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1. Dades de la programació 
 

1.1. Línies i accions previstes 
1.2. Experts del programa 
1.3. Punts d’actuació 

 
 

1.1. Línies i accions previstes 
 

El programa desenvolupat tenia definides dues línies d’actuació complementàries: 
  
a) La línia d’actuació amb persones 
b) La línia d’actuació amb empreses 
 

 
a) Les accions de la línia d’actuació  amb les persones: 

 
Fase I:  Primer contacte /entrevista inicial  

 
Citació 
Des dels diferents serveis d’atenció a les persones de la comarca es deriven aquelles 
persones que s’ajusten als requisits del programa. Aquesta tasca es fa en xarxa amb 
els diferents professionals implicats. 

 
Entrevista d’acollida 
Primera entrevista en la que es presenta el Dispositiu a la persona derivada i es 
valora la idoneïtat de la seva incorporació. 

 
 
Fase II:   Diagnòstic d’Ocupabilitat  

 
Balanç competencial 
La primera valoració de competències permet identificar aquells elements a treballar i 
dels que se’n farà un seguiment al llarg de l’atenció de la persona en el Dispositiu. 

 
Orientació laboral 
Espai d’atenció adreçat a donar pautes sobre la situació de la persona vers el mercat 
de treball en la comarca. 

 
Ajust interessos i orientació en l’itinerari 
Espai d’orientació en el que es defineixen aquelles línies d’actuació a curt,mig i llarg 
termini en relació a la inserció de la persona participant. 
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Fase III:   Capacitació en competències transversals   
 

Tallers de competències 
Espai de treball a partir de l’anàlisi de les competències requerides en les diferents 
empreses contactades o de les diferents ofertes de feina que apareixen als portals 
d´ocupació i a partir d’aquí es fan diferents exercicis de desenvolupament i de 
transferència competencial. S’elaboraran metodologies específiques per al 
desenvolupament competencial a través d’internet.  

 
Tallers de competències als IES 
Es tracta d’una proposta  adreçada als joves dels IES de la comarca en la que es 
desenvolupen diferents competències vinculades amb els interessos formatius 
pactades prèviament amb els responsables dels centres. Les dinàmiques 
contemplen el coneixement de diferents situacions en contextos laborals en les que 
es requereix el domini de diferents habilitats. 

 
 
Fase IV:   Càpsules formatives    
 

Taller de planificació de la recerca de feina i seg uiment 
Per tal de fer front a la recerca de feina cal disposar d’una bona planificació de les 
prioritats i els canals a utilitzar.  En aquest taller es donen les eines bàsiques per a 
fer una planificació funcional de la recerca de feina ajustada a les necessitats de 
cada persona. L´alumne un cop ha començat en el Programa se li dona una Agenda 
Laboral on anirà apuntant les gestions que realitza en recerca de feina. 

 
Taller de recerca activa de feina 
La instauració de rutines de recerca de feina és molt important perquè ajuda a la 
persona a tenir un hàbit en la recerca i una confiança en les eines que utilitza. En 
aquest taller es desenvolupen aquests aspectes ajustats a l’objectiu de cadascú per 
tal d’afavorir la seva autonomia. 

 
Taller preparació de currículum 
L’adaptació del currículum vitae en funció de l’objectiu o objectius identificats i a partir 
del moment en que es realitza esdevé fonamental per iniciar la recerca de feina i per 
a que la persona prengui consciència de com ha d’enfocar la seva recerca activa de 
feina. 

 
Taller d’entrevistes de preselecció 
L’assaig sobre entrevistes de selecció permet a les persones prendre seguretat en 
els seus arguments i millorar l’explicació dels seus punts forts en relació a les ofertes 
laborals. 
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b) Les accions de la línia d’actuació amb les empre ses    

 
Fase I /Presentació a l’empresa  

 
Presentació  Dispositiu 
Donar a conèixer el Dispositiu i els seus serveis a l’ empresa buscant teixir 
complicitats amb el teixit empresarial a tot el territori 

 
Presentació cartera de serveis 
Donar a conèixer tots aquells serveis que el Dispositiu ofereix a les empreses: 
assessorament en termes de contractació, preselecció en base a les competències 
transversals, ajust del mapa ocupacional dels perfils més demandats, etc. 

