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A. DERIVACIÓ I SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 

a. Sistema de coordinació i derivació de joves participants amb l'Oficina de Treball i altres agents 
públics i privats de l'àmbit territorial del projecte presentat. 

Els joves susceptibles de ser seleccionats pel programa del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) van 
ser derivats, d’una banda, pels seus tècnics de referència si ja estaven rebent orientació al centre; i de 
l’altra, per l’oficina del SOC, que fruit de la novetat que els participants/es havien d’inscriure’s al Registre de 
Garantia Juvenil, el programa podia esdevenir una opció a l’itinerari que havien pactat entre Oficina de 
Treball i el/la jove. Finalment, el gran gruix de joves formaven part de la borsa de joves interessats en 
programes de formació que s’adrecen al CIO al llarg de l’any. Aquests joves procedien derivats dels Instituts, 
de l’Oficina de Joventut, de serveis socials o altres serveis locals d’ocupació de la comarca, entre d’altres. 

També es van realitzar trucades al llarg del mes de gener a coordinadors de secundària de centres 
educatius públics i privats. 

No es realitzà cap protocol concret de derivació amb aquests serveis ja que el contacte que manté el CIO 
amb els centres per diverses accions que es realitzen és periòdic, cosa que facilita la coordinació i el traspàs 
d’informació. 

b. Acords i convenis subscrits amb organismes i entitats que treballen amb joves. 

Tal i com es comentava anteriorment, no hi va haver la necessitat de signar cap acord i/o subscriure cap 
conveni ja que la coordinació que s’estableix entre el CIO i altres entitats i organismes que treballen amb 
joves és contínua i existeix des de fa molts anys. 

c. Procediment de selecció dels participants. 

La selecció dels 30 aspirants (25 joves amb el títol de la ESO i 5 sense el graduat) es va iniciar amb la 
convocatòria de joves a sessions informatives on se’ls donava detalls del programa (previsió de 
calendarització, cursos de formació, funcionament, requisits d’accés i documentació acreditativa, etc.). A 
partir d’aquí, els joves que manifestaven interès en el programa continuaven el procés de selecció 
entrevistant-se individualment amb les tècniques tutores del programa. L’objectiu de l’entrevista era fer una 
diagnosi acurada per verificar, amb els documents originals oportuns, el compliment dels requisits bàsics 
(edat, estudis, demandant/a DONO, registre de Garantia Juvenil, etc.) i per valorar la idoneïtat de participar 
en el programa, com ara: la motivació del joves respecte als estudis i la feina, l’interès per participar en el 
programa, la necessitat de suport, les possibilitats d’abandonament, el grau d’ocupabilitat, l’entorn familiar i 
la situació econòmica, les preferències formatives, el grau de competències de coneixement de la llengua 
catalana, etc. Per assegurar l'objectivitat de l'entrevista, s'establiren els següents criteris quantificables: 

 

 Facilitat per assolir l'ESO (0 – 2punts). Alumnes amb menys assignatures pendents d'aprovar obtenen major puntuació. 

 Experiència laboral (0 – 2). Alumnes amb menys experiència laboral obtenen major puntuació. 

 Recerca activa de feina (0 – 1,5). Alumnes DONO obtenen major puntuació; també els que busquen feina de manera 
activa. 

 Celeritat en apuntar-se al Registre a Garantia Juvenil (0 – 1,5). Alumnes que des del dia de la SI o abans ja han iniciat 
procés d’inscripció obtenen major puntuació; també els que ja la tinguin feta. 

 Disposició d'alternatives al programa (0 – 0,5). Si té possibilitat de fer altres accions formatives i/o d'inserció laboral, no 
obté puntuació. 

 Informe positiu d'un/a altre/a tècnic/a (0-0,5). Si té informe positiu, obté puntuació. 

 Observacions tècnic/a ocupacional (0-3,5). Valoració de l'actitud durant l'entrevista: implicació, ganes, motivació, 
puntualitat, entrega de documentació, capacitat de transmetre interès... 

L’únic criteri que era valorat diferent amb els joves que acreditaven la ESO era el dels estudis, que en el seu cas es 
considerava el següent: 

 Estudis després de l'ESO (0 - 2). Alumnes que no han començat cap estudi posterior a l'ESO obtenen major puntuació. 
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En cas d'empat en les puntuacions, es prioritzà els alumnes més ben valorats en el camp d'Observacions 
tècnic/a ocupacional. 

Del total de 81 persones assistents a les SI, es convocà a les entrevistes individuals 95 persones. 
Finalment, a les entrevistes només es presentaren 75. El nombre de candidats a entrevistar-se era superior 
al dels assistents a les SI ja que pel camí es van afegir joves que no s’havien presentat a les SI o bé, que 
s’adreçaren al CIO en aquelles dates durant les quals es realitzava la selecció i, per tant, van poder sumar-
se al procés selectiu. 

Un cop realitzades les entrevistes i les ponderacions fetes, es penjà una llista al tauler del CIO amb l’ordre 
de classificació dels trenta aspirants (25 amb ESO i 5 sense ESO). De la mateixa manera, els joves 
seleccionats se’ls informà per telèfon i se’ls convocà a una nova reunió per donar-los més detalls del 
calendari i de les formacions. 

Els joves que no quedaren seleccionats passaren a conformar la llista d’espera per a cobrir possibles 
baixes, com va succeir amb l’abandonament d’una de les seleccionades abans d’iniciar la formació 
professionalitzadora d’una de les especialitats, que es cobrí amb el següent de la llista que obtingué major 
puntuació. 
 

Sense ESO Amb ESO 

Joves entrevistats 32 Joves entrevistats 38 

Seleccionats 5 (més 2 reserves) Seleccionats 25 (més 2 reserves) 

TAULA 1: Joves amb i sense ESO entrevistats i seleccionats 

A continuació, es desglossen a mode de gràfiques alguns dels requisits i condicionants que estableix el 
programa amb els joves que van participar en la selecció, diferenciant entre els joves que varen ser 
seleccionats amb els que van quedar-se a la fase d’entrevistats: 

 

Es pot comprovar que el gran gruix de joves que 
optaren al programa tenen entre 18-20 anys i 20-24 
anys en segon terme. Aquest fet és coincident amb 
el perfil sol·licitat per les empreses, que busquen 
joves majors d’edat prioritàriament. 

 

 

GRÀFICA 1: Edats dels joves que han participat a la selecció 

Tal i com s’especificava en la memòria de sol·licitud 
del projecte, el radi d’acció prioritari era Manresa, amb 
possibilitats d’agafar gent de la comarca si s’esqueia el 
perfil dels joves a les formacions professionalitzadores 
ofertades.  

Així doncs, la gràfica reflecteix que 22 (74%) dels 
joves seleccionats residien a Manresa i, la resta 
provenien de poblacions de la comarca del Bages. Pel 
que fa als joves entrevistats, 38 (79%) provenien de 
Manresa respecte a 10 (10%) que venien de la 
comarca. 

GRÀFICA 2: Procedència dels participants a la selecció 
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La gràfica mostra com 43 (55%) dels joves que 
havien participat en la selecció, no havien 
treballat mai; els joves que dèien haver treballat 
sense contracte 23 (29%) eren majoritàriament 
feines de menys de 6 mesos. Per contra, només 
12 joves havien treballat prèviament. 

 

 

 

GRÀFICA 3: Experiència professional prèvia  

Quaranta-cinc (58%) joves ja havien iniciat els tràmits 
d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil en el moment 
de fer l’entrevista de diagnosi. Així doncs, es valora 
positivament la difusió feta en les sessions informatives ja 
que el requeriment d’estar inscrits al registre era de recent 
incorporació i, calia informar-ne als joves. Tot i així, com 
que el procediment d’inscripció per codis és llarg, alguns 
dels joves van tardar en acabar formalitzant la inscripció.
     

 

 
GRÀFICA 4: Inscrits a Garantia Juvenil  

 

Finalment, 69 (88%) joves sí que estaven inscrits al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació 
no ocupats, una xifra altament positiva ja que també se’ls 
havia informat de la necessitat de registrar-se al SOC. 

 
GRÀFICA 5: Inscrits prèviament al SOC 

 
 

d. Mecanismes de difusió per donar a conèixer el programa. 

Les primeres accions de difusió del programa van ser per a la captació de possibles candidats/es, i 
consistiren en trucades a instituts per donar a conèixer el programa i que poguessin derivar a joves i també 
correus electrònics a agents de Serveis Socials de l’Ajuntament i a entitats socials. 

Posteriorment, durant les sessions informatives que es van realitzar, es va elaborar una presentació Power 
Point on es presentava al Servei i s’explicava el programa, el funcionament i les formacions. 

També des de la web del CIO (http://ciomanresa.cat/web/article/3872-joves-per-l-ocupacio) es comptà amb 
un apartat on s’exposà una breu descripció del programa (requisits, destinataris, etc.). La informació hi 
romangué durant tot l’any d’execució del programa. (Veure Annex 1) 

Durant l’execució del programa es va elaborar un fullet informatiu per a les empreses per tal de donar-lo a 
conèixer i explicar resumidament la fase de pràctiques i les condicions de la contractació subvencionada. 
(Veure Annex 2) 

http://ciomanresa.cat/web/article/3872-joves-per-l-ocupacio
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A posteriori, es va elaborar un altre dossier informatiu on només s’hi recollia informació d’interès de la 
contractació (durada del contracte, tipologies de contracte, requisits i un llistat de FAQ’s) que es va distribuir 
entre les empreses que van manifestar necessitats de contractació. (Veure Annex 3) 

Al finalitzar les diferents fases del programa es va elaborar una notícia per donar a conèixer el programa i la 
transparència dels resultats d’aquest. A continuació es detalla la fase finalitzada, el contingut de la notícia i, 
l’enllaç als mitjans de comunicació que en feren ressò: 

 

Fase del programa Contingut notícia Enllaç mitjans de comunicació 

Fase selecció (febrer 2015) L’Ajuntament selecciona 30 joves 
per participar al programa ‘Joves 
per l’Ocupació’ del SOC 

Web ManresaInfo: NOTÍCIA 

Web Ajuntament de Manresa: 
NOTÍCIA 

Fase contractació subvencionada 
(maig 2015) 

Se subvencionarà a empreses que 
contractin a treballadors del 
programa Joves per l'Ocupació del 
CIO 

Web ManresaInfo: NOTÍCIA 

Web Ajuntament de Manresa: 
NOTÍCIA 

Web del CIO: NOTÍCIA 

Fi sessions tutoria de Recerca 
Activa de Feina (octubre 2015) 

11 participants del programa Joves 
per l'Ocupació del CIO Manresa 
han trobat feina i 7 retornen a la 
formació reglada. 

