “Estudiar a Catalunya”
ens explica la diferència entre
homologació i convalidació:
bit.ly/2qqIUSR.

per la llengua... Aquestes mateixes escoles d’adults també permetran treballar la
lectoescriptura i càlcul funcional en els casos que sigui necessari.

Trobem que hi ha un seguit d’entitats de caire més social que s’han especialitzat
en el treball amb les persones immigrants i que a vegades fan cursos a nivell de
primera acollida sobretot de català, castellà i noves tecnologies; són associacions
de col·lectius d’immigrants, ONG, fundacions, sindicats, parròquies...

Pel que fa a l’adquisició de les competències tecnicoprofessionals caldrà buscar
i dissenyar la formació necessària idònia i derivar cap a algun dels possibles
recursos de formació professional reglada i/o no reglada o de programes de
formació i treball. Hi ha dos tràmits que es poden fer amb els estudis fets a
l’estranger:

• L’homologació. Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger és
reconèixer la validesa d’un títol com si s’hagués estudiat a Catalunya.
Habilita professionalment i permet continuar altres estudis.

• La convalidació. Quan una persona interessada vol continuar els estudis
en un centre educatiu pot sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers
realitzats en el seu país. Convalidar vol dir declarar vàlids estudis fets a
l’estranger per poder seguir estudiant a Catalunya o a la resta de l’Estat.

Els problemes dels tràmits d’homologació són per una banda el temps d’espera de
la resolució i per l’altra que sovint les persones no venen amb els seus documents
originals i legalitzats des de l’inici de la seva migració; per tant, han d’esperar
poder tornar al seu país d’origen, amb les dificultats econòmiques i de permisos
que això representa, per recollir tota la documentació necessària. Aquest fet pot
representar anys, i mentrestant aquestes persones consten com que no tenen cap
tipus de formació.

Per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, noves tecnologies i carnet de conduir
poden utilitzar els mateixos recursos especialitzats que la resta de població.
Cal tenir present que hi ha escoles d’adults que també fan cursos de llengües
estrangeres i noves tecnologies.

Per a l’adquisició de les competències de base d’accés a l’ocupació farem tallers
de recerca activa de feina (RAF) que incloguin canals, eines i processos de recerca
de feina i que els permetin practicar de manera més real possible les situacions en
què es trobaran en els processos de selecció.

L’ús d’un club de feina, de la mateixa entitat o extern, és el lloc idoni per poder
tenir els recursos i l’assessorament per realitzar correctament la recerca de feina.

Paral·lelament a tots aquests aprenentatges, és important que les persones
immigrades mantinguin l’assessorament legal; també en la fase de treball, la
renovació i el manteniment de permisos de residència i treball requereixen
terminis cotitzats i supòsits que poden variar d’un cas a un altre. No sempre
és fàcil.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
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Finalment, en la fase de tancament establirem entrevistes individuals de segui-
ment de manera periòdica. Pel poc arrelament que presenten, sobretot els primers
anys, tenen alta mobilitat, i això fa que hi hagi més risc de desvinculació de
l’entitat.

2.2.5 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris de persones immigrades

Quan fem referència a les mesures de suport adreçades a la població immigrant,
dins de l’àmbit de la inserció sociolaboral, cal tenir en compte el marc legal
que regula la seva situació juridicoadministrativa i que possibilita el permís de
residència i/o treball, les renovacions i les diferents situacions que poden afectar
cada persona que es troba en aquesta situació; per aquest motiu serà bo comptar
amb un advocat especialitzat en dret d’estrangeria.

La població immigrant en situació juridicoadministrativa regular podrà accedir als
mateixos recursos que la resta de població pel que respecta a formació professional
reglada o no reglada, programes de formació i treball, plans d’ocupació o projectes
de suport a l’autoocupació.

Amb aquest col·lectiu cal destacar el paper de serveis i entitats, la majoria no espe-
cífiques de l’àmbit laboral, ja que l’atenció a les persones immigrades és integral.
A mode d’exemple, alguns serveis i entitats que tenen seu a totes les províncies
catalanes i a moltes poblacions són el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats (SAIER) de Barcelona, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a
Catalunya (AMIC), el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE),
Càritas...

Exemples de serveis i entitats específiques del col·lectiu immigrant

El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER, tinyurl.com/y6brbrep)
de Barcelona. És un servei municipal especialitzat en mobilitat internacional, funciona des
del 1989, i ofereix informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn
voluntari a qualsevol ciutadà o ciutadana que visqui a Barcelona

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC, www.associacioamic.cat)
és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1993 a la seu del sindicat Unió
General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya). Treballa per aconseguir la
plena integració laboral, social i política dels migrants. Alguns dels serveis i projectes que
ofereix són:

• Suport i assessorament jurídic en temes d’estrangeria

• Homologació i convalidació de títols universitaris i no universitaris

• Servei d’orientació formativa

• Suport a la recerca de feina

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE, bit.ly/34FKsat) és una
associació promoguda per CCOO de Catalunya que dona assessorament en matèria
d’estrangeria, mobilitat internacional i sobre els drets socials i laborals de les persones
immigrades. Alguns dels serveis i projectes que ofereix són:

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
http://www.associacioamic.cat/web/
https://www.ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx
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• Assessorament i orientació sobre la Llei d’estrangeria.

• Tramitació de permisos de treball, de residència, de reagrupament familiar...

• Informació sobre primera acollida i coneixement de l’entorn.

• Impartició del mòdul de coneixements laborals previst a la Llei d’acollida de Catalunya.

2.3 Programes per a persones que pertanyen a ètnies minoritàries

Molts autors han dit que ser gitano és ser una persona com la resta però amb una
cultura i uns costums diferents, amb una manera de viure i sentir la vida diferents.
Per tant, treballar amb persones gitanes serà com treballar qualsevol persona dels
col·lectius anteriorment explicats; tan sols cal tenir en compte que els tres grans
factors que determinen l’ocupabilitat són:

• Mancances de formació, de base, tecnicoprofessionals i digitals.

• Factors estructurals de discriminació social.

• Segons E. Conejo (2003), altres factors que també ens determinen la seva
ocupabilitat és que tenen una alta dependència de prestacions socials i
assistencials, una tradicional resistència al treball per compte d’altri i els
hàbits i les tradicions que els fan difícil adaptar-se a les exigències de les
demandes d’ocupació normalitzada. Per exemple, assistir a un funeral, a un
casament, visitar un familiar malalt... El fet d’honorar la família del difunt
o del casament són compromisos que estan fortament arrelats en els seus
costums socials i de vegades poden entrar en conflicte amb les obligacions
laborals.