 
Fase II / Anàlisi de les necessitats de contractació  

 
Anàlisi de les necessitats de contractació de l’emp resa 
Amb la informació recopilada en la Fase I, s’analitza si l’ empresa te o no necessitat 
d’efectuar noves incorporacions i quins llocs de treball són aquells que necessita o 
necessitarà cobrir.  

 
 

Elaboració   del Mapa Ocupacional 
elaboració del mapa de competències dels llocs de treball on l’empresa te necessitats 
d’incorporar noves contractacions 

 
 
Fase III/ Ajust Mapa i Metodologia Competencial   

 
Ajust del Mapa a les característiques de l’empresa 
Confecció del Mapa Ocupacional ajustat al lloc de treball concret en una empresa 
concreta, es parteix del Mapa Estàndard per lloc de treball i s’arriba al detall d’un 
Mapa d’un lloc de treball concret en una empresa concreta, amb les seves 
característiques i particularitats específiques.     

 
Formació i gestió per competències 
Es difon entre els responsables de RRHH de les empreses la metodologia de la 
selecció per competències. 

 
Fase V/ Ajust oferta-demanda 

 
Elaboració requisits de reclutament 
Elaborar els requisits de l’oferta de feina en funció dels elements sorgits del Mapa 
Ocupacional que serveixi de base als processos de selecció de nous treballadors 

 
Processos de preselecció 
Portar a terme processos de preselecció de les empreses que col·laboren amb el 
Dispositiu aplicant les tècniques de reclutament per competències 
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1.2. Experts del programa   

 
 

1 tècnica inseridora : Roser Molas 
Tasques que suposen una atenció a persones en relació a l’avaluació de la seva 
situació, desenvolupament de l’itinerari adaptat d’inserció i seguiment a nivell 
d’integració social. En elles els aspectes fonamentals són el suport  tutorial 

 
Es tracta de la mateixa tècnica que va realitzar aquestes tasques en el període 2012. 
El seu rendiment ha estat molt bo i ha complert íntegrament amb els objectius 
proposats.  

 
 

1 tècnica en elaboració de mapes ocupacionals: Mari sa Grau 
Tasques vinculades a l’elaboració de mapes ocupacionals amb les empreses 
col·laboradores del programa. L’objectiu principal és cercar vies de complicitat que 
afavoreixin la inserció laboral dels participants al programa i la millora de la 
productivitat de l’empresa. Els aspectes fonamentals són la realització de mapes 
ocupacionals. 
 
Es tracta de la mateixa tècnica que va desenvolupar el mapes l’any 2012. El seu 
rendiment ha estat molt bo i ha complert  íntegrament els objectius proposats 

 
 

1 tècnica d’accions grupals: Esther Graupera 
Tasques que suposen una atenció a persones o grups en relació al desenvolupament 
de l’itinerari adaptat d’inserció. En elles els aspectes fonamentals són els tallers 
 
Es tracta de la mateixa tècnica que va desenvolupar el mapes l’any 2012. El seu 
rendiment ha estat molt bo i ha complert  íntegrament els objectius proposats  

 
 
 

1 coordinador: Xavier Orteu 
Les tasques de coordinació han assegurat l’encaix de tot l’equip i la implementació 
del Dispositiu en lògica a la resta d’actuacions de la Comarca de la Ribera d’Ebre. Els 
aspectes fonamentals han estat les coordinacions internes i amb el Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre. 

 
Ha desenvolupat la tasca de posar els fonaments del Dispositiu amb les indicacions 
de la Directora del programa. Ha generat el treball en equip necessari per assolir els 
bons resultats.  
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1.3. Punts d’actuació   

 
Punts d’actuació d’atenció individual  
 

• La programació que s’ha desenvolupat ha tingut en compte l’atenció en tots els municipis de 
la comarca. Amb els diferents ajuntaments s’ha realitzat un treball d’informació amb 
l’objectiu d’assegurar una atenció a totes les persones amb dificultat de la comarca que ho 
requereixin.  