Web ManresaInfo: NOTÍCIA 

Web Ajuntament de Manresa: 
NOTÍCIA  

Web del CIO: www.ciomanresa.cat : 
NOTÍCIA 

Fase final: Vídeo del programa Gravació vídeo del programa i 
comunicació final dels resultats. 

Web ManresaInfo: NOTÍCIA 

Web Ajuntament de Manresa: 
NOTÍCIA   

Canal Youtube: Ajuntament de 
Manresa  

Web del CIO: http://bit.ly/1N8SebU 

TAULA 2: Recull de la promoció realitzada 

També es va publicar al Facebook i al Twitter del CIO totes aquestes notícies (Veure annex 4). 

Finalment, en la fase final del programa es va elaborar un vídeo divulgatiu amb la participació de part de 
l’alumnat per tal de resumir què va suposar per a ells JPO i, per altra banda, poder donar a conèixer el 
programa entre el públic objectiu del mateix. 

 

B. COORDINACIÓ I COMPLEMENTARIETAT 

 

1. COORDINACIÓ INTERNA: 

1.1. Distribució de tasques i coordinació de l'equip. 

Es van contractar els serveis de dues tècniques per realitzar les accions de tutorització i seguiment tècnic 
del programa a jornada parcial d’un 75 % de la jornada ordinària, des del 15 de gener fins al 31 de 
desembre de 2015. Cada tècnica va tutoritzar 15 alumnes, essent el total d’alumnes atorgats 30. Els 
alumnes van tenir sempre una tècnica de referència, tot i que hi ha hagut un bon intercanvi d'informació per 
tal de poder flexibilitzar les tutories per necessitats del servei o per cobrir baixes i/o períodes vacacionals. La 

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/49482/trenta/joves/participar/joves/ocupacio/soc
http://manresa.cat/web/noticies/1090-l-ajuntament-selecciona-30-joves-per-participar-en-el-programa-joves-per-l-ocupacio-del-soc
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/51808/subvencions/empreses/contractin/joves/ocupacio/cio
http://manresa.cat/web/noticies/1374-se-subvencionara-a-empreses-que-contractin-a-treballadors-del-programa-joves-per-l-ocupacio-del-cio
http://ciomanresa.cat/web/noticies/1374-se-subvencionara-a-empreses-que-contractin-a-treballadors-del-programa-joves-per-l-ocupacio-del-cio
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/54812/onze/joves/troben/feina/gracies/programa/cio
http://manresa.cat/web/noticies/1813-11-participants-del-programa-joves-per-l-ocupacio-del-cio-manresa-han-trobat-feina-i-7-retornen-a-la-formacio-reglada
http://www.ciomanresa.cat/
http://ciomanresa.cat/web/noticies/1813-11-participants-del-programa-joves-per-l-ocupacio-del-cio-manresa-han-trobat-feina-i-7-retornen-a-la-formacio-reglada
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/56908/programa/joves/ocupacio/obre/nova/fase/seleccio
http://manresa.cat/web/noticies/2173-el-programa-joves-per-l-ocupacio-obre-una-nova-fase-de-seleccio-despres-de-trobar-feina-per-a-la-meitat-dels-participants-al-2015
http://youtu.be/MJCZHi-F3TA
http://youtu.be/MJCZHi-F3TA
http://bit.ly/1N8SebU
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coordinació va ser diària pel fet que les tècniques han compartit espai físic de treball i aquest fet va propiciar 
la comunicació contínua, però alhora es van realitzar 9 reunions durant el programa per fer programacions 
de formació o de prospecció empresarial, entre d’altres. 

Les tècniques van optar per una gestió multi-disciplinar, afavorint en tot moment un clima de cohesió i 
corresponsabilitat sobre tots els assumptes tractats: tutoritzacions dels joves, disseny i control de la formació 
professionalitzadora, de les pràctiques, control d'assistències, introducció de dades al programa de gestió 
GIA, gestió administrativa, resolució d'incidències, seguiment i matriculacions a l'IOC i a l’escola d'adults i 
suport als estudis, prospecció, difusió i assessorament a empreses i a altres agents implicats. 

Amb el cap de secció del centre, en Xavier Cano, es van mantenir 21 reunions de coordinació on es va 
informar i es va fer el seguiment del programa al detall. La coordinació amb la resta de tècnics/ques del 
servei, personal tècnic de coordinació del SOC o altres recursos externs i les comunicacions amb els 
organismes es van realitzar principalment via telefònica o via correu electrònic. També hi va haver reunions 
periòdiques entre les tècniques del programa, amb la tècnica de prospecció del servei, empreses, centres 
externs que imparteixen formació professionalitzadora, entitats de suport a persones amb discapacitat i 
docents dels diferents cursos de formació. 

1.2. Incidències en la gestió del programa 

Les incidències més remarcables tenen a veure amb problemes derivats de la gestió del programa GIA. En 
aquest sentit, ateses les dificultats d'accés a aquest aplicatiu a l'inici del programa pel fet que el programa ja 
estava iniciat i amb la fase de selecció d’alumnes i posterior acollida realitzada, es van elaborar documents 
de control d'assistència (no normalitzats) a les tutories grupals i a les primeres tutories d'acollida i diagnosi. 
Les firmes dels participants van quedar recollides en aquests documents, custodiats pel servei, però no 
figuren a l'aplicatiu GIA. 

A més, durant l'any 2015, l'assistència dels participants a les tutories individuals de seguiment de la formació 
professionalitzadora, foment de l'educació reglada, assessorament, seguiment de les pràctiques i tècniques 
de recerca de feina van quedar recollides en registres de firmes personalitzats, i no sempre es van registrar 
als fulls de control d'assistència que genera el GIA ja que a l’aplicatiu s’havien de registrar per a tot el grup 
una mateixa data i les sessions de tutoria individual no es podien realitzar en un sol dia a tots els joves. A 
més, en els casos que els joves ho van necessitar, es van programar tutories a mida per atendre la diversitat 
i tampoc es podia registrar al GIA aquesta individualitat.  

Una altra incidència relacionada amb el GIA té a veure amb què no hem pogut introduir les pràctiques no 
laborals dins la formació perquè, a banda de no tractar-se de formació amb certificat de professionalitat i 
conseqüentment no ser necessari especificar que han fet pràctiques, el període de pràctiques que van fer 
els alumnes anava més enllà en el temps màxim que el GIA donava per tancar l’informe final d’assistència 
(IFA). Per tant, malgrat que la majoria dels joves que van participar a JPO2014 al nostre centre han realitzat 
pràctiques no laborals, no els consta al certificat que entrega el SOC per la formació realitzada. És a dir, 
oficialment, les pràctiques no els consten dins el seu itinerari formatiu. 

L’última incidència remarcable relacionada amb el GIA és que a l'hora d'emetre els Informes Finals 
d'Assistència (IFA) i tancar els tres cursos que es van impartir, les tècniques vam seguir les pautes de la 
guia 'L'aplicació GIA en el Programa Joves per l'Ocupació' i no vam generar les actes d'avaluació, ja que no 
era un pas requerit.  

Ja per últim, en alguns casos ha costat molt obtenir resposta de dubtes plantejats al SOC, alguna vegada 
malgrat haver insistit, sobre qüestions relacionades amb el funcionament del programa.  

 

2. COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COMPLEMENTARIETAT AMB ALTRES ENTITATS I AGENTS DE 
L'ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE. 

Amb l'objectiu inicial d'impulsar estratègies integrals per a una bona orientació, tutorització i acompanyament 
de joves participants es va fomentar el treball en xarxa com a metodologia de funcionament durant el 
programa, mantenint una coordinació amb diferents agents i professionals del territori que intervenien en 



 

                                                                                                             

 

10 

aquesta franja d'edat, així com també amb alguns pares dels participants. D'aquesta manera es va afavorir, 
dins de l'àmbit laboral, el procés de transició dels joves amb manca de formació i d'experiència, amb 
escasses opcions per accedir a una feina i, alguns d'ells amb problemàtiques especials, la millora de les 
seves capacitats, tot augmentant el seu capital competencial, fent-lo més atractiu per les empreses. Dins 
l’àmbit acadèmic es va afavorir en alguns casos el seu retorn al sistema formatiu reglat per formar-se en 
oficis. 

Així doncs, en funció de les diferents problemàtiques dels joves, es va treballar de manera coordinada amb 
altres serveis com Serveis Socials, Escola d'Adults, Punt d'Informació Juvenil, IES i altres tècnics de 
referència de Serveis Locals d'Ocupació de la comarca. 