2.3.1 Descripció del col·lectiu d’ètnies minoritàries i la seva situació
en el mercat laboral

Tot i que no hi ha dades oficials de la població gitana actual a Catalunya, segons
dades de les mateixes organitzacions gitanes podem dir que oscil·la entre les
80.000 i les 90.000 persones.

Hem considerat la població gitana com a col·lectiu d’alta vulnerabilitat pels clars
desavantatges en la incorporació del mercat laboral, tal com es recull al Pla integral
del poble gitano a Catalunya 2017-2020 (2018). La manca de formació acadèmica,
així com la persistència dels prejudicis i estereotips envers el poble gitano en la
cerca de feina, són alguns dels motius que expliquen aquesta desigualtat.



Inserció sociolaboral 72 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

FGS són les sigles de la
Fundació Secretariat

Gitano; PIPG fan referència
a Pla integral del poble

gitano a Catalunya.

No obstant això, la comunitat gitana viu un gran moment de transformació;
si bé fa uns anys estava exclosa de la nostra societat, actualment comença a
formar-ne part.

Pel que fa al nivell d’estudis, seguint les dades de l’FSG, de l’any 2013, ens
trobem amb un alt nivell d’analfabetisme tant absolut com funcional, i no tan sols
en edats madures, sinó que trobem un abandonament prematur de l’escola.

Diferents formes d’analfabetisme

• Analfabetisme digital: desconeixement que impedeix l’accés a fer ús de les TIC, com navegar
en la web, accedir a continguts, socialitzar mitjançant xarxes socials, fer tràmits online,
generar documents, cercar feina i presentar candidatures a través de diferents canals (correu
electrònic, portals, oferta pública...).

• Analfabetisme funcional: incapacitat d’una persona per llegir, escriure i fer càlculs en
situacions quotidianes. La persona ha après a llegir o escriure, però té dificultats per llegir o
escriure textos senzills.

• Analfabetisme absolut: incapacitat per llegir, escriure i fer càlculs.

Respecte a la formació, segons l’FSG (2013) i el PIPG (2018), trobem un
abandonament escolar prematur: hi ha infants que no acaben l’etapa d’educació
obligatòria, tot i que en molt menor quantitat en primària que en secundària. Les
taxes d’absentisme, abandonament i fracàs escolar a l’educació secundària són
molt més elevades entre l’alumnat gitano. El 64% dels alumnes gitanos i gitanes
(d’entre 16 i 24 anys) no conclou els estudis obligatoris, davant del 13% del conjunt
de l’alumnat. És a dir, la diferència respecte a l’alumnat general és de 51 punts.

Si parlem de formació professionalitzadora, englobant la formació professional i
la universitària, la diferència amb la població general catalana es veu accentuada
amb les clares repercussions que això té en la seva futura inserció laboral i carrera
professional.

Finalment, cal dir que aquesta manca de formació es veu agreujada per la
seva manca d’accés a les noves tecnologies i per tant la presència d’un clar
analfabetisme digital.

Pel que fa al món laboral, tal com veiem en la taula 2.2, si sumem les ocupacions
que s’han considerat activitats tradicionals de les persones gitanes -processos de
transformació (venda ambulant, recollida de residus urbans i temporers) i les
professionals lliberals (antiquaris, comerciants...)-, trobem que entre un 55 i un
95% es dediquen a aquestes ocupacions.

Taula 2.2. Principals característiques laborals de la comunitat gitana (1999)

Descripció Sector professional %

Professions tradicionals
(generalment exercides per
compte propi)

En procés de
transformació

Venda ambulant, recollida de
residus sòlids urbans i
temporerisme

50-80%

Professions
liberals

Antiquaris, comerciants,
professions relacionades amb el
món de les arts

5-15%
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Taula 2.2 (continuació)

Noves professions
(generalment exercides per
compte aliè)

Sense
qualificació

Sector de la construcció, obres
públiques, funcionariat no
qualificat, altres

10-15%

Amb qualificació Funcionariat qualificat i d’altres

Font: Conejo, E. (2003).

Segons l’FSG (2006), un 51,5% de les persones gitanes ocupades són assalariades,
davant d’un 81,6% del conjunt de la població espanyola, i el nombre de persones
gitanes ocupades per compte propi ascendeix al 48,5%, mentre que en el conjunt
de la població espanyola només s’ocupa per compte propi el 18,3%.

Aquestes dades ens posen de manifest l’esperit emprenedor que ha tingut sempre
la població gitana. Però el problema d’aquestes activitats exercides pel seu compte,
de caràcter familiar, és que moltes són informals, i malgrat que hi ha un procés de
regulació encara hi ha altes taxes d’ocupació no declarada o feines submergides.

Tan sols entre un 10 i un 15% es dediquen a noves professions per a la comunitat gi-
tana, i que normalment es duen a terme per compte d’altri, com ara la construcció,
la neteja i l’hostaleria.

El Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 (2018) ens aporta més
dades per caracteritzar aquest poble amb referència al treball. La taxa d’atur a
l’Estat espanyol el 2013 era del 56,7%, gairebé 23 punts percentuals per sobre de
la resta de la població.

Com a aspecte igualment destacable de l’FSG (2006) cal ressaltar que l’ocupació
de la població gitana es caracteritzava el 2006 per l’alta precarietat en l’ocupació
en relació amb el conjunt de la població:

• Un 42% dels assalariats gitanos realitza una jornada laboral a temps parcial,
mentre que en la població espanyola només ho fa el 8,5%.

• El 71% dels treballadors gitanos tenen contractes temporals, enfront del
31% de taxa de temporalitat en el conjunt del mercat de treball espanyol.

• El 15% dels treballadors gitanos no tenen contracte (només acords verbals).

Seguint el FSG (2006), un detall de la població inactiva és que el 70% de la
població gitana inactiva són dones, davant del 64,3% de dones del conjunt de la
població espanyola. El 53,5% de les persones gitanes declaren estar inactives per
exercir tasques de la llar, mentre que en el conjunt de persones espanyoles és del
32,5%.

Cada cop hi ha més persones gitanes que volen accedir a treballs assalariats perquè
els donen molta més seguretat que els oficis que tradicionalment han desenvolupat.