 
• En aquest sentit, des del Dispositiu s’ha realitzat un esforç per distribuir l’actuació en funció 

de la demanda detectada. S’han desenvolupat accions en tots els municipis: Ascó, 
Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre, Mora la Nova, Palma d’Ebre, Torre 
de l’Espanyol, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa i Vinebre. En cadascun d’ells  s’ha 
ajustat la tipologia d’atenció i la seva intensitat en funció de les necessitats.  

 
• S’ha tingut en compte dues modalitat d’atenció a les persones. Per una banda actuacions 

grupals (tallers i càpsules) i per l’altra atencions individualitzades. El resultat  ha estat que 
s’ha mantingut un espai de suport individualitzat de dues amb una freqüència quinzenal als 
municipis més petits (Garcia, La Torre de l’Espanyol, Vinebre, Ascó, Riba-Roja d’Ebre, La 
Palma d’Ebre, Ginestar, Miravet, Benissanet, Rasquera) i de tres hores setmanals als 
municipis de Móra d’Ebre i Móra la Nova. Aquesta és la planificació inicial que s’ha 
respectat sempre que hi ha hagut usuaris per atendre.  

 
• En el cas de Rasquera on no s’ha rebut cap sol·licitud d’atenció s’ha aprofitat el temps 

reservat per aquest municipi per augmentar el temps d’atenció a Móra d’Ebre, municipi on 
hem rebut major número de persones derivades. El mateix criteri s’ha utilitzat en aquells 
moments en que els participants d’un determinat municipi  no han requerit  d’ un 
acompanyament individual al llarg de l’itinerari o bé el volum de persones derivades no era 
el suficient per omplir les hores reservades d’atenció al municipi. 

 
• Igual que l’any 2012, s’ha utilitzat d’unes instal•lacions bàsiques cedides pels diferents 

municipis  per tal de poder realitzar les atencions individualitzades  en les condicions 
adequades. Habitualment l’espai ha estat ubicat en el mateix edifici de l’ajuntament menys a  
Ginestar que ens han cedit  l’espai situat a sobre el Casal Municipal;  a Flix on hem disposat  
d’un despatx al Centre d’Empreses,  i a Ascó on hem actuat en una aula del Centre de 
Desenvolupament Local. En tots ells hem disposat de  connexió a Internet. 

 
 
 Punts d’actuació d’atenció grupal   

 
Aj de Flix Centre d´Empreses La Ribera Flix 
Aj. de Móra la Nova Biblioteca Municipal 
Aj. de Móra d’Ebre Telecentre CCRE 
Aj. de Ginestar Biblioteca municipal 
Aj. de Tivissa Telecentre/ Aula municipal 
Aj. d’Ascó Biblioteca Municipal 
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2.Selecció d’usuaris i empreses  
 

2.1. Línies i accions previstes 
2.2. Experts del programa 

 
 

2.1. Usuaris i agents derivadors     
 
a) Criteris de selecció d’usuaris  
b) Protocol de derivació d’usuaris 
c) Llistat d’usuaris 
d) Agents de derivació d’usuaris 
e) Coordinacions  

 
 
a) Criteris de selecció inicial 

 
 

Els elements de necessitat a tenir en compte: 

 
- D’orientació en els nous circuits d’accés al mercat de treball. 
- De motivació cap a la recerca activa de feina. 
- D’adquisició de competències  aplicades a la recerca de feina i al treball.  
- De coneixement del propi mapa competencial 
- De definició del propi objectiu professional. 
- De disposar d’estratègies per la  mobilitat personal, professional i geogràfica. 
- D’orientació professional a mig o llarg termini. 

 
     Elements per analitzar  les condicions de les persones per accedir al Dispositiu: 

 
- Persones amb un nivell formatiu baix o molt baix en situació d’atur. 

- Persones amb manca de coneixement del circuit i estratègies a seguir per la 
recerca de feina. 

- Persones que s’han trobat fora del mercat laboral per diferents motius  i ara es 
troben amb la necessitat de reincorporar-se o incorporar-se al mercat i no 
coneixen els mecanismes actuals d’accés. 

- Persones que han treballat la gran majoria de temps en un mateix lloc de treball i 
per la situació actual econòmica s’han quedat sense feina. 