Atès que el Consell Comarcal del Bages (CCB) també va dur a terme el programa Joves per l'Ocupació, 
amb 30 joves aprovats, les tècniques d'ambdós organismes van mantenir contacte periòdic per intercanviar 
experiències i aprofitar sinergies. La coordinació va ser molt intensa durant el període de selecció de 
participants ja que al CIO van inscriure’s joves residents a altres municipis de la comarca del Bages que 
estaven interessats en participar a JPO2014 i calia verificar si també ho havien fet al CCB. En alguns casos 
va ser així i va tenir prioritat per a seleccionar-los el CCB entenent que l’àmbit d’actuació del CIO és 
Manresa i que, només en el cas que els joves residents fora de Manresa no tinguessin opcions de participar 
en el programa gestionat pel CCB, podrien participar-hi al CIO. Va ser el cas de 7 alumnes en total. 

Per a la formació professionalitzadora del curs d'Ajudant de cuina, restaurant i sala es va contractar una 
empresa externa que es va fer càrrec de la impartició del curs, l'Escola Joviat.  Aquesta formació es va 
realitzar a les seves instal·lacions. La coordinació amb els docents del centre i l'intercanvi d'informació sobre 
el desenvolupament de les classes va ser l’adequat.  

Respecte del curs d’Auxiliar de comerç, la formació es va realitzar la major part a les aules del CIO i una 
part a les instal·lacions de la Fundació EMI de Manresa. En aquest cas, la formació realitzada al centre es 
va coordinar presencialment i la realitzada a Fundació EMI amb algunes visites presencials de coordinació i 
amb constant seguiment mitjançant correu electrònic i trucades telefòniques. 

Ja per últim, el curs de Gestor/a de magatzem es va realitzar exclusivament a aules del CIO i la coordinació 
també va ser presencial i molt freqüent. 

A la fase de prospecció empresarial per la realització de pràctiques i posterior contractació subvencionada, 
hi va haver coordinació en tot l’àmbit territorial del Bages mitjançant la prospectora del CIO que informà de 
forma periòdica de les accions de prospecció que es realitzen en el marc del programa JPO. Pel que fa a la 
cooperació amb el sector privat, es va contactar amb l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de 
Bufalvent per tal que fessin arribar informació del programa als seus associats. Derivat d’aquesta acció de 
col·laboració es van poder tancar les pràctiques de dos alumnes del curs de magatzem un dels quals va 
gaudir de 6 mesos de contractació subvencionada. 

 

C. ACTUACIONS 

 

1. TUTORIA I ACOMPANYAMENT 

1.1. Definició de les accions realitzades 

L'objectiu general de les accions de tutorització va ser el de construir una trajectòria professional i formativa 
adequada a les capacitats i recursos de la persona jove, per tal que pogués accedir al mercat laboral amb 
unes mínimes garanties d'estabilitat i futur professional i/o que retornés al sistema educatiu reglat. 

De la mateixa manera, els objectius específics que van guiar aquestes accions van ser: 

 Promoure una actitud proactiva vers la formació i l'inserció laboral mitjançant el desenvolupament dels 
recursos i competències personals de la persona jove. 

 Fomentar l'autoconfiança i l'autoestima a través de l'autointerrogació i l'acompanyament del/la tutor/a en 
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entrevistes individuals i trobades grupals. 

 Incrementar el seu coneixement de les eines, tècniques i canals de recerca de feina. 

 Millorar la seva qualificació i grau d’ocupabilitat mitjançant la formació professionalitzadora i les tutories 
grupals i individuals. 

Per aconseguir aquests objectius, a l'inici del programa, es va establir un itinerari de tutorització que 
contemplava un conjunt d'accions agrupades en 5 fases segons el moment pel que passava el jove. Aquest 
itinerari es va marcar com a full de ruta per elaborar, posteriorment i amb la implicació de cada jove, el propi 
itinerari individualitzat però sempre estructurat amb aquestes fases però amb accions diferents en funció de 
les necessitats de cada persona. 

Les fases que es van establir són: 

FASE DESCRIPCIÓ HORES 

Acollida Recollida de la informació i documentació, primera diagnosi de la situació del 
jove per perfilar l’itinerari personal. 

7 

Orientació Treball integral d’autoconeixement, de reconeixement de competències, de 
coneixement del mercat del treball i de definició d’objectius laborals. 
Coneixement  del sistema de formació reglat i no reglat i definició d’interessos 
formatius. 

30 

Adquisició de 
competències clau 

Sessions de treball per assolir competències clau: control emocional, 
comunicació, negociació de conflictes i habilitats socials.  

14 

Acompanyament a la 
inserció 

Coneixement de les tècniques, eines i canals de recerca de feina.  44 

Tancament Valoració del nivell d’assoliment dels objectius professionals i formatius que 
cada participant s’ha fixat. 

5 

TAULA 3: Fases de les tutories i acompanyament 

Les tutories van ser formades per sessions grupals i individuals que es van anar realitzant durant tot el 
període de vigència del programa de forma transversal i com a eix vertebrador de l’itinerari personal de cada 
participant. Es van programar unes sessions grupals amb uns continguts a treballar per tot el grup i les 
individuals es van anar adaptant a les necessitats de cada jove. 

Es va programar un total de 100 hores per als joves que tenien l’ESO assolida i 25 hores més de suport per 
als que no tenien l’ESO i estaven estudiant a la IOC o al Centre de Formació d’Adults Jacint Carrió.  

Com a annex núm. 5 es presenta una taula que recull les fases, les accions realitzades, una breu descripció, 
especificació de si són sessions individuals o grupals i la durada prevista.  

Com a annex núm. 6 es presenta el calendari de tutories. 

Les sessions grupals es van plantejar amb una metodologia flexible i semi-presencial promovent sempre 
l’adquisició de competències comunicatives i la capacitat analítica per incentivar la presa de decisions del 
seu propi itinerari. Les tutores van mantenir sempre un enfocament de coach en l’atenció als joves, els 
coneixements transmesos sempre tenien la intenció d’empoderar la persona per capacitar-la per prendre les 
regnes del seu itinerari professional i formatiu amb l’acompanyament tècnic en tot aquest procés. 

Les tutories grupals es van plantejar en forma de píndola formativa i van ser sempre sessions dinàmiques 
que promovien la participació activa dels alumnes. El llistat de píndoles es mostra com a  annex núm. 7.  

Un cop seleccionats els joves, les tutores van marcar un itinerari personalitzat que es va anar revisant i 
actualitzant periòdicament. En tot moment es va procurar l'adaptació d'aquest itinerari a les motivacions i 
interessos de cadascun dels alumnes, sobretot tenint en compte les seves preferències formatives i 
professionals. En la majoria dels casos, els joves van poder fixar un objectiu  professional.  
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1.2. Valoració, resultats previstos i obtinguts. Desviacions. 

Es fa una valoració qualitativa global de les tutories i acompanyament al joves positiva ja que és observable 
de forma notòria una millora del grau d’ocupabilitat dels joves i en les possibilitats que trobin feina per ells 
mateixos.  

Quantitativament hem superat expectatives ja que un total de 15 joves dels 29 que han arribat a la fase de 
contractació han trobat feina, el que suposa un 51,72% d’insercions. Respecte del retorn al sistema educatiu 
reglat, objectiu de programa i específicament de les tutories i acompanyament, 9 alumnes estan cursant o la 
prova d’accés a CFGS o un CFGM a diferents centres de Manresa, el que suposa un 31,03%. Finalment, 
dels 5 joves sense ESO que han participat en el programa, dos ha assolit l’ESO, un continua estudiant 

durant el curs 2015-2016 i dos han causat baixa. 
Aquesta seria la principal desviació en aquest 
apartat ja que s’havia previst que el 100% dels 
joves continuessin estudiant per assolir l’ESO i 
només ha estat així en un 60%. Respecte dels 
joves que ni treballaven ni estaven estudiant, una 
alumna va causar baixa del programa al juliol 
perquè va marxar a viure a l’estranger, una ha 
estat mare a l’octubre i va estar de baixa de 
maternitat fins a la finalització del programa i la 
resta van estar en cerca activa de feina, i 
acompanyats per les tutores, en tot moment. 

 

GRÀFICA 6 : Resultats de JPO 2014 

El nombre de tutories realitzades ha variat d'un alumne a un altre, en funció de les seves necessitats i el seu 
grau d'implicació amb el programa. Però com a mínim es va realitzar una tutoria individual al mes als mesos 
de febrer, abril, juny i octubre i de dues tutories els mesos de març, maig, juliol, setembre, novembre i 
desembre. Les tutories registrades són únicament les presencials, però el seguiment dels alumnes es va fer 
també per telèfon o WhatsApp, de manera molt intensiva en aquest segon mitjà, sobretot mentre els joves 
van estar fent pràctiques no laborals en empreses, durant el període de contracte dels alumnes que han 
tingut vinculació laboral amb una empresa col·laboradora i durant el període d’acompanyament a la inserció 
laboral fins a final de programa.  

Les tutories de seguiment de les pràctiques i de les contractacions es realitzaven sempre després de 
mantenir reunions amb els tutors de les empreses per tal de que el jove pogués tenir feedback de la seva 
situació, obtenint una informació valuosa per afavorir i/o mantenir la permanència en el lloc de treball. 

La desviació més notable respecte les previsions inicials de tutorització és que, en finalitzar la formació 
professionalitzadora, hi ha hagut alguns alumnes que no han seguit l'itinerari individualitzat que havien 
pactat amb la tutora. En els casos en què els joves, per diferents motius, no assistien a les tutories s'ha 
realitzat, sempre que ha estat possible, el seguiment de manera telefònica o per WhattsApp. 

Com a possibles causes d'aquestes faltes d'assistència, hi ha la manca d'incentiu econòmic un cop 
finalitzada la formació, el fet que alguns d'aquests alumnes hagin estat treballant de manera no 
regularitzada de forma esporàdica en horari de tutoria, la falta de motivació per les dificultats de trobar feina 
o, simplement, la manca de compromís i responsabilitat amb el programa i amb les tutores. Malgrat tot, el 
balanç és positiu ja que podríem dir que només 4 joves han faltat sistemàticament, i sense cap justificació, 
de forma reiterada a les tutories. 