També és un indicador de la transició a què hem fet referència la declaració
que fa l’FSG (2006) dient que “la població gitana vol treballar”, afirmació que
ve a desmuntar un prejudici encara generalitzat segons el qual els gitanos són
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uns mandrosos i no volen treballar i que, per tant, ells són responsables de la
seva pròpia situació. Aquesta conclusió es recolza clarament en diferents dades
recollides a l’estudi, com ara:

• les altes taxes de població activa de la població gitana,

• la duració prolongada de la seva presència en el mercat de treball (inici a
edats més primerenques i abandonament més tard),

• les expectatives i els desitjos que els gitanos mostren avui dia de cara al seu
accés a una ocupació,

• la motivació important i manifesta de la dona per la seva formació i la seva
inserció laboral. Això ens confirma que la dona gitana és la que està fent
un procés de transformació més gran i que serà una força important per al
mercat laboral en poc temps.

• la incorporació dels infants gitanos al sistema educatiu, a nivell de primària,
ja està gairebé normalitzat, presentant només una diferència del 2% respecte
a la població general.

2.3.2 Necessitats sociolaborals del col·lectiu d’ètnies minoritàries

Si analitzem el col·lectiu podem establir necessitats en els quatre àmbits habituals;
orientació, formació, inserció i personal:

1. Àrea d’orientació. En relació amb les competències transversals d’identi-
ficació, en funció de la persona podem detectar la:

• Necessitat de reconèixer els seus propis interessos.

• Necessitat d’analitzar els seus punts forts i febles.

• Necessitat de conèixer el mercat de treball: sectors, ocupacions,
perfils...

• Necessitat de conèixer l’autoocupació i l’emprenedoria.

• Necessitat de conèixer aquelles formacions que el poden dur a l’ocu-
pació que volen.

• Necessitat de poder fer l’anàlisi de la seva pròpia ocupabilitat.

• Necessitat de definir el seu objectiu laboral o perfil laboral.

• Necessitat d’establir un pla de millora de la seva ocupabilitat.

2. Àrea de formació. Dins d’aquesta àrea, en funció de cada cas podem
detectar:

• Necessitat de realitzar una formació professionalitzadora.

• Necessitat de conèixer competències de base instrumentals bàsiques:
els recursos de l’entorn.
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• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals bàsiques:
lingüístiques i càlcul.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals específi-
ques: digital i llengües. Aquesta actuació hauria de dur-se a terme
no solament amb les persones més joves (en l’àmbit escolar i en
l’àmbit formatiu), sinó també amb les persones adultes, homes i dones,
vinculada a espais d’alfabetització general, formació ocupacional,
professional...

• Necessitat de millorar competències transversals per millorar la seva
ocupabilitat, com són la iniciativa, l’autonomia, els hàbits relacionals,
la responsabilitat en un lloc de treball, comprendre i integrar-se en els
objectius d’una empresa i fins i tot la predisposició a generar una nova
ocupació.

3. Àrea d’inserció. Algunes necessitats vinculades a la recerca de feina que
podrem detectar són, per exemple:

• Necessitat d’adquirir les competències de base d’accés a l’ocupació:
les tècniques de recerca activa de feina (eines, canals i processos).

• Necessitat d’ús autònom de les tècniques de recerca activa de feina.

4. Àrea personal. Quan parlem de la col·lectivitat gitana no parlem de la
necessitat de l’apoderament individual, sinó d’apoderament de la comunitat,
de l’apoderament de professionals gitanos creant nous referents que tingui
un efecte multiplicador. Hem de ser conscients que els canvis sorgeixen des
del si de la comunitat, fent-la partícip, implicant-la en aquesta transformació,
i que aquests canvis són a mitjà i llarg termini. Alguns exemples de
necessitats de l’àrea personal poden ser la necessitat de sensibilitzar el món
empresarial i a la societat.

A més, calen línies d’actuació que responguin a la necessitat de regularit-
zació, normalització i recolzament de les activitats professionals en les
quals treballa un percentatge important de població gitana: establiment de
sistemes de transició, adaptació progressiva a la normativa vigent, incentius,
suports tècnics...

2.3.3 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI) per a ètnies minoritàries

A continuació dibuixem les possibles línies que pot prendre un IPI. En general, el
procés transcorrerà per les fases habituals: inicial, de treball i de tancament.

Durant la fase inicial es farà l’acollida al dispositiu d’inserció a partir de tutoria
individual (majoritàriament) o grupal. A continuació, un cop tinguem el compro-
mís de participació de la persona, farem l’entrevista inicial. En aquests moments
serà interessant adequar les expectatives dels participants a la situació real del món
laboral en relació amb les ofertes i les demandes i la categoria professional.
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En la fase de treball (si no s’ha fet a la fase inicial) caldrà definir l’objectiu laboral
i determinar el pla de millora de l’ocupabilitat, que en funció del cas pot incloure
el desenvolupament de:

• Competències tecnicoprofessionals:

– Facilitar la derivació a recursos externs ocupacionals que permetin la
millora de les capacitats professionals, com la formació professional
reglada i no reglada.

– Acreditació de competències.

– Plans d’ocupació o programes d’ocupació i formació, com els tallers
d’ocupació.

– Empreses d’inserció.

• Competències de base:

– Lingüístiques o càlcul: escoles d’adults o IOC quan vulguem formació
reglada o tallers a l’entitat si no requereixen titulació.

– Digitalització o llengües: recursos especialitzats de l’entorn, com
escoles de formació de persones adultes.

• Competències transversals:

– Tallers amb diferents dinàmiques i activitats a l’entitat.

– Simulacions de situacions possibles.

– Visites a recursos.

– Xerrades de professionals.

• Competències de base d’accés a l’ocupació:

– Tallers a l’entitat amb dinàmiques i simulacions de situacions reals.

– Assistència a un club de feina propi o extern per afavorir la seva
autonomia en el procés de recerca de feina.

En la recerca de feina serà important incloure empreses amb responsabilitat social
corporativa, ja que d’entrada estaran més sensibilitzades de cara a la inserció de
persones amb dificultats.

És important, a nivell metodològic, fomentar la participació de la persona
en el seu itinerari d’inserció, que sigui protagonista i de forma autònoma.

Finalment, en la fase de tancament, aquestes persones requereixen un bon
seguiment; en aquesta fase s’establiran tutories individuals que aniran espaiant
en el temps.
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2.3.4 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris per a ètnies minoritàries

Les mesures de suport i els recursos espećifics seran les mateixes que per a la resta
de la població general:

• Contractes bonificats.

