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DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL ACTIVA’T 2017
Circuit dels serveis:
Entrada dels usuaris/es al dispositiu ACTIVA’T:
-

Derivació OTG
Pels Ajuntaments
Per difusió Montsià Actiu: web, dípitc, boca –
orella, altres...
Ja conèixen el servei

-

Accions individuals:
-

Tutoria inicial
Tutories de seguiment
Tutories de Tancament

Accions grupals:
-

Tallers de recerca de feina (Aula Activa’t)
Taller de marca personal
Taller de treball en equip i cooperació
Taller procés de selecció
Taller empresa
Taller aprenem competències TIC

Accions de suport a la inserció:
-

Intermedicació laboral
Programa de pràctiques no laboral

*El recorregut dels participants del dispositiu s’adapta les seves necessitats a partir de
l’entrevista inicial

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Treball a les 7
comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.
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Descripció dels serveis del dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T
ACCIONS INDIVIDUALS
1.- Tutoria inicial
És la primera acció que es realitza a totes les persones que sol·liciten cita amb la tècnica
d’inserció. És realitza mitjançant una entrevista personalitzada per determinar amb l’usuari les
motivacions, interessos i disponibilitat per a encarar el procés d’orientació, formació i
assessorament ACTIVA’T.
El contingut és:
•
•
•

Informació del programa ACTIVA’T sobre la dinàmica que se seguirà dintre del
dispositiu.
Elaboració de la diagnosi sociolaboral, balanç de competències i disseny de l’itinerari
personal d’inserció
Derivació a diferents mesures del dispositiu.

2.- Tutories de seguiment
Valoració d’estadis intermedis i consecució d’objectius intermedis, revisió de l’itinerari
personal, si s’escau. Aquestes tutories és realitzen individualment, però també és poden fer
accions concretes via telefònica o per correu electrònic.
Contingut:
•

Anàlisi dels resultats obtinguts i valoració de competències assolides

3.- Tutories de tancament
Valoració dels objectius assolits i determinació dels aspectes que la persona ha de treballar
autònomament per a aconseguir la millora de la seva ocupabilitat. Es fa quan finalitza la
participació en el dispositiu per mutu acord.
La baixa del dispositiu és per aquests motius:
•
•

•

De mutu acord entre la tècnica i l’usuari, donat principalment perquè no li podem
oferir mes mesures
Per abandonament per part de l’usuari, en aquest cas l’usuari no és presenta sense
causa justificada en alguna de les cites/sessions/tutories que acorda amb la tècnica ui
que formen part del seu itinerari personal.
Per inserció laboral, és quan la persones porta més de 6 mesos en contracte de treball.

Contingut: Valoració del dispositiu ACTIVA’T i del seu procés de millora de l’ocupabilitat
assolida. S’utilitzarà un enquesta de valoració final.
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ACCIONS GRUPALS
Les accions grupals s’estructuren en format taller, per a grups de màxim 10 persones segons
l’activitat. Els tallers que s’ofereixen des del dispositiu són:
a. Taller de competències personals
En aquest taller de durada màxima 4 hores és treballen mitjançant la realització de dinàmiques
grupals l’autoconeixement personal i la identificació de les competències pròpies i que més es
valoren al mercat de treball.
b. Taller de competències trasnversals
En aquest taller de durada màxima 4 hores és treballen mitjançant la realització de dinàmiques
grupals el valor de dues competències transversals com són el treball en equip i la cooperació.
Dues competències que el mercat de treball valora positivament i que ens agradaria que els
usuaris puguin adquirir amb aquest taller.
c. Taller el procés de selecció
En aquest taller de màxim 4 hores, facilitem als usuaris els coneixement sobre diferents
processos de selecció més habituals, posant èmfasi en treballar aspectes relacions en
l’entrevista de treball que és el mètode més utilitzat. En aquest taller és dona a l’usuari/a una
guia explicativa per poder tenir un suport per a futurs processos de selecció.

d. Taller ACTIVA’T per a la recerca de feina
En aquest taller donem a conèixer les principals eines i canals als usuaris/es per a la recerca
activa de feina. Més del 50% de les hores del taller és dediquen a la recerca de feina activa per
part de l’usuari, acompanyat en tot moment per un tècnic/a.

e. Taller Aprenem competències TIC
Aquest taller està dirigit a aquelles persones que no tenen les competències TIC mínimes per a
poder cercar feina per internet d’una manera autònoma i que per tant tampoc poden fer el
taller ACTIVA’T per a la recerca de feina

f.

Taller Empresa

Aquest taller el desenvolupem en cooperació amb empreses del territori. El que fem és portar
als usuaris a les empreses per a conèixer diferents llocs de treball i analitzar conjuntament amb
l’empresa quines competències i actituds demanden als seus treballadors/es .
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ACCIONS DE SUPORT A LA INSERCIÓ
Programa de pràctiques no laborals en empreses
Els usuaris del dispositiu, podran disposar d’aquest programa que és realitza en col·laboració
amb empreses del territori. L’objectiu d’aquest programa és aproximar l’usuari a l’empresa,
per millorar la seva ocupabilitat o agafar experiència laboral. La durada màxima d’aquest
programa son 150 hores.
Intermediació laboral
Servei per posar en contacte a les empreses que tenen una necessitat de contractació amb
candidats del dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T.
Suport i seguiment en el procés d’inserció (a través conveni Fundació Montsià)
Aquest servei inclou:
a) Orientació i suport a la persona: Per garantir que s’entenen els drets i responsabilitats i
obligacions associats al lloc de treball. ƒ
b) Informació, orientació i suport per a l’ajust al lloc de treball (mètodes de treball,
horaris, adaptació i organització de l’entorn físic, adaptació a l’equipament)
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