Per tant, no s’observen desviacions importants respecte de les tutories i l’acompanyament als joves 
participants. 
 

2. ADQUISICIÓ EN COMPETÈNCIES CLAU 

2.1. Descriure la metodologia emprada. Transversalitat i articulació en les diferents accions del 
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programa. 

L’adquisició de competències clau es va treballar en dues fases/accions del programa: 

 En el mòdul de la formació professionalitzadora: adaptant els continguts a cada professió. Els continguts 
van ser per treballar competències bàsiques com ara competència lingüística, matemàtica, digital, 
d’interacció amb el món físic, cultural i artística, d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa.  

 En l’acció tutorial: de forma individual com grupal fent èmfasi en l’entrenament en habilitats socials,  
entre d’altres, ja que com s’ha especificat anteriorment, el treball en acció tutorial es va 
complementaramb el treball en identificació de competències i recerca de feina. 

La metodologia de treball es va adaptar a les característiques del lloc de treball en el qual es formaven i 
també a les necessitats i característiques de l’alumnat, donat que els grups de joves eren heterogenis: amb 
nivells formatius de base diferent i amb capacitats d’aprenentatge diversos. 

Les classes per treballar aquests continguts dins el mòdul professionalitzador es van organitzar de dues 
maneres distintes: 

1. Per dos dels cursos de formació professionalitzadora es va realitzar les classes intercalades amb els 
continguts professionalitzadors de l’ofici corresponent i, per tant, els docents eren les mateixes persones 
que impartien la formació professional.  

2. Un grup realitzà la formació en competències clau un dia concret de la setmana a càrrec d’una formadora 
diferent de la professionalitzadora. 

En tots els grups, durant les sessions de tutoria es va continuar treballant i/o ampliant els continguts. 

2.2. Valoració dels resultats previstos i els obtinguts. Desviacions. 

A nivell pedagògic, es valora satisfactòriament l’adequació dels continguts, en la mesura del possible, a les 
especificacions de la formació professional ja que permet treballar de forma més integral les competències 
de base i tècnic-professional dels joves. 

A nivell organitzatiu, poder incloure part de l’adquisició de competències en la formació professional i una 
altra part en les tutories va funcionar ja que les tutores també tenien major coneixement de l’alumnat per tal 
de consensuar el seu itinerari individual. Tot i així, es valora prioritari poder treballar aquestes competències 
de forma intercalada a les professionals a nivell de calendari. 

A nivell didàctic, preparar materials en funció de les característiques d’aprenentatge de l’alumnat i, que les 
activitats fossin plantejades de forma pràctica i significativa tant per la vida diària  com professional ha estat 
enriquidor. 

A nivell d’assoliment d’aprenentatges, els resultats han estat satisfactoris ja que l’adaptació dels continguts a 
les diferents especificacions ha permès que cada alumne assolís els aprenentatges segons les seves 
capacitats. 

 

3. FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

3.1. Descriure com s’han desenvolupat les accions vinculades a aquest tipus de formació (per 
especialitats). 

Es van realitzar tres formacions professionalitzadores d’acord amb la prospecció de necessitats del mercat 
laboral i empresarial de la zona d’influència i la priorització d’interessos dels seleccionats. Algunes d’elles 
són especialitats que ja s’havien impartit en edicions anteriors. 

Els cursos professionalitzadors, que van tenir 10 alumnes cadascun, van ser:  

 [COMA10JPO] Gestor/a de magatzem (14/JPO14/257/0119146/004): inici: 02/03/2015- fi: 22/05/2015. 
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Hores diàries 5h.  

La formació es va impartir en dependències de l’Ajuntament de Manresa habilitades per a tal. Es va realitzar 
formació teòrica de forma dinàmica i real a les tasques a desenvolupar pròpies de l’especialitat i, d’acord als 
continguts formatius. Els joves van acreditar el carnet de carretó elevador (10h) requisit important per a 
afavorir a la inserció.  

Recordar que al llarg d’aquestes 270h de formació professionalitzadora també s’han inclòs els continguts a 
treballar de les competències clau vinculades a la professió. Així doncs, per exemple es van treballar part de 
les competències digitals per executar treballs de resum, presentacions de continguts assolits, etc.  

 [HOTR_01_JPO] Ajudant de cuina, restaurant i sala (14/JPO14/257/0119146/002): 02/03/2015- fi: 
09/06/2015. Hores diàries 5h. 

En aquesta especialitat la formació es va realitzar a l’Escola Joviat, que compta amb una cuina i un 
restaurant preparats per a la formació en els oficis de cambrer/a i cuiner/a; a banda, té una llarga 
experiència en treballar amb joves amb diferents graus formatius (PFI, CFGM, FO, etc.).  Durant les hores 
també es van preparar per treure’s el carnet de manipulador d’aliments. Les activitats realitzades van ser de 
caire pràctic ja que les instal·lacions així ho permetien i, per tant, van poder desenvolupar-se ja des d’un inici 
com en el lloc de treball oportú. 

Les hores de competències clau es van desenvolupar al mateix centre esmentat un dia concret de la 
setmana. La docent era especialitzada amb aquests temes i, no es va poder vincular tant a l’especialitat 
formativa. 

 [COMA_02_PO] Auxiliar de magatzem i comerç (14/JPO14/257/0119146/005): inici: 02/03/2015- fi: 
22/05/2015. Hores diàries 5h. 

La formació es va desenvolupar tant al CIO, amb docents especialitzats en les matèries a impartir com a la 
Fundació EMI, on es va treballar la part de telemàrketing, venta online, PRL i el carnet de manipulació 
d’aliments. Les accions didàctiques van ser tant teòriques com pràctiques, tot i que part del temari va ser de 
caire més teòric, sense poder posar a la pràctica, de forma més real els coneixements adquirits. 

Les competències clau es van anar introduint a la vegada amb continguts de la formació professional, a 
càrrec dels mateixos docents d’aquesta ja que el perfil professional així ho permetia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 4: Formació professionalitzadora 

3.2. Valorar cada especialitat formativa: resultats previstos i obtinguts. Desviacions. 

La sol·licitud de convocatòria preveia atendre a 30 joves, cosa que es va assolir ja que durant la fase de 
formació professionalitzadora el grup va romandre estable i, les úniques baixes que es van produir van ser 
abans d’iniciar-la o bé, un cop finalitzada aquesta. A continuació s’analitza cada especialitat: 

 [COMA10JPO] Gestor/a de magatzem (14/JPO14/257/0119146/004): Va ser un grup cohesionat que va 
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Gestor/a de magatzem 270 5 10 9 90,0% 9 1 8 2 9 95,2%

Ajudant de cuina, restaurant i sala 300 5 10 10 100,0% 5 5 8 2 10 94,5%

Auxiliar de magatzem i comerç 270 5 10 10 100,0% 3 7 10 0 10 97,0%

TOTAL 840 5,0 30 29 96,7% 17 13 26 4 29 95,6%
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permetre treballar amb tranquil·litat tots els continguts professionals tot i la diversitat de nivells formatius 
i d’assoliment de coneixements. Hi va haver un alumne que no ha assolit el certificat ja que la seva 
assistència al tram final havia baixat i el seu rendiment, també havia anat en detriment de l’acreditació.  

 [HOTR_01_JPO] Ajudant de cuina, restaurant i sala (14/JPO14/257/0119146/002): va ser un grup amb 
disparitat d’interessos i procedències; amb tot va funcionar bé i, tot i alguna persona que era força 
distorsionadora encara que intervingués en relació a la temàtica a tractar, es van poder donar tots els 
continguts.  

 [COMA_02_PO] Auxiliar de magatzem i comerç (14/JPO14/257/0119146/005): l’heterogeneïtat del grup 
va ser present en tota la formació; el grup va tirar endavant però també per l’alta intensitat del calendari 
formatiu (2.5mesos de formació); amb tot, va ser una classe caracteritzada per interrupcions constants, 
per expressar les seves desavinences sense incidents transcendents però que van requerir la 
intervenció de les tutores. Això va provocar que s’assolissin els continguts mínims del temari. 

va afavorir tant a l’assistència com a l’aprofitament de la formació la brevetat i condensació del calendari 
formatiu ja que tot i no tenir l’hàbit de treball tant desenvolupat, l’interès i motivació pel programa va permtre 
pal·liar les mancances que poguessin presentar com també la percepció d’un incentiu. Per altra banda, en 
els grups que hi havia distorsions, la intervenció de les tutores i del professorat pertinent, va propiciar que 
les interferències en el desenvolupament del curs fossin les mínimes possibles. 

La programació de la jornada diària de 5h/dia a l’inici i, de 4h en les darreres setmanes de classe s’ha 
avaluat com a positiva per afavorir també el rendiment de l’alumnat i, poder tenir més marge d’hores per les 
pràctiques no laborals donat que el període d’execució enguany era de 12 mesos i no de 15. Amb tot, el 
curs de restaurant, cuina i sala s’ha realitzat en horari de tarda cosa que va ser valorada per l’alumnat com a 
no tant positiu, segurament per l’hàbit de realitzar formacions al matí. 

3.3. Pràctiques no laborals en entorn productiu 

En el cronograma del projecte de sol·licitud es preveia que les pràctiques es realitzessin durant els mesos 
de maig i juny. Com que durant el mes de maig les formacions professionalitzadores de les tres especialitats 
encara estaven en curs, es procurà que les hores de formació fossin 4h/dia per poder compaginar amb les 
pràctiques. Finalment, el gran gruix de les pràctiques s’iniciaren a mitjans d’aquest mes i s’estengueren fins 
al juliol en el curs de Gestor/a de magatzem ja que hi va haver dificultats per trobar empreses 
col·laboradores per dos alumnes menors d’edat. Les previsions era que tots els alumnes poguessin realitzar 
pràctiques si assolien la fase de formació. Així doncs, únicament un alumne del curs de Gestor/a de 
magatzem no les va realitzar per no acreditar la formació professionalitzadora. 