• Formació professional inicial i Programes de formació i inserció.

• Formació ocupacional, escola taller, cases ofici o tallers d’ocupació.

• Plans d’ocupació.

• Programes específics d’ocupació i formació.

• Empreses d’inserció per a les persones que compleixin els requisits d’accés.

• La recerca de feina: es recomana començar a fer-la en empreses amb
responsabilitat social corporativa.

• Centres socioeducatius: formació en idiomes, TIC, lectura, escriptura, etc.,
i tot tipus d’oferta formativa que podem trobar a la ciutat.

Aaquest col·lectiu compta amb entitats especialitzades, com la Fundació Secreta-
riat Gitano (www.gitanos.org).

2.4 Programes per a persones en greu risc d’exclusió social

En el grup de persones en greu risc d’exclusió social hi trobem persones recluses
i exrecluses, persones exdrogodependents i persones sense llar. Un dels
principals trets que tenen en comú és que sovint es troben en situacions que s’han
fet cròniques i que els han tingut molt de temps fora del sistema, amb la consegüent
pèrdua d’hàbits i actualització professional.

2.4.1 Característiques dels col·lectius amb més vulnerabilitat a partir
dels factors d’ocupabilitat

En aquest conjunt de persones, en un principi sembla molt heterogeni, podem
observar alguns trets comuns.

Acostumen a presentar mancances en habilitats socials i laborals que repercutei-
xen de manera directa en les competències professionals i per tant disminueixen
les opcions d’incorporar-se al mercat laboral. A més, podem trobar trajectòries

https://www.gitanos.org/
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vitals, situacions familiars i/o entorns difícils que fan que la seva inserció social
esdevingui difícil i complicada.

Mercè Gómez Ubiergo (2009) fa referència a la importància de treballar aquests
hàbits i habilitats com a base de treball de tot procés cap a la inserció social i
laboral:

“En persones que estan vivint l’exclusió social, la intervenció educativa pot ser que hagi
de començar des dels hàbits més bàsics, perquè potser han quedat al marge de les
oportunitats [dels beneficis socials i personals] i econòmics que aporta el fet de treballar.
En alguns casos cal començar la intervenció per poder tenir cura de si mateixes: tenir cura
de la pròpia higiene, de l’alimentació, de la salut, de la imatge, de l’organització de rutines
i ritmes de temps.”

Mercè Gómez Ubiergo (2009). “La intervenció educativa en el procés d’inserció laboral”

(pàg. 17).

En aquests col·lectius, la part social de la inserció sociolaboral pren especial
importància, ja que sovint partim de situacions d’exclusió social.

Cal recordar que els beneficis del treball per a la inclusió social que ajuden a
mantenir o millorar l’ocupabilitat són diversos, ja que el treball:

• És un factor decisiu per a la inclusió, atès que reordena i vertebra el temps
personal: estableix rutines, hàbits i ritmes.

• Millora la seva socialització, ja que amplia la xarxa social i les competències
relacionals amb els companys de feina que poden anar més enllà de l’entorn
laboral. De vegades afavoreix també que es recuperin antigues relacions
familiars i socials.

• Fomenta el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i comportaments la-
borals i socials saludables: puntualitat, higiene personal, assistència, res-
ponsabilitat i aprenentatge d’un treball específic. S’aprèn a postergar la
recompensa (demora del reforç), la tolerància a la frustració i normes i
pautes socialment vigents.

• Fa sentir-se útil realitzant tasques noves i responsabilitats i té un paper impor-
tant en la millora de l’autoestima, l’autocontrol, l’autonomia, la constància
i la responsabilitat, perquè es descobreixen potencialitats pròpies.

• A part de ser un lloc d’aprenentatge d’una professió, motiva a un canvi
actitudinal i fa que les persones tinguin una projecció de futur a partir d’un
salari.

Tot i que dins d’aquests col·lectius trobarem persones amb diferents graus d’o-
cupabilitat, podem dir que la majoria tenen moltes mancances en competències
tecnicoprofessionals formatives, des d’un nivell bàsic fins a un tecnicoprofessio-
nal, així com poca o nul·la experiència professional. Això té com a conseqüència
que les opcions laborals es redueixin a treballs que no requereixen qualificació
amb condicions precàries i inestables associades.
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Sensellar, sensellarisme,
sensesostre

El terme sensellarisme es
refereix a la situació d’una
persona que no disposa de les
mínimes condicions d’habitatge
que permeten viure amb dignitat.
És un derivat de sensellar.
Sensesostre, que es refereix a un
tipus concret de sensellar, és qui
viu al carrer en una situació
d’exclusió social.

Altres trets de l’àmbit personal que poden condicionar la seva ocupabilitat és que
acostumen a presentar una baixa autoestima o autoconcepte, dificultats en l’anàlisi
de situacions i poca capacitat d’espera del reforç associat a poca tolerància a la
frustració, entre altres dificultats.

També ens trobem amb mancances en competències transversals de relació i
afrontament: impulsivitat, agressivitat, temor davant de situacions i persones
desconegudes, escassa empatia, opinions radicalitzades, polaritzades, relacions
de dependència i hàbits sociolaborals difusos o desestructurats, entre d’altres.

Un altre tret en comú que condiciona l’ocupabilitat són els factors personals del
posicionament davant el treball: no sempre troben la motivació per a la recerca
de feina, l’atribució de les causes de la seva situació s’externalitza i de vegades no
fan una lectura ajustada de la seva realitat.

En el cas dels sensellar pot ser que no tinguin la motivació o l’orientació per poder
sortir del carrer. Això, unit a la seva situació de pobresa severa i a l’absència de
vincles relacionals en què es troben, els situa en un estat de desprotecció extrem.

“Les persones sense llar solen ser considerades com infracapacitades -en general i en
comparació amb la “resta”-, motiu pel qual ens pot semblar especialment colpidor que una
persona sense llar toqui perfectament el piano, o que tingui estudis superiors acabats, ja
que segons el nostre ‘patró’ estigmatitzador això no seria possible en algú que pateixi
aquesta situació.”

Ajuntament de Lleida (2016). Projecte “Empodera’t”. Nou model d’intervencio social amb

persones sense llar. De la lògica del rebre a la lògica de la reciprocitat. 2015-2016. (pàg.

5).

