ACTIVITATS
Àmbit sòcio-laboral
Beneficiaris
Persones

Empreses
/Entitats

Objectius

Activitats / Accions

Indicadors

Millorar l’ocupabilitat de les persones
afavorint el desenvolupament de les
seves competències professionals

 Programa d’Orientació i acompanyament a la inserció
(SOC)
 Orientació professional i educativa
 Espai club feina
 Orientació laboral per a persones usuàries xarxa
Xaloc i/o serveis socials locals (Recull activitats
Mercat Treball, Diputació de Barcelona)
 Orientació per a col·lectius vulnerables (Recull
activitats Mercat Treball, Diputació de Barcelona)

Persones ateses
Persones inserides
Persones que inicien formació
Accions realitzades (individuals/grupals)
Grau de satisfacció general

Promoure la cohesió econòmica i
social mitjançant accions que
afavoreixin el foment de l’ocupació.

 Accions de sensibilització amb els agents vinculats al
mercat de treball
 Visites a empreses/entitats
 Intermediació laboral: borsa de treball i pràctiques
(captar ofertes laborals, pràctiques, donar suport
selecció i inserció de persones)
 (Re)orientació a persones treballadores en processos
de recol·locació i/o de preparació per a la jubilació
 Accions de coordinació amb centres de formació i
entitats socials
 Comunicació i difusió mitjançant xarxes socials,
participació en esdeveniments, ...

Empreses/entitats renoven col·laboració
Empreses captades per intermediació
laboral
Empreses/entitats/centres visitats/des
Entitats captades
Ofertes laborals captades i gestionades
Pràctiques captades i gestionades

Fomentar la relació amb altres entitats
relacionades amb l’orientació,
l’ocupació i desenvolupament de
recursos humans.

Àmbit formatiu
Beneficiaris
Persones

Objectius
Millorar l’ocupabilitat de les persones.
Promoure accions positives per lluitar
contra l’exclusió social i laboral.

Activitats / Accions
 Formació en tècniques de recerca de feina, habilitats
socials i competències d’ocupabilitat, ...

Impulsar accions d’igualtat
d’oportunitats en l’àmbit laboral

Empreses
/Entitats

Dissenyar plans i programes de
formació per a la millora de la
competitivitat de les empreses

 Formació en tècniques d’orientació educativa i
professional
 Formació en habilitats socials

Àmbit innovació i recerca
Impulsar la investigació i recerca en
l’àmbit de l’orientació laboral i els
recursos humans

 Impuls d’accions per a l’orientació i acompanyament
a les persones de diferents col·lectius
 Aplicació d’eines metodològiques basades en la
potenciació d’habilitats personals i emocionals
 Disseny d’estratègies, recursos i materials que
afavoreixin els aprenentatges i la seva aplicació

Indicadors
Accions formatives realitzades
Persones participants