S’han signat 23 convenis de pràctiques no laborals on han participat els 29 alumnes que han accedit a 
aquesta fase del programa. En el cas de 6 empreses s’hi ha destinat 2 alumnes, molts dels casos per cobrir 
perfils professionals diferents (comerç i logística) o bé, perquè eren 2 centres de treball diferents dins la 
mateixa raó social. 

Gràcies a aquests convenis s’han pogut materialitzar diferents contractes de treball tant per la via 
subvencionada com per la via ordinària, que s’especifiquen a posteriori. 

Cal esmentar també que en les pràctiques només hi ha hagut un parell d’incidents on s’ha hagut de fer 
mediació entre empresa-alumna, ja que les alumnes manifestaven discrepàncies amb els tutors d’empresa 
en quant a tasques a realitzar i formes de dirigir-se/exigències d’aquests cap a elles.  
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Gestor/a de magatzem 10 9 8 1 80,0 9 100,0% 1 2

Auxiliar de magatzem i comerç 10 10 3 7 80,0 10 100,0% 1 1

Ajudant de cuina, restaurant i sala 10 10 5 5 80,0 10 100,0% 0 1

TOTALS 30 29 16 13 80,0 29 100,0% 2 4
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CONTRACTARÍEU?

60%

40%

SÍ

NO

ACOLLIRÍEU NOUS ALUMNES EN 

PRÀCTQUES?

95%

5%

SÍ

NO

 

TAULA 5: Practiques no laborals 

 

La valoració de les empreses un 
cop l’alumnat havia realitzat les 
pràctiques és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICA 7 : Valoració de les empreses 

Per altra banda, la valoració que fa l’empresa del grau de satisfacció amb el servei respecte a la gestió de 
les pràctiques per part de l’equip de tutores del centre és altament satisfactòria ja que puntua l’organització i 
coordinació durant el període de pràctiques amb un 92.5% de  satisfacció. I del 91.25% pel que fa a la 
informació proporcionada i la resolució de dubtes envers a les pràctiques (convenis, documentació de 
seguiment, contractació, etc.). 

Respecte a la valoració de l’empresa a possibles contractacions i/o continuacions de pràctiques en futures 
col·laboracions, els resultats són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICA 8 : Percentatge d’intenció contractació   GRÀFICA 9 : Percentatge de repetició pràctiques 

Val a dir que el 60% de les empreses contractaria als joves que han tingut en pràctiques. L’únic condicionant 
era complir els requisits del SOC per poder rebre la subvenció i, la capacitat i necessitat de contractació. 
Amb tot, el 40% de les empreses que manifesta que no contractaria als joves és per la seva falta d’interès- 
motivació cap a la tasca a realitzar que han mostrar al llarg del període de pràctiques. 

3.4. Anàlisi de la incidència i de l'efecte incentivador dels ajuts previstos per a les persones joves 
participants. 

Es valora determinant el cobrament de l’incentiu lligat a l’aprofitament i assistència de la formació 
professionalitzadora i de les pràctiques no laborals a l’assoliment de la certificació d’aquestes fases (96.6%). 
Per tant, es valora que l’incentiu té un efecte motivador en l’alumnat però queda desdibuixat l’interès real per 
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a la formació i per a la vinculació al programa ja que un cop van cobrar la màxima quantia establerta que els 
pertoca, part de l’alumnat es va desdir del seguiment satisfactori del programa. Així doncs, en la fase tutorial 
de recerca de feina (tècniques de recerca de feina, habilitats socials, etc.) l’assistència va minvar 
considerablement. Posteriorment, a partir del setembre, que els cursos de formació reglada es van iniciar, 
l’assistència i la combinatòria d’horaris amb l’alumnat es va haver d’intensificar per poder fer el seguiment i 
acabar de desenvolupar les tutories. 

Les tutores del programa presentaren l’incentiu com una petita nòmina per fer la “feina” que els pertocava i a 
més, ben feta i que en tot moment no havien de perdre de vista que eren privilegiats per poder percebre 
aquesta quantia per estar formant-se, ja que la inscripció al programa tampoc els suposava cap cost directe. 
L’objectiu fou donar valor a la formació que rebien d’acord amb els seus interessos i motivacions i buscar el 
compromís de participació a través de les seves motivacions a pesar de l’incentiu econòmic. 

Per contrarestar aquesta desviació de seguiment del programa després de les fases amb possibilitat de 
cobrament d’incentiu i d’ajut de transport, es va realitzar una veritable tasca de seguiment, foment de la 
motivació i recerca d’estratègies de comunicació àgils amb l’alumnat per part de les tutores, com ara 
intensificació de trucades i de comunicacions via whatsapp. 

Pel que fa a l’ajut de transport la valoració és positiva però no determinant en els resultats obtinguts ja que 
la quantia en joc cobreix una part molt minsa del cost del transport a pagar pels alumnes residents fora de 
Manresa (8 alumnes: 26.6%) i, més tenint en compte que molts d’aquests alumnes realitzaren les pràctiques 
a la seva localitat de residència. 

 

4. FORMACIÓ PER L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GES) A 
L'IOC O CENTRES DE FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES. 

4.1. Descriure com s’han desenvolupat les accions vinculades a aquesta formació 

En aquesta edició de JPO2014 només 5 alumnes estaven pendents d’assolir el Graduat en ESO. Durant el 
trimestre de gener a juny, només un alumne cursava la ESO a l’Escola d‘Adults Jacint Carrió de Manresa. 
La resta de l’alumnat es va matricular a l’IOC.  

CENTRE MODALITAT ALUMNES 

Institut Obert de Catalunya (IOC) On-line 4 

Centre de Formació Escola d’Adults Jacint Carrió (Manresa) Presencial 1 

TAULA 6: Centres amb alumnes matriculats 

L’alumne que cursava la GESO a l’escola l’adults va assolir el certificat al mes de juny de 2015. El primer 
trimestre (trimestre de primavera 2015),el seguiment de la resta d’alumnat a la IOC va ser força irregular ja 
que 2 alumnes no van seguir els mòduls matriculats. Un no va iniciar, tot i assistir a les primeres sessions de 
formació que s’organitzaren des de les tutories.  

Des de les tutories de SUPORT A LA IOC/GES es van organitzar sessions per explicar temari que els joves 
no entenien o bé per fer les activitats del lliurement en curs així com la tutora permetia fer el seguiment de 
les activitats de lliuraments i mòduls. Tot i així es va prioritzar que els joves treballessin de forma autònoma i, 
que per tant, s’organitzessin en el calendari pautat des de la IOC. Val a dir que aquest recurs també es va 
oferir al jove que cursava la ESO a l’escola d’adults però que no va fer servir ja que seguia les assignatures 
pendents amb correcció. 

El seguiment va acabar sent molt individualitzat ja que les sessions de suport han estat a demanda perquè 
no cursaven pas les mateixes assignatures i, algunes sessions han acabat sent sessions de reforç. 

A continuació es detallen els mòduls matriculats i els resultats obtinguts segons alumnes: 

Trimestre primavera 2015 Trimestre tardor 2015 
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Alumnes inscrits a l’IOC 4 Alumnes inscrits a l’IOC 2 

Mòduls matriculats 8 Mòduls matriculats 8 

Mòduls aprovats 5 Mòduls aprovats 4 

Alumnes que obtenen el GES 0 Alumnes que obtenen el GES 1 

Alumnes que abandonen 2 Alumnes que abandonen 1 

TAULA 7: Evolució matrícula a l’IOC 

 

Per altra banda detallem els resultats obtinguts per l’alumne matriculat a l’escola d’adults: 
 

Centre de Formació d’Adults Jacint Carrió de Manresa 

Alumnes inscrits 1 

Nivell GES2 

Alumnes que obtenen el GES 1 

Alumnes que abandonen 0 

TAULA 8: Evolució matrícula a les escoles d’adults 

4.2. Valorar el procés i els resultats obtinguts 

L’alumne que cursava la GESO a l’escola d’adults va assolir el certificat al mes de juny de 2015. El 
seguiment de la resta d’alumnat a la IOC durant el primer trimestre (trimestre de primavera 2015, segons la 
IOC) va ser força irregular ja que 2 alumnes no van seguir els mòduls matriculats. Un no va iniciar, tot i 
assistir a les primeres sessions de formació que s’organitzaren des de les tutories. L’altra alumna no 
finalitzava- entregava les trameses correctament i a termini i per tant, no va assolir les assignatures. Els 
altres dos alumnes van seguir el trimestre correctament i aprovant les assignatures.  

Durant el trimestre de tardor, només es van matricular a 2 alumnes ja que una havia causat baixa del 
programa i, l’altre alumne ja no es va matricular per no seguiment del programa i no voluntat de treure’s la 
ESO. Respecte a aquests dos alumnes, un ha continuat seguint la formació i a desembre de 2015 ha 
acreditat la ESO. L’altre alumne, per circumstàncies personals no ha pogut seguir el trimestre, tot i que la 
seva voluntat hi era. 

Es va valorar inscriure l’alumnat a la IOC, sistema d’educació a distància, perquè al primer trimestre no hi 
havia la possibilitat de matricular-se a l’escola d’adults i,  fent èmfasi al que suposa estudiar de forma no 
presencial (no horaris, no professor que expliqui lliçó, etc.) i l’esforç personal que comporta. Amb tot, es va 
matricular als joves de les assignatures mínimes, per tal que donessin sortida a la formació 
professionalitzadora i a les pràctiques, que coincidien en el temps.  