En els factors estructurals de discriminació social, tot i que tots pateixen una forta
discriminació basada en estereotips i prejudicis, hi ha matisos diferents per a cada
col·lectiu:

• Pel que fa a lespersones recluses i exrecluses, seguint Sancho et al. (2011)
trobem que el mercat laboral es mostra hermètic per a aquestes persones.
Les empreses es mostren reticents a oferir-los un contracte de treball, ja que
els prejudicis es basen a associar l’internament penitenciari a conflictivitat,
disrupció i baix rendiment laboral.

• D’altra banda, el projecte Empodera’t (Ajuntament de Lleida, 2016) ens
descriu alguns dels factors de discriminació específics de la realitat de
les persones sensellar i evidencia que hi ha una construcció social de la
persona sense sostre que pernocta a la via pública. Una construcció que
atribueix al sensellarisme un significat que va molt més enllà de la mera
descripció d’una situació o d’una relació amb l’habitatge. S’associa la
persona sense sostre a una persona amb la identitat totalment deteriorada, a
la qual se li esborren totes les capacitats o possibilitats com a persona.

El desconeixement, els estereotips i els prejudicis de la societat acaben generant
en la persona que els pateixen, en aquest cas les persones sense llar, sentiments de
culpa, vergonya o aïllament.
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2.4.2 Persones penades

Si féssim una fotografia de l’estat actual del col·lectiu de persones que compleixen
penes de presó, seguint el CIRE (2012), podríem caracteritzar-les com el que
mostra la figura 2.3:

Figura 2.3. Perfil dels usuaris del CIRE

Adaptat de la documentació de formació a centres educatius del CIRE (2012)

El perfil de l’usuari del CIRE és un home d’entre 31 i 40 anys. Un 40% dels
usuaris són estrangers i tan sols un 7% dones. Respecte a la procedència, els joves
provenen del medi obert, centres educatius i del servei de mediació i assessorament
tècnic (SMAT), mentre que en el cas dels adults hi arriben des del règim ordinari,
el règim obert, la llibertat condicional i mesures penals alternatives.

Centre d’iniciatives per a la reinserció (CIRE)

A Catalunya, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és una empresa pública
del Departament de Justícia. Té per objectiu donar segones oportunitats a les persones
privades de llibertat a través de la formació i el treball.

Al CIRE capaciten els interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil en oficis
amb demanda en el mercat laboral. Així, disposen de tallers per tot el territori català,
on empreses de tots els sectors encarreguen productes i serveis. D’aquesta manera
contribueix a la reinserció d’un col·lectiu en risc d’exclusió social, com és el penitenciari
i assumeix també criteris de responsabilitat social corporativa.

Trobareu més informació a: justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire.

Seguint la Secretaria General d’Institucions Penitenciaries del Ministeri d’Interior,
dins dels centres penitenciaris existeixen tres règims de vida diferenciats, que es
corresponen amb cada un dels graus de classificació:

• Règim tancat: s’aplica als penats classificats en primer grau per la seva
perillositat extrema o manifesta inadaptació als règims comuns anteriors, i
als preventius en els quals es presentin idèntiques circumstàncies.

• Règim ordinari: aplicat als penats classificats en segon grau, als penats
sense classificar i als detinguts i presos. Poden iniciar formacions i tallers
productius

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/
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• Règim obert: s’aplica als penats classificats en tercer grau que puguin
continuar el seu tractament en règim de semillibertat. Es poden iniciar
itineraris personals d’inserció.

Normalment serà a partir del tercer grau, o règim obert, o quan ja estan en
llibertat, que es podran començar a plantejar itineraris d’inserció. Però dins els
centres penitenciaris, els interns de segon grau el poden iniciar amb el CIRE en el
moment que inicien formacions del sistema educatiu (GES, CFGM, CFGS...), amb
l’adquisició de competències tecnicoprofessionals o de base, o quan fan tallers
productius, adquirint competències tecnicoprofessionals a partir de l’experiència
laboral real.

Algun dels resultats obtinguts per CIRE en els darrers anys ens queden reflectits
en la figura 2.4. Vegem que s’ha assolit una millora de la inserció de les persones
recluses al llarg dels anys. Passem d’una inserció d’un 32% respecte a les persones
ateses l’any 2010 a un 37% d’inserció el 2018.

Figura 2.4. Resultats del CIRE 2019

Extret de CIRE, 2019

Amb dades del Departament de Justícia (2018), veiem un augment molt consi-
derable de persones que han realitzat itineraris d’integració laboral a través del
Programa Reincorpora, i s’ha passat de 29 persones el 2011 a 613 el 2018, així
com la certificació parcial o total de certificats de professionalitat basats en la
formació professional per a l’ocupació (FPO).

Tot i vistos els resultats que ens presenta CIRE, també podem trobar persones
poc implicades o sense motivació per a la seva inserció, en què l’internament
penitenciari té un efecte negatiu, com diuen Sancho, P. et al (2011):

”Certament, els internaments perllongats empitjoren el problema de l’exclusió. La persona
que està internada en un centre penitenciari o un centre de menors es desvincula del
món laboral i, en certa manera, oblida les dinàmiques per les quals aquest es regeix.
En conseqüència, en l’àmbit laboral es troben trajectòries laborals o professionals amb
períodes molt llargs d’inactivitat atès que aquesta situació impedeix acumular experiència.“

P. Sancho (2011). La inserció posada en pràctica... (pàg. 13).

Aquest col·lectiu presenta una gran heterogeneïtat, la qual cosa exigeix que la
intervenció i els accessos als recursos de formació i treball estiguin diversificats,
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ja que moltes persones penades presenten doble vulnerabilitat: Així, per exemple,
podem trobar reclusos amb malalties mentals (trastorn antisocial, trastorn límit,
esquizotípics, trastorn afectiu...), i també els col·lectius de dones (immigrants,
mares, violència de gènere), joves, toxicòmans..., que necessiten accions més
individualitzades i plans específics.

Amb aquest grup de persones, a més de les característiques individuals, cal tenir
presents també les característiques de l’entorn de la persona, ja que té repercus-
sions en la seva ocupabilitat. Aquest acostuma a ser desfavorit o vulnerable, amb
dificultat d’accés a recursos i amb escassa xarxa social. Podem trobar un entorn
familiar desestructurat i sense models de socialització de referència, condicions
que afavoreixen l’aparició de certes variables de risc.