- Persones amb una manca de competències per accedir a les fonts d’informació. 
- Persones amb necessitat de conèixer el propi mapa competencial. 

- Persones que han tingut treballs temporals i/o precaris però sempre han anat 
treballant sense necessitat de gaire esforç per trobar la feina. 

- Persones desmotivades i amb sentiment d’exclusió del sistema de producció sol 
coincidir amb baix o molt baix concepte d’un mateix. 

- Persones amb les dificultats de conciliació entre vida familiar i laboral resolta 
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     Elements d’anàlisi de la disponibilitat de la persona interessada 

 
- Disponibilitat temporal per dedicar-se a la recerca de feina. El procés de la recerca 

de feina implica temps i constància, ja que és com  qualsevol procés educatiu i 
d’aprenentatge. 

- Disponibilitat a  l’aprenentatge en competències transversals. 

- Disponibilitat al canvi. Tot i que en un inici no existeixi aquesta disponibilitat s’ha 
de trobar per iniciar el procés. 

- Disponibilitat  a l’orientació professional. 
- Persones que no interfereixi en el procés la urgència econòmica en la recerca de 

feina, és a dir, amb unes necessitats bàsiques mínimes cobertes. 
 
 

b) Protocol de derivació 
 

Degut a que la majoria de possibles derivadors ja tenen coneixement del projecte en aquesta 
segona edició no ha calgut insistir amb els criteris i s’ha confeccionat un document de registre 
de les derivacions on la persona responsable del servei derivador ens feia un traspàs del pla de 
les dades personals, pla de treball dut a terme, si n’hi havia i estratègies de treball conjuntes per 
assolir els objectius marcats. 

 
Un cop l’usuari arriba derivat al servei normalment compleix els requisits i està disposat a 
participar. El fet de ser més curosos amb les derivacions ha donat com a resultat ser més 
efectius ja que la gran majoria de persones amb les que s’ha fet entrevista d’acollida ha sigut 
participant del Dispositiu. 
 
Tot i així els serveis derivadors que no tenen com objectiu un treball tan directa amb la persona 
es regien amb el criteri de persona en recerca de feina que accepta un suport per millorar 
aquesta recerca. Un cop al servei valoràvem conjuntament la idoneïtat del servei a la necessitat 
expressada. 

 
 

c) Agents de derivació comarcals  
 

Agent  Volum persones derivades  
EBASP , SIAD, Immigració 83 
Servei Ocupació de Catalunya (SOC) 42 
Ajuntaments / Iniciativa pròpia  33 
Centre d’Empreses de Flix 3 
Àrea de Promoció Econòmica del CCRE 3 
Empresa d’inserció Consorci Serra de Llebaria 2 
Àrea de Joventut del CCRE 1 
Àrea d’Habitatge del CCRE  1 
Total 168 
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Àrea Social del CCRE , SIAD I SERVEI DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 
 
 En aquest segon any de projecte hem fidelitzat el sistema de derivació amb els diferents 
 departament d’Atenció a la Persona. S’ha elaborat un nou document de registre per fer les 
 derivacions on s’especifica les dades  personals, característiques de la situació concreta 
 de la persona que ens deriven al servei i redacció  de pla de treball conjunt si és necessari. 
 A destacar, que les derivacions han estat molt més acurades aquest curs, només ens 
 derivaven aquelles persones amb disposició i disponibilitat per la recerca de feina. 
 
 
Servei d’Ocupació de Catalunya  
 

Els protocols de derivació es van definir durant el Dispositiu d’inserció 2012 i aquest any 
s’ha fidelitzat aquest protocol. Hem afegit al full de derivació: un encàrrec  concret a treballar 
amb la persona. Les coordinacions amb les tècniques de la oficina de treball s’han fet 
majoritàriament via mail, cosa que ha agilitzat molt l’intercanvi d’informació.  
 
 

Ajuntaments / iniciativa pròpia  
 

A l’inici de projecte s’ha fet un recordatori a tots els Ajuntaments i s’han enviat cartells de 
difusió per reactivar el projecte. Els Ajuntaments han estat els encarregats de fer arribar la 
informació a la població mitjançant el pregó municipal. Els  propis interessats els que s’han 
posat en contacte amb nosaltres manifestant el seu interès. 
 