Així doncs, els resultats de la formació per obtenir el graduat de la ESO no es valoren del tot satisfactoris: ha 
estat un seguiment d’extrems ja que part de l’alumnat ha seguit la formació perfectament fins a assolir el títol 
i, per altra banda, la resta ha acabat abandonat els estudis. Pot ser un efecte motivador veure les poques 
assignatures pendents que els mancava a aquest parell d’alumnes que l’han assolit i, pels altres, veure el 
llarg itinerari formatiu que els faltava, se’ls feia dur pensar quan l’assolirien. 

5. CURS ESPECÍFIC O CURS DE PREPARACIÓ PER A L’ACCÉS DE GRAU MITJÀ  

Aquest tipus de formació no es va donar ja que els joves sense ESO no tenien interès a matricular-se a cap 
grau mitjà. 
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6. PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ D'EMPRESES EN EL PROGRAMA 

6.1. Descripció de les accions previstes 

Les accions de promoció de la participació d’empreses es van desenvolupat al llarg de tot el programa, tot i 
que amb més intensitat durant els primers mesos de març i abril per les pràctiques no laborals dels cursos 
de formació i al maig i juny per les contractacions subvencionades i altres insercions fora de programa.  

Respecte de les accions concretes, es van enviar correus electrònics amb un tríptic informatiu per les 
pràctiques i per la contractació subvencionada. Posteriorment es van fer diverses trucades de prospecció i 
es van fer visites.  

Es va contactar amb l’Associació d’Empresaris de Bufalvent per tal d’arribar a més empreses i, fruit de la 
col·laboració es va poder gestionar pràctiques per a alguns alumnes així com una contractació 
subvencionada.  

6.2. Valoració dels resultats obtinguts 

Com a resultat de les tasques de prospecció, es va contactar amb 72 empreses i 23 van col·laborar acollint 
joves en pràctiques.  A continuació es mostra una taula amb les empreses contactades i les que finalment 
han col·laborat acollint joves en pràctiques amb la distribució per sectors: 

Segons mostra la gràfica, el sector que més 
esforç de prospecció va requerir és el de 
logística ja que dos alumnes eren menors 
d’edat i va costar molt trobar una empresa que 
els volgués acollir en pràctiques ja que, 
malgrat els esforços realitzats per capgirar 
aquesta discriminació per qüestió d’edat, 
al·legaven que volien evitar més risc en 
prevenció de riscos laborals. També el fet que, 
en el moment de tancar les pràctiques, es 
prioritzava aquelles empreses amb alguna 
possibilitat d’inserció posterior. 

 

GRÀFICA 10 : Sectors de prospecció 

7. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DELS PARTICIPANT EN EMPRESES. CONTRACTACIÓ 

7.1. Descripció de l'actuació 

De les 23 empreses que van acollir els 29 alumnes de pràctiques, finalment van ser dues les empreses que 
van contractar joves dins de programa i que van tramitar la subvenció. Una del sector comerç, Mitges a 
Mitges, SL, i una del sector logístic, PROMOFIX, SLU. Es va mantenir un seguiment continuat primer amb 
els alumnes i, en funció de les seves valoracions i comentaris, amb els tutors de les empreses. Els 
seguiments van ser presencials, telefònics i per correu electrònic i sempre amb un resultat molt positiu.  

Hi va haver 3 empreses que van contractar 4 alumnes entre 3 i 6 mesos fora de programa. Amb aquests 
casos el seguiment es va fer amb l’alumne ja que amb l’empresa no hi havia cap conveni que regulés 
seguiment de la contractació.  Les empreses no es van acollir a les ajudes proposades perquè necessitaven 
personal per a menys hores setmanals o bé per un període de temps inferior als 6 mesos de les indicades 
en les bases de la convocatòria. 

Els tutors i representants legals de les empreses, de fet, van valorar molt positivament tenir la possibilitat de 
disposar d’un o varis treballadors 'a prova' alhora que els ensenyaven l'ofici abans de procedir a una 
contractació en ferm.  

Fruit de l’orientació en tècniques de recerca de feina i de l’acompanyament que es va fer, durant el segon 
semestre del 2015, 7 joves van aconseguir contractacions temporals, fins a 6 mesos i un va aconseguir un 
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contracte d’un any.  En aquests casos tampoc es va poder fer tutorització amb l’empresa però sí que es va 
fer un seguiment constant amb el jove per garantir que la relació laboral fos satisfactòria. 

A continuació es mostra el resum de les insercions aconseguides: 

Sector Participant Empresa Tipus contracte Subvencionat Durada 

Hostaleria Gabriel Rojas Establiments Aral, SL (grup DIESA) Obra i servei No 3 mesos 

Hostaleria Helios Tortosa Sushi Obra i servei No 3 mesos 

Comerç 
 
 

Sònia Torres 
 
 

Centros Comerciales Carrefour 
Centros Comerciales Carrefour 
 

Obra i servei 
Obra i servei 
 

No 
No 

 

4 mesos 
3 mesos 
 

Comerç Hind El Ouzkhati Mitges a Mitges, SL (Intimissimi) Obra i servei Si 6 mesos 

Comerç Sara Rodríguez Toté Vignau, SL Obra i servei No 4 dies 

Logística Abdelhafid Balich Promofix Distribución Obra i servei Si 6 mesos 

Logística Adil El Kourachi Centros Comerciales Carrefour Obra i servei No 1 mes 

Logística Mohamed El Mandani Joguiba Obra i servei No 2 mesos 

Logística 
 

David Vázquez 
 

RMT Logístics (Via ETT) 
Talens (Via Sinergie) 

Obra i servei 
Obra i servei 

No 
No 

2 mesos 
Indeterminat 

Logística Cristian Vivó Framun (Via Ett) Obra i servei No Indeterminat 

Serveis Adam Reyes  Eysa Obra i servei No 3 mesos 

Indústria Helios Tortosa Anvy Plas SL Obra i servei No 7 dies 

Indústria Jordi López Tecmar 2000, SL Obra i servei No 3 mesos 

Indústria Cristina Ruzafa DW Plàstics NV Obra i servei No Indeterminat 

Indústria David Argudo Baborte, SL Obra i servei No 1 any 

TAULA 11: Insercions durant el programa 

7.2. Valoració dels resultats previstos i els obtinguts. Desviacions 

A la memòria de sol·licitud del programa lliurada el mes d’agost de 2014 es va indicar formalitzar la 
contractació del 30% dels joves. Finalment es va aconseguir que un 51,72% dels participants hagin tingut 
una contractació laboral durant el darrer semestre de l’any, malgrat que només dues van ser dins de 
programa. Es valora positivament el resultat, més enllà d’haver superat el percentatge d’insercions de les 
contractacions, perquè els joves han incrementat de forma notable la seva solvència a l’hora de fer recerca 
de feina. 

Com ja va passar a l’edició JPO2013-2015, el sector on hi ha hagut més contractacions ha estat el vinculat a 
la formació professionalitzadora de Gestor/a de magatzem, seguit del d’auxiliar de comerç i magatzem i en 
darrer lloc l’hostaleria. Hi ha hagut insercions laborals fora dels sectors professionals on s’han format perquè 
alguns joves ja tenien experiència laboral prèvia a d’altres sectors. 

Es vol destacar que totes les contractacions s’han produït a jornada parcial, mitja jornada la majoria amb 
excepció d’una inserció amb contractació subvencionada que s’ha produït a jornada completa. Per properes 
edicions, es considera que la limitació d'oferir de contractes mínim de 6 mesos també s'hauria de revisar a la 
baixa, sempre que sigui convenientment justificat. Per exemple, el calendari del programa obliga a iniciar les 
contractacions fins a una data concreta perquè el període de 6 mesos entri dins del programa. Aquesta 
qüestió limita les negociacions amb les empreses durant les accions de prospecció i seria molt beneficiós 
que el període subvencionable fos flexible i es pogués allargar. 

8. VALORACIÓ GRAU DE SATISFACCIÓ DELS JOVES PARTICIPANTS 

La valoració dels resultats de l’alumnat és altament satisfactòria tant amb la formació com amb les 
pràctiques.  

L’alumnat va valorar amb un 93% de satisfacció la formació professionalitzadora; considera que aquesta els 
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ha permès aprendre nocions bàsiques d’un ofici, que els obre les portes al món laboral i, per altra banda, va 
puntuar positivament el professorat que els va impartir aquesta formació considerant que el material emprat 
per a aprendre els continguts (93%) i, la varietat dels exercicis (93%) tant per avaluar com per assimilar els 
continguts van ser idonis per aprendre l’ofici.  

Els alumnes millorarien els horaris de la formació professionalitzadora del curs d’ajudant/a de restaurant, 
cuina i sala perquè es va impartir en horari de tardes i acabaven les classes a les 21h, fet que se’ls feia 
feixuc, especialment pels que procedien de poblacions de la comarca. 

Pel que fa a les pràctiques, els joves en general les valoren positivament amb un 87%; malgrat la puntuació 
és més baixa, continua sent altament satisfactòria. La causa es deu al fet que era la seva primera 
experiència en contacte amb l’empresa i, a vegades, les expectatives inicials (83%) amb les tasques i 
funcions que acaben realitzant eren desajustades, fet que els va fer valorar les pràctiques de forma més 
negativa en aspectes tals com la durada (86%- alguns alumnes opinen que són de curta durada). 

Finalment, els joves van valorar el seu pas pel programa com una eina per aprendre un ofici i conèixer–se a 
si mateixos per tal de saber què desitgen estudiar/treballar i, com buscar feina de forma eficaç. Així doncs, 
valoren les tutories l’espai idoni per a aprendre aquestes accions esmentades. 