Aquestes condicions de l’entorn generen l’efecte “peix que es mossega la cua”:
les poques opcions i males condicions laborals limiten la seva economia i per tant
la seva autonomia, generen molt poques expectatives i finalment provoquen un
sentiment d’aversió cap a aquest medi i s’incrementen les possibilitats de reincidir
en la delinqüència. En aquest sentit, aconseguir una feina pot ajudar en gran
mesura a la integració social.

Aquelles persones que surten de la presó, estan sense feina, consten con a
demandants d’ocupació i han estat privats de llibertat per un temps superior a
sis mesos tenen dret a rebre el subsidi d’alliberats de presó.

També en poden ser beneficiàries les persones menors privades de llibertat per
més de sis mesos en un centre d’internament com a conseqüència d’un delicte
que en el moment del seu alliberament siguin majors de 16 anys, així com les
persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d’un tractament de
deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.
En el cas que la persona treballadora tingués dret al subsidi de majors de 55 anys,
és aquest el que percebria.

2.4.3 Persones drogodependents i exdrogodependents

Segons les dades de l’informe anual 2018 del Sistema d’informació sobre
Drogodependències de Catalunya (SID), aquest any s’ha informat de 13.944
inicis de tractament (vegeu la figura 2.5); l’alcohol continua sent la droga que té
més inicis de tractament, el 42,2%; la segona és la cocaïna, el 23,9%; seguida del
cànnabis, amb el 13,8%, i de l’heroïna, amb el 11,5%. El tabac representa el 3,7%
dels inicis de tractament i la resta de drogues, el 4,8%.
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Figura 2.5. Inicis de tractament segons la droga principal que els motiva (2018)

Sub-direcció General de Drogodependències (2018), pàg. 10

Hi ha un percentatge major d’homes que de dones que inicien tractament, i l’edat
mitjana de sol·licitud de tractament és més alta en les drogues legals (alcohol: 47
o 48 anys, i tabac als 52 anys). L’edat mitjana de sol·licitud de tractament per
cànnabis és la més baixa, 29 anys.

Les drogues per les quals tarden més temps a sol·licitar tractament per primera
vegada des de l’inici del primer consum són les drogues legals, tabac i alcohol
(32,4 i 28,1 anys, respectivament), seguides de la cocaïna (14,5 anys), i les drogues
per les quals se sol·licita tractament més aviat són l’heroïna i el cànnabis (9,4 i 10,8
anys, respectivament).

No hi ha hagut cap canvi de tendència en la situació laboral de les persones que
consumeixen drogues. Hi ha uns percentatges alts d’atur i incapacitats associats
al consum de drogues, fet que remarca la importància dels costos socials associats
a aquestes malalties. L’atur és menys significatiu en el tabac, però té un alt
percentatge d’incapacitats. La presó és molt més prevalent entre els consumidors
d’heroïna, i els estudis entre els de cànnabis.

Respecte a l’edat, cal tenir en compte que quasi un 60% del total de persones que
inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys. La franja de 41 a 60 anys representa
un 44%.



Inserció sociolaboral 84 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

Seguint Xavier Orteu (2007), per poder iniciar un procés d’inserció sociolaboral
cal tenir en compte els següents aspectes mínims:

• La persona ha d’estar en un programa de tractament per drogodependències
i el seu estat de salut li ha de permetre iniciar el procés.

• Ha de tenir un temps mínim de garantia d’estabilitat en el tractament i amb
l’equip terapèutic.

• És important que hi hagi motivació per l’esforç que representa la recerca de
feina i disponibilitat horària per a les accions del programa i per a la inserció
sociolaboral.

• Cal tenir en compte possibles circumstàncies que poden obstaculitzar el
procés un cop iniciat, com per exemple judicis, evolució de malalties, ingrés
a la presó o d’altres.

• L’equip terapèutic del CAS ha d’estar d’acord amb el fet d’incloure el procés
d’inserció sociolaboral en el pla terapèutic.

La xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD), en una primera fase, la
d’acollida i valoració, disposa de centres d’atenció i seguiment de drogodepen-
dències (CAS) que ofereixen tractament ambulatori especialitzat a les persones
amb problemes d’addicció. El CAS és la porta d’entrada del col·lectiu a la xarxa
d’atenció sociosànitaria. En una segona fase, la de desintoxicació, trobem que es
pot fer a nivell ambulatori a través del CAS, o a nivell hospitalari a les unitats
hospitalàries de desintoxicació (UHD).

No serà fins a la tercera fase, la de reinserció, quan l’integrador social podrà
iniciar el seu treball en l’àmbit sociolaboral. Hi ha diversos recursos assistencials
o centres d’integració social que treballen en aquesta etapa de reinserció. Entre
ells trobem:

• els centres de dia

• les comunitats terapèutiques

• els pisos tutelats

Els centres de dia són serveis diürns de caràcter semiresidencial que ofereixen
tractament tant en fase de deshabituació com d’incorporació social. Així mateix,
faciliten l’equilibri en el sistema familiar i la integració en l’entorn social i
laboral, promovent l’adquisició d’habilitats que possibilitin una conducta social
normalitzada i la seva plena integració.

En els centres de dia es fan activitats educatives i ocupacionals per afavorir la
incorporació social dels drogodependents en procés de deshabituació. Les acti-
vitats estan orientades a fer que adquireixin hàbits de vida normalitzats: horaris,
distribució de temps lliure, esports, activitats laborals, culturals i educatives...

Comunitats terapèutiques (CT): són recursos de caràcter residencial en règim
d’internament temporal, orientats principalment a la deshabituació i rehabilitació
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de persones drogodependents que per les seves circumstàncies i característiques
no poden seguir amb garanties el seu tractament de forma ambulatòria. Aquests
serveis fomenten l’educació en hàbits saludables, habilitats per a la vida, formació
ocupacional i laboral i formació acadèmica adaptada.

La majoria d’aquests centres es troben aïllats dels nuclis urbans per allunyar el
drogodependent del contacte amb la droga i el seu entorn habitual.

Pisos tutelats: són un dels recursos finals abans de la reinserció total de l’exdro-
godependent. L’usuari es marca cada setmana, junt amb els professionals que
tutoritzen el recurs, un pla de treball i uns objectius, i durant el dia tracta de
complir-los. En principi no hi ha límit temporal d’estada, però l’habitual és de
6 mesos a un any.

Algunes de les línies de treball que presenten aquests recursos són:

• Construir una nova xarxa social: incentivar les relacions socials noves i
saludables.

• Suport a la família i treball conjunt amb els familiars.