 
Centre Empreses La Ribera de Flix 
 
 S’ha seguit amb el mateix protocol de derivació ja establert. És dir, les tècniques 
 encarregades de l’atenció al públic del Centre d’Empreses ens envien via mail el contacte 
 de la persona en recerca de feina interessada a participar al Dispositiu. 
 
Àrea de Promoció econòmica, Àrea de joventut i Àrea  d’Habitatge del CCRE. 
 
 Les diferents àrees del consell comarcal que fan atenció directa a les persones han 
 esdevingut derivadors del dispositiu. El protocol de derivació es fa via correu electrònic. Un 
 cop detecten a  una persona que per característiques de la situació encaixen al Dispositiu, 
 l’informen de l’existència d’aquest. La tècnica del servei concret fa arribar al Dispositiu les 
 dades de contacte de la persona interessada per tal de poder-lo citar al seu municipi de 
 residència. 
Empresa d’inserció Consorci Serra de LLaberia : 
 
 Un cop finalitzat un projecte de forestació el director/gerent de l’empresa d’inserció ens 
 deriva dels seus usuaris per tal de seguir l’itinerari d’inserció al Dispositiu. De les 5 
 persones derivades, 1  segueix itinerari al Dispositiu i les altres 4 són derivades a altres 
 serveis. 
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d) Coordinacions 

 
Podem dir que el Dispositiu s’ha posicionat com el servei d’inserció laboral de la comarca.         
Entenent aquest servei com una atenció integral a la persona per tal de poder millorar la seva 
ocupabilitat. Això ha fet que les coordinacions i treball conjunt amb altres tècnics hagi donat com a 
resultat un treball molt més efectiu alhora de assolir un resultat positiu de les actuacions . 
 
 
Els serveis i tècnics amb els que s’ha establert aquest marc de coordinació han estat les següents:  
 
Àrea Social del CCRE 
 

La fluïdesa de les coordinació ha millorat molt. Hem establert reunions quan ho ha requerit 
el cas  concret i el traspàs d’informació s’ha fet via mail o telefònic. S'ha mantingut el 
contacte amb cada  treballadora social i /o educadora de referència tan per fer les 
derivacions pertinents com pel  seguiment de pla de treball conjunt.  
 
El contacte s'ha fet per via correu electrònic i/o telèfon o personal quan el cas ho ha requerit. 
Les coordinacions no s'han establert només amb atenció primària sinó que s'han estès als 
serveis especialitzats com el Servei d'informació i Assessorament a les Dones (SIAD), tan 
amb la treballadora social com amb la psicòloga o advocada, que han entrat a donar suport 
a la persona en moments determinats. 
Al final del programa el Dispositiu d'Inserció és vist pels altres serveis com un punt de suport 
pel treball a la millora de la autonomia de la persona, cosa que ha fet que haguéssim plans 
de treball compartit. 

 
Ajuntaments 
 
 La relació Dispositiu-Ajuntaments també s'ha consolidat al llarg d'aquest curs de forma 
 general. Tot i que cal destacar  que com més gran és l'Ajuntament és fa més difícil la 
 identificació del Dispositiu. En Ajuntaments més petits identifiquen ràpidament quins són els 
 participants al  Dispositiu i han  col•laborat en tràmits burocràtics dels usuaris que en 
 moments concrets dificulten seguir l’itinerari. 
 
 La relació amb els Ajuntaments l'ha fet directament la tècnica d'inserció  amb els tècnics o 
 regidors corresponents, cosa que agilitza molt les actuacions. 
 
 
Aula de Formació d’Adults de Móra d’Ebre  
 

Aquest curs escolar (recordem que l'aula de formació d'adults segueix el calendari escolar) 
les formacions s'han iniciat el mes d'octubre. Entre aquestes formacions s'ha realitzat una 
formació sol•licitada per donar cobertura de formació informàtica a usuaris del Dispositiu. En 
un inici es va  fer la demanda a l'aula de formació de informàtica bàsica, finalment també 
s'ha ofert un nivell de  informàtica avançat. El resultat ha estat molt positiu. També s'han 
fet derivacions a les classes de  català, anglès i preparació de prova de formació 
professional grau mitjà i grau superior. 
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Creu Roja Ribera D’Ebre 
 

Consolidem les derivacions al servei gratuït de coaching que ofereix la Creu Roja, es fan 
derivacions de persones que no avancen al procés de canvi que s'ha marcat. 
Majoritàriament han  estat  dones les persones que han seguit la teràpia amb el 
coaching. 