 

D. CONCLUSIONS 

Des de l’equip tècnic que ha gestionat el programa es fa una valoració global de l’execució del programa 
positiva malgrat que ha estat necessari ajustar molt la temporització de les diverses fases tenint en compte 
que es comptava amb 12 mesos en lloc dels 15 que s’havia tingut a les altres edicions del programa. 

Com a punt fort, es considera que l’acció tutorial ,que fa d’eix vertebrador durant tot el programa, és la clau 
de l’èxit aconseguit. El vincle que es crea entre tutors i alumnes és fonamental perquè es pugui establir un 
itinerari individualitzat que els permeti assolir els seus objectius. Es va elaborar un pla tutorial grupal prou 
ampli com per garantir que tots els participants assolissin les competències de base (d’accés a l’ocupació) i 
transversals (identificació, relació i afrontament) i a les tutories individuals es va treballar d’acord amb les 
necessitats de cada alumne.  
 
Mostra dels bons resultats d’aquest pla d’acció tutorial són que el 51,72% dels participants en el programa 
han aconseguit trobar alguna feina durant el 2015 i a finals d’any són 11 els joves que continuen contractats, 
alguns d’ells amb possibilitats de continuar treballant durant el 2016. El 24,13% han tornat al sistema 
educatiu reglat estudiant diferents cicles formatius de grau mitjà o prova d’accés al cicle formatiu de grau 
superior. El 40% dels alumnes que no tenien el graduat de l’ESO l’han obtingut. Així doncs, els objectius del 
programa es consideren assolits amb escreix.  

Respecte dels aspectes a millorar, es considera que l’incentiu econòmic percebut durant el període de 
formació va tenir un impacte positiu pel que fa a l’elevada assistència obtinguda, però per contra, a la fase 
de tutories d’orientació i acompanyament a la inserció, una vegada ja no percebien ajut, l’assistència va 
minvar considerablement i en alguns casos les tècniques del programa van haver de realitzar molts esforços 
per motivar i incentivar l’assistència. Per tant, es creu que l’incentiu econòmic no s’hauria de vincular 
exclusivament a la fase de formació professionalitzadora i hauria de poder incloure el període de tutories. El 
fet que la convocatòria JPO2015 torni a tenir un període d’execució de 15 mesos permetrà una millor 
calendarització de la formació i les tutories. 

Un altre aspecte de millora està relacionat amb la gestió administrativa del programa i concretament amb el 
full de control horari del personal contractat. Es creu que el fet que no hi hagi un criteri únic pel que fa als 
ítems de “Nom de l’actuació” ja determinada per la convocatòria, fa que els fulls de control horari de cada 
professional siguin diferents i, per tant, que l’anàlisi posterior de la càrrega horària que comporta cada ítem 
sigui molt difícil de realitzar, si és que el sentit d’aquest full horari és el d’analitzar quin pes té cada tipus 
d’actuació en el sí del programa.  

També es creu que podria ser convenient millorar la gestió del programa GIA i que estigui disponible des de 
l’inici d’execució del programa. També seria positiu que es pogués distingir entre tutories grupals i individuals 
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i aglutinar així totes les assistències en un mateix aplicatiu de gestió.  

Aquests resultats són molt positius i superen les previsions que s’havien fet inicialment i demostra que les 
polítiques actives d’ocupació per a joves basades en l’adquisició de competències  de base, tècniques i 
transversals amb un acompanyament tutorial important són exitoses i contribueixen a disminuir la taxa d’atur 
juvenil alhora que incrementa els nivells d’ocupabilitat dels seus usuaris. 
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ANNEXOS 

Annex núm. 1: Web del CIO amb informació de JPO 
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Annex núm. 2: Dossier informatiu per a les pràctiques i la contractació de joves per empreses 
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Annex núm. 3: Dossier informatiu per a la contractació de joves per empreses 
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Annex núm. 4: Promoció al Facebook i al Twitter (mostra). 
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Annex núm. 5: Fases de les tutories grupals i individuals 

 

Fase  Acció Breu descripció 
Grupal / 
individual 

Durada 

FASE 1 
ACOLLIDA 

Sessions informatives 
grupals de formació 

Repàs de la documentació requerida 
pel programa i del calendari de la 
formació. Donar cita per entrevista 
inicial de diagnosi (EO-XALOC) 

Grupal 5 

FASE 1 
ACOLLIDA 

EO-XALOC 

Explorar les competències de base 
del possible alumnat per detectar 
punts on millorar i l'interès vers la 
formació professionalitzadora i el 
coneixement del mercat de treball 

individual 2 

FASE 1: ACOLLIDA TOTAL 7 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Orientació acadèmica 

Fira de l'Estudiant Grupal 2 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

El mercat del treball 
Sectors econòmics amb futur i 
legislació 

Grupal 2 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

Interessos i 
motivacions 

Definició interessos i motivacions i 
perfil ocupacional. Mapa ocupacional 
i fitxes professionals 

Grupal 2 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

Interessos i 
motivacions 

Balanç professional: 
autoconeixement 

Grupal 3 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Anàlisi ocupabilitat 

Factors per a l'ocupabilitat.  Grupal 2 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Seguiment formació 
professionalitzadora 

Tutoria de seguiment i aprofitament Grupal 4 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

Què em demana i què 
m'ofereix el mercat de 
treball? 

Píndola de coneixement mercat de 
treball: funcionament, organització, 
primera aproximació als interessos 
ocupacionals 

Grupal  3 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

Suport a IOC i escola 
d'adults 

Classes de suport a l'alumnat que 
està cursant la ESO a l'IOC o a 
l'escola d'adults 
(Només 5 alumnes) 

Individual 25 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Orientació acadèmica 

Suport i orientació al retorn al 
sistema educatiu 

Individual 4 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Anàlisi ocupabilitat 

Identificació de les competències a 
desenvolupar 

Individual 1 
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FASE 2 
ORIENTACIÓ 

Sessions TRF 

Orientació sobre CV, carta 
presentació, procés 
d'autocandidatura, recerca activa de 
feina i recerca 2.0. 

Individual 5 

FASE 2 
ORIENTACIÓ 

 
Seguiment formació 
professionalitzadora 

Tutoria de seguiment i aprofitament Individual 2 

FASE 2: ORIENTACIÓ TOTAL 55 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Treball en equip Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Orientació al client Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Habilitats socials en el treballador I 
(Comunicació i escolta activa) 

Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Habilitats socials en el treballador II 
(empatia i assertivitat) 

Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Control emocional Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Resolució de conflictes- negociació Grupal 2 

FASE 3 
ADQUISICIÓ 
COMPETÈNCIES 
CLAU 

Sessions de treball 
amb competències 

Organització Grupal 2 

FASE 3ADQUISICIÓ COMPETÈNCIES CLAU Suma 14 

FASE 4 
ACOMPANYAMENT A 
LA INSERCIÓ 

Sessions TRF 

Sessions d'elaboració del CV, carta 
presentació, procés 
d'autocandidatura, recerca activa de 
feina i recerca 2.0. 

Grupal 10 

FASE 4 
ACOMPANYAMENT A 
LA INSERCIÓ 

Sessions de recerca de 
feina 

Espai per a la recerca activa Grupal 20 

FASE 4 
ACOMPANYAMENT A 
LA INSERCIÓ 

Varis de seguiment 
pràctiques/ contracte 
treball  

Seguiment pràctiques (final de cada 
grup) 

Grupal 2 
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FASE 4 
ACOMPANYAMENT A 
LA INSERCIÓ 

Varis de seguiment 
pràctiques/ contracte 
treball  

Seguiment pràctiques/contracte Individual 12 

FASE 4: ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ TOTAL 44 

FASE 5  
TANCAMENT 

Sessió de valoració 
Valoració i resum dels continguts 
assolits 

Grupal 3 

FASE 5  
TANCAMENT 

Sessió de valoració Valoració de l'itinerari d'inserció Individual 2 

FASE 5: TANCAMENT TOTAL 5 

TOTAL HORES 125 
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Annex núm. 6:Calendari de tutories 

               

Programa JOVES PER L'OCUPACIÓ 2014 – TUTORIES 

               

Febrer 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 

2   3   4   5   6   

9   10   11   12   13 
Documentació inici 
programa i explicació 
formació GRUPAL 

2 

16   17 

EO XALOC i 
fitxes: On estic 
i Treballar o no 
INDIV 

2 18   19   20   

23   24   25   26   27 
Entrega materials i 
explicació calendaris 
formació GRUPAL 

2 

               

Total hores de tutories febrer Fase 1: Acollida 6       

 
Sessions 
grupals: 

   4     
Total hores tutoria febrer per 
alumne: 

6 

 
Sessions 
individuals 

   2          

               

Març 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 

2 
Acompanyament inici 
de cursos GRUPAL 1 3   4 Iniciació Campus IOC 

GRUPAL 2 5   6   

9   10   11   12   13   

16 
Píndola coneixement 
mercat i sectors 
econòmics GRUPAL 

5 17   18   19   20   

23 
Interessos i 
motivacions 
GRUPAL 

5 24 

Seguiment 
formació (5 
ALUMNES) 
INDIVIDUAL 

1 25   26   27   

30   31            

               

Total hores de tutories març Fase 1: Acollida 1       

 
Sessions 
grupals: 

   1          

Total hores de tutoria març Fase 2: Orientació 11       
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Sessions 
grupals: 

   10     
Total hores tutoria març per 
alumne: 

12 

 
Sessions 
individuals: 

   1          

               

Abril 2015 

dilluns dimarts dimecres  divendres 

      1   2   3   

6   7   8 
Balanç professional 

GRUPAL 2 9   10   

13 
Fira Estudiant 
GRUPAL 2 14   15 

Currículum i entrevista 
GRUPAL 3 16   17   

20 

  