• Incentivar les activitats saludables i la gestió del temps lliure.

• Suport en la recerca de feina.

El treballador de l’àmbit social encarregat del pis és qui fa el seguiment personal,
se li ofereixen recursos externs, ajuda per elaborar el CV, es porten a terme simu-
lacions d’entrevista, assessorament, reorientació laboral i derivacions a empreses
d’inserció especialitzades.

2.4.4 Persones sensellar

Tot i que a Catalunya no hi ha dades actualitzades que permetin saber quantes
persones dormen al carrer, en els darrers anys onze municipis catalans han decidit
organitzar recomptes per saber quantes persones dormen al ras als seus carrers i
tenir xifres (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Recompte de persones que dormen a Catalunya, 2019

Fundació Arrels (www.arrelsfundacio.org)
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INE són les sigles de
l’Institut Nacional

d’Estadística.

Deu d’aquests formen part de la llista d’onze municipis catalans amb més habitants
(el 2019 no ha organitzat recompte la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat). En total,
aquests 11 municipis acullen el 40% de la població catalana.

A partir d’aquests recomptes i de dades de l’INE podem oferir una imatge de com
són les persones que dormen al carrer:

• Si analitzem les dades per nacionalitats (figura 2.7), la persona sensellar
majoritàriament és espanyola (54%) i no estrangera (46%). Dins els
estrangers, l’origen majoritari, i en gran diferència, és africà, seguit de
persones de la Unió Europea i persones d’Amèrica. És quasi nul·la la
presència de sensellar d’Àsia, Oceania i europeus de països que no siguin
de la Unió Europea.

• Si analitzem les dades per sexes (figura 2.8) veiem que la majoria, més d’un
80%, són homes, davant del quasi 20% de dones.

Figura 2.7. Persones sensellar per nacionalitat
(Espanya, 2012)

Figura 2.8. Persones sensellar per sexe
(Espanya, 2012)

Les persones sensellar es troben en un estadi de màxima vulnerabilitat i exclusió
social. Les mancances i les necessitats són tan grans, i tan bàsiques, que la inserció
laboral queda en un segon terme. Normalment cal fer primer una reconstrucció
personal que pot durar mesos o anys. Dins aquesta cal incloure l’accés a un
habitatge, ja que aquest proporciona estabilitat, intimitat i seguretat i és clau
perquè les persones que han viscut al carrer puguin transformar la seva situació.

Dins aquest grup ens trobem amb persones que no tenen habitatge o si el tenen
està per sota de les condicions mínimes d’habitabilitat. Tenen escassa o nul·la
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existència d’ingressos econòmics. Els vincles familiars i socials són molt febles o
inexistents, arribant a la solitud i a l’aïllament social.

En moltes ocasions presenten problemes afegits a la seva condició de sensellar.
Així, per exemple, les patologies més habituals són les malalties mentals i les
addiccions, com l’alcoholisme i toxicomanies, de les que no acostumen a mantenir
ni tractament ni seguiment mèdic, la qual cosa fa cròniques aquestes patologies.
Però també trobem casos que pateixen altres malalties cròniques, persones amb
una discapacitat, amb irregularitat documental...

Com més temps fa que la persona es troba al carrer, més deteriorament trobem, i
es pot arribar a una persona que ha perdut els hàbits d’higiene, de la cura personal,
alimentació..., tant sigui per la dificultat que representa mantenir-los al carrer com
per una desatenció. Això porta finalment a una persona amb la salut física molt
minvada.

El conjunt d’aquests factors genera que hi hagi una desvinculació del mercat
laboral, o si encara mantenen un nivell de vinculació, aquest sigui molt precària i
en el mercat no ordinari.

Exemple de treball amb persones sensellar, el model ’Housing First’

Des del 2014, la Fundació Arrels aposta per treballar amb les persones sensellar des del
que s’anomena model Housing First, que prioritza l’accés des del primer moment a un
habitatge individual, digne i estable, posant la persona al centre i tenint en compte la
seva opinió. Housing First significa ‘a casa primer’ i ofereix a persones que es troben
en una situació de màxima vulnerabilitat l’oportunitat d’accedir directament a un habitatge
individual, estable i permanent. En trobareu més informació a: ja.cat/xVRXX.

2.4.5 Necessitats sociolaborals

Quan iniciem un itinerari personal d’inserció amb persones en greu risc d’exclusió
social partim de la base que s’han adquirit els hàbits mínims per poder entrar en
un procés d’inserció.

A continuació elaborem un llistat no exhaustiu de les diferents necessitats que es
poden detectar, en funció de cada persona demandant, en cada àrea de necessitats;
en general caldrà fer un treball de sensibilització en el món empresarial i en la
societat:

1. Àrea d’orientació. El fet d’haver estat molt temps fora del mercat laboral,
de no tenir formació ni experiència, genera que pugui haver les següents
necessitats:

• Necessitat de reconèixer els seus propis interessos.

• Necessitat d’analitzar els seus punts forts i febles.

• Necessitat de conèixer el mercat de treball: sectors, ocupacions,
perfils...

• Necessitat de conèixer l’autoocupació i l’emprenedoria.

https://www.arrelsfundacio.org/que-fem/tenir-una-llar/
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• Necessitat conèixer aquelles formacions que el poden dur a l’ocupació
que volen.

• Necessitat de poder fer l’anàlisi de la seva pròpia ocupabilitat.

• Necessitat de definir el seu objectiu laboral o perfil laboral.

• Necessitat d’establir un pla de millora de la seva ocupabilitat.

2. Àrea de formació. En funció de la persona i de l’objectiu professional,
podran emergir les següents necessitats:

• Necessitat de fer una formació professionalitzadora.

• Necessitat de conèixer competències de base instrumentals bàsiques:
els recursos de l’entorn.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals bàsiques:
lingüístiques i de càlcul.

• Necessitat d’adquirir competències de base instrumentals específi-
ques: digital i llengües.

• Necessitat de millorar competències transversals per millorar la seva
ocupabilitat, com són la iniciativa, l’autonomia, hàbits relacionals,
saber estar en un lloc de treball, comprendre i integrar-se en els
objectius d’una empresa i fins i tot la predisposició a generar una nova
ocupació.

3. Àrea d’inserció. Caldrà parar atenció a:

• Necessitat d’adquirir competències de base d’accés a l’ocupació: les
tècniques de recerca activa de feina (eines, canals i processos).

• Necessitat d’ús autònom de les tècniques de recerca activa de feina.

4. Àrea personal. En funció de cada persona, podrem detectar necessitats
relacionades amb:

• Cobrir necessitats bàsiques com habitatge, xarxa social de suport,
econòmiques...

• Necessitat de conèixer el possible accés a algun subsidi.

2.4.6 Línies d’actuació amb el col·lectiu en els itineraris personals
d’inserció (IPI)

Quan ens plantegem l’elaboració d’un IPI amb aquests col·lectius pot ser que con-
siderem com una bona inserció el fet d’entrar a treballar en un taller ocupacional
o un taller de baixa exigència, però és important mirar més enllà i plantejar l’ús
d’aquests com una inserció a curt o mitjà camí. És la reflexió que fa F. Esteban
(2014):

“La majoria de les tasques en els tallers són rutinàries, reporten baixos salaris i són
socialment poc desitjades, de manera que no produeixen satisfacció; però haurien de
constituir només un primer pas, necessari per a molts, cap a millors condicions. Caldria,
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llavors, pensar en itineraris que incloguin certa mobilitat laboral a mitjà termini, recolzats
amb programes de formació contínua.”

F. Esteban (2014). La inserció laboral d’exreclusos. Una aproximació qualitativa (pàg. 202).

El procés transcorrerà per les fases habituals: inici, treball i tancament.

En la fase inicial es farà l’acollida al dispositiu d’inserció a partir de tutoria indi-
vidual (majoritàriament) o grupal. A continuació, un cop tinguem el compromís
de participació de la persona, farem l’entrevista inicial. En aquesta es portaran a
terme les diferents tasques:

• Adequar les expectatives dels usuaris a la situació real del món laboral, en
relació amb les ofertes i les demandes i categoria professional.

• Recollida de dades i definició d’objectius.

En la fase de treball (si no s’ha definit objectiu laboral en la fase inicial) caldrà
incloure la seva definició en el projecte professional, amb la consegüent anàlisi de
l’ocupabilitat i determinació del pla de millora de l’ocupabilitat. A partir d’aquí
es farà el desenvolupament de:

• Competències tecnicoprofessionals:

– Facilitar la derivació a recursos externs de formació professional regla-
da o no reglada que permetin la millora de les capacitats professionals.

– Acreditació de competències.

– Plans d’ocupació o programes d’ocupació i formació, com els tallers
d’ocupació.

– Empreses d’inserció.

• Competències de base:

– Lingüístiques o de càlcul: escoles d’adults o IOC quan vulguem
formació reglada o tallers a l’entitat si no requereix titulació.

– TIC o llengües estrangeres: recursos especialitzats de l’entorn o
escoles d’adults.

• Competències transversals:

– Tallers amb diferents dinàmiques i activitats a l’entitat.

– Simulacions de situacions possibles.

– Visites a recursos.

– Xerrades de professionals.

A nivell metodològic, cal parar atenció a:

• Augmentar la participació personal en el seu itinerari d’inserció, que sigui
protagonista i de forma autònoma.
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• Motivar cap al canvi actitudinal i aptitudinal, potenciant el desenvolupament
de les habilitats personals i professionals que els participants necessitin per
a la seva inserció sociolaboral.

• Verificar la situació de la persona a partir d’un seguiment acurat de les seves
capacitats i actituds, com pot ser l’observació en el marc d’un ambient de
treball tutoritzat. Aquest contacte amb una feina ajuda a revisar el procés
d’inserció laboral predefinit i a valorar les possibilitats d’inserció posteriors.

Altres maneres de treballar el seu apoderament i construcció d’un entorn i una
xarxa social primària que faci la funció de contenció són:

• Potenciar la responsabilitat i la participació en activitats de lleure i que
aprengui a gestionar el temps lliure personal (organització i planificació).

• Participar socialment des de la perspectiva de l’aprenentatge i servei, reper-
cutint positivament en la societat i exercint la reciprocitat.

• Promoure les relacions socials de les persones excloses i millorar la seva
autoestima i les seves habilitats socials i personals.

Finalment, les competències de base d’accés a l’ocupació es desenvolupen mitjan-
çant:

• Tallers a l’entitat amb dinàmiques i simulacions de situacions reals.

• Assistència a un club de feina propi o extern per afavorir la seva autonomia
en el procés de recerca de feina.

Finalment, amb aquests col·lectius la fase de tancament requereix un bon
seguiment de la persona, perquè existeix la possibilitat que hi hagi recaigudes,
sobretot amb persones amb toxicomanies, on aquestes són més freqüents. Cal
tenir en compte que una altra causa de la poca continuïtat en les feines és la baixa
tolerància a la frustració, problemes amb les relacions amb els superiors... Però si
s’ha fet una bona tasca en la fase de treball no té per què haver-hi conflictes.

2.4.7 Mesures de suport i recursos específics per al
desenvolupament d’itineraris

És evident que la formació té un factor clau en gairebé tots els processos d’inserció
laboral. En el cas dels col·lectius d’alta vulnerabilitat encara pot resultar més
rellevant, ja que o bé no tenen formació o està desfasada o han de reorientar el seu
perfil laboral per no tornar al seu anterior ambient professional.

Per tant, serà necessari formar-lo en nous coneixements tècnics per exercir una
nova feina. Els recursos més adients seran:



Inserció sociolaboral 91 Plantejament de la inserció sociolaboral amb diferents col.lectius

• Formació professional específica: fusteria, jardineria, pintura...

• Formació ocupacional, escola taller, cases ofici o tallers d’ocupació.

• Plans d’ocupació.

• Programes específics d’ocupació i formació.

• Tallers prelaborals: tenen com a objectiu adquirir uns hàbits laborals
mínims abans d’intentar la recerca al mercat laboral ordinari.

• Empreses d’inserció.

• La recerca de feina: es recomana començar a fer-la en empreses amb
responsabilitat social corporativa.

• Centres socioeducatius: formació en idiomes, TIC, lectura, escriptura, etc.,
i tot tipus d’oferta formativa que podem trobar a la ciutat.

De cara a la contractació a l’empresa, caldrà tenir present els ajuts i bonificacions
a la contractació laboral de persones en risc d’exclusió social i altres situacions.

Com en altres col·lectius, existeix un teixit de serveis, entitats i dispositius
d’inserció que atenen persones en greu risc d’exclusió social amb qui haurem
de treballar en xarxa per oferir una atenció més global, efectiva i eficient.
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