21 

  

22 

  

23 

  

24 

Seguiment formació 
(5 ALUMNES 30 
minuts) INDIVIDUAL 

1 

27 
  

28 

Seguiment 
formació 
GRUPAL 

2 
29 

  
30 

     

               

Total hores de tutoria abril Fase 2: Orientació 7       

 
Sessions 
grupals: 

   6          

 
Sessions 
individuals: 

   1     
Total hores tutoria abril per 
alumne: 

10 

               

Total hores tutoria abril Fase 4: Acompanyament 
inserció 

3       

 
Sessions 
grupals: 

   3          

               

Maig 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

            1   

4   5 
Seguiment 
formació 
GRUPAL 

2 6   7 
Identificació 

competències 
INDIVIDUAL 

1 8   

11   12   13 
Orientació acadèmica: 
recollida inquietuds 
INDIVIDUAL 

2 14   15   

18   19   20   21   22   

25   26   27   28   29   

               

Total hores de tutoria maig Fase 2: Orientació 5       

 
Sessions 
grupals: 

    2         

 
Sessions 
individuals: 

    3         
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Total hores tutoria maig per 
alumne: 

5 

               

Juny 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

1 
Seguiment formació 
(GRUPAL) 2 

2 
  3   4      

8 
  

9 

Seguiment 
pràctiques 
INDIVIDUAL 

1 
10 

  
11 

  
12 

  

15   16   17   18   19   

22   23   24   25   26   

               

29   30 
Seguiment 
pràctiques 
GRUPAL 

2        

               

Total hores de tutoriajuny Fase 2: Orientació 2       

 
Sessions 
grupals: 

    2         

               

Total hores tutoria junyl Fase 4: Acompanyament 
inserció 

3  
Total hores tutoria juny per 
alumne: 

5 

 
Sessions 
grupals: 

    2         

 
Sessions 
individuals: 

    1         

               

Juliol 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

      1 
Anàlisi Ocupabilitat 
GRUPAL 2 2 

Identificació 
competències (10 
alumnes 1 hora 
cadascun) 
INDIVIDUAL 

2 3   

6 

Habilitats socials I i 
II: comunicació i 
escolta activa / 
empatia i assertivitat 
GRUPAL 

4 7   8 

Control 
emocional//resolució 

de conflicte – 
negociació  

4    10 
Orientació al 
client//Organització 4 

13 

Treball en equip 
(GRUP) 2 

14  

 

15  

 

16  

 

17  

 TRF: models CV, 
carta presentació i 
autocandidatura. 
GRUPAL 

2 

20 
TRF: Recerca de 
feina 2,0 GRUPAL 4 21 

TRF: Recerca 
de feina 2,0 
GRUPAL 

4 22 
TRF: Recerca de feina 
2,0 GRUPAL 4 23 

Espai de Recerca de 
Feina GRUPAL 2 24 

Seguiment contracte 
laboral 
/tutoria/inserció 
INDIVIDUAL 

2 
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27 
Espai de Recerca de 
Feina GRUPAL 2 28   29 

Espai de Recerca de 
Feina GRUPAL 2 30   31   

               

Total hores de tutoria juny Fase 2: Orientació 4       

 
Sessions 
grupals: 

    2         

 
Sessions 
individuals: 

    2         

               

Total tutoria juliol Fase 3: Adquisició competències clau 14       

 
Sessions 
grupals: 

    14         

               

Total hores tutoria juliol Fase 4: Acompanyament inserció 22  
Total hores tutoria juliol per 

alumne: 
40 

 
Sessions 
grupals: 

    20         

 
Sessions 
individuals: 

    2         

               

Agost 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

               

3   4   5   6   7   

10   11   12   13   14   

17   18   19   20   21   

24   25   26   27   28   

31    Vacances           

               

      

Setembre 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

   1   2   3   4   

7 

Orientació 
professional i 
acadèmica (1 HORA 
10 ALUMNES) 
INDIVIDUAL 

1 8 

Espai de 
Recerca de 
Feina 
GRUPAL 

2 9   10 
Espai de Recerca de 
Feina GRUPAL 2 11   

14   15 

Espai de 
Recerca de 
Feina 
GRUPAL 

2 16   17 
Espai de Recerca de 
Feina GRUPAL 2 18   

21   22 

Espai de 
Recerca de 
Feina 
GRUPAL 

2 23   24   25   

28   29   30 
Acompanyament a la 
inserció Individual 1       
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Total hores de tutoria setembre Fase 2: Orientació 1       

 
Sessions 
individuals: 

   1          

               

Total hores tutoria setembre Fase 4: Acompanyament 
inserció 

11  
Total hores tutoria setembre per 
alumne: 

12 

 
Sessions 
grupals: 

   10          

 
Sessions 
individuals: 

   1          

               

Octubre 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 1   2   

5   6   7   8   9   

12   13   14   15   16   

19   20   21   22   23   

26   27   28   29 
Acompanyament a la 
inserció INDIVIDUAL 2 30   

               

Total hores tutoria setembre Fase 4: Acompanyament 
inserció 

2  
Total hores tutoria setembre per 
alumne: 

2 

 
Sessions 
individuals: 

   2         

               

Novembre 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 

2   3   4   5   6   

9   10   11   12 

Seguiment contracte 
laboral 
/tutoria/inserció (1 
HORA 10 
ALUMNES) 
INDIVIDUAL 

1 13   

16   17   18   19   20   

23   24   25   26 

Seguiment contracte 
laboral 
/tutoria/inserció (1 
HORA 10 
ALUMNES) 
INDIVIDUAL 

1 27   

30               

          
Total hores tutoria novembre per 
alumne: 

2 
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Total hores tutoria novembrel Fase 4: Acompanyament inserció 2       

               

Desembre 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 1   2   3   4   

7   8   9   10 

Seguiment contracte 
laboral 
/tutoria/inserció (1 
HORA 10 
ALUMNES) 
INDIVIDUAL 

1 11   

14   15 
Valoració final 
GRUPAL 3 16   17 

Valoració final (10 
alumnes 1 hores per 
alumne) INDIVIDUAL 

1 18   

21   22   23   24   25   

28   29   30   31 Tancament curs 1    

              

Total hores tutoria desembre Fase 4: Acompanyament inserció 1       

 
Sessions 
individuals: 

   1         

               

Total hores tutoria desembre Fase 5: Tancament 5  
Total hores tutoria desembre per 
alumne: 

6 

 
Sessions 
grupals: 

    4         

 
Sessions 
individuals: 

    1         

               

TOTAL HORES DE TUTORIA PER FASES     

 Fase 1: Acollida  7     

 Fase 2: Orientació  30     

 Fase 3: Adquisició de competències clau 14    

 Fase 4: Acompanyament a la inserció 44     

 Fase 5: Tancament 5     

TOTAL TUTORIES 100     
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Annex núm. 7: Llistat de tutories grupals realitzades 
 

Píndola Objectius 

Mercat del Treball: què em demana i 
què m’ofereix 

Aproximar els joves al mercat del treball perquè identifiquin què demana i 
què ofereix. 

Com és la feina que vull? Què demano? Estimular l’exploració dels interessos i motivacions vers la feina 
mitjançant el balanç professional. 

Motivacions vers el treball i fitxes 
ocupacionals 

Garantir que els joves tenen clars els interessos i motivacions laborals i 
les característiques de les ocupacions. 

CV + Entrevista de treball FLASH! Realitzar un CV competencial i funcional i adquirir coneixements per 
superar una entrevista 

Avaluació de la formació i pràctiques Garantir el correcte aprofitament de la formació i les pràctiques dels joves 
i treballar possibles àrees de millora. 

Anàlisi d’Ocupabilitat Aprendre a analitzar el seu grau d’ocupabilitat respecte de les professions 
que els interessen. 

Escolta activa i comunicació efectiva Entendre els conceptes, reflexionar sobre les seves competències en 
escolta activa i comunicació i la importància que tenen. 

Empatia i assertivitat Entendre els conceptes, aprendre a posar-se en el lloc de l’altre i 
construir missatges assertius. 

Comunicació interpersonal Entendre la importància d’una comunicació efectiva i coneixement de les 
tècniques bàsiques de comunicació. 

Control emocional Entendre la importància de les emocions i de la seva correcta gestió en 
les relacions interpersonals. 

Resolució i negociació de conflictes Conèixer i identificar el conflicte com a situació de negociació, aprendre a 
crear arguments de negociació i a defensar-los. 

Orientació al client Identificar els clients i incorporar l’orientació al client com a pràctica 
laboral satisfactòria. 

Planificació i organització Conèixer el significat de planificar i organitzar, autoavaluar el seu nivell de 
competència i conèixer estratègies de planificació i organització. 

Treball en equip Entendre la importància del treball en equip i els avantatges del treball en 
cooperació i col·laboració amb companys. 

Carta de presentació i 
d’autocandidatura 

Conèixer què són i per a què serveixen i aprendre a redactar-les i 
adequar-les als llocs de treball concrets. 

Tècniques de Recerca de Feina (TRF): 
Núvol i agenda de recerca 

Usar el núvol i l’agenda com a eina de treball per la recerca de feina 
(Drive o OneDrive) 

TRF: portals de recerca de fina i xarxes 
socials 

Conèixer les actuals vies de reclutament i de recerca de feina 2.0, usar 
les xarxes socials per la recerca i cuidar la identitat digital. 

TRF: Ofertes de treball, contracte i 
ETT’s.  

Saber interpretar una oferta de treball i valorar si es té el perfil, saber 
analitzar un contracte laboral i conèixer les principals ETT’s. 

Recerca Activa de Feina Realitzar una recerca activa de feina de forma autònoma i eficient amb 
l’acompanyament de l’expert. 

Tornar  al text 