 
També s'han fet derivacions al servei de voluntariat de tres participants al Dispositiu, 
valorem l'experiència com a positiva. Dues de les persones s'han involucrat a diferents 
projectes que es duen a terme a la comarca, cosa que els ha servit per millorar la seva 
autoestima i activitat. El voluntariat també els ha servit per accedir a formació de forma 
gratuïta. 

 
 
Centre d'atenció i seguiment de les drogodependènci es - CAS Reus  
  

La coordinació amb la psicòloga de referència d'una persona participant al Dispositiu ha 
permès treballar de manera eficaç la desinstucionalització de la participant al centre 
residencial en el que  vivia. S'ha treballat de manera conjunta el tractament odontològic, 
sol•licitud de crèdit per dur-ho a terme i la gestió de la seva economia. Actualment estem 
treballant amb la tècnica d'habitatge del CCRE en el procés de recerca d'habitatge. 

 
Departament d'habitatge del CCRE 
 

La coordinació amb aquest Departament del CCRE ha estat clau per treballar temes 
d'habitatge de  un participant del Dispositiu. Ja que no és possible traçar un itinerari 
d'inserció quan no es compte  amb  una vivenda. El participant va arribar al Dispositiu 
sense sostre on viure. Feia dos setmanes que vivia dins el seu cotxe. Actualment té un pis 
de lloguer social i manté els pagaments dia i  ha realitzat una entrevista de feina a una 
empresa de la comarca. 
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2.2. Les empreses 
 
a) Planificació de contactes amb empreses  
b) Llistat d’empreses participants   

 
 

a) Planificació contacte amb empreses   
 

      En la tasca de prospecció i participació de les empreses s’ha tingut en compte tres variables: 
 

• Distribució de les empreses en el territori 
• Sectors econòmics 
• Tamany de les empreses 
• Ocupació que es genera al territori 

 
 
 
Distribució pel territori  

 

Aquest any novament s’han visitat empreses de tots els municipis de la Comarca, com veiem els 
municipis amb més població i més activitat econòmica és on s’han fet més visites i Mapes 
Ocupacionals a empreses.    
 
Empreses visitades per municipi 
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Empreses amb Mapa Ocupacional per municipi 

 

 

 
 
Anàlisi per sectors 

 

• Al llarg d’aquest any 2013 hem visitat 80 noves empreses de la nostra comarca tenint en 
compte els diferents sectors econòmics presents al territori i mantenint la proporcionalitat del 
teixit productiu de la Ribera d’Ebre. 
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• En quant a la grandària de les empreses referida a les potencialitats d’ocupació  en llocs de 

treball, 54 de les empreses visitades tenien fins a 3 treballadors en plantilla, 17 de les empreses 
tenien entre 4 i 10 treballadors, 6 empreses entre 11 i 20 treballadors i finalment 3 empreses 
tenien contractades més de 20 treballadors. 
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• Així doncs, les micropimes continuen sent el format més extens i normalment lligat al sector 

serveis. Dos de les tres empreses amb més de 20 treballadors estan orientades als mercats 
exteriors. 
 

• De totes formes les empreses que tenen com a principal mercat la pròpia comarca representen 
el 61% de les empreses visitades, 25% tenen com a primer mercat l’àmbit de Catalunya, 4% 
l’Estat i un 8% el seu mercat principal és l’exterior. 

 
• A nivell de formació demandada destaca a molta distància la voluntat de poder tenir cursos 

d’anglès, així ho manifesten 18 de les empreses (tant per motiu de les empreses que tenen 
tracte comercial a l’exterior encara que no sigui el seu principal mercat com per aquelles 
empreses de proximitat per la significativa colònia de parla anglesa que hi ha a la comarca). 
Hi ha un molt significatiu nombre de 31 empreses que no volen ni estan interessats en cap tipus 
de formació (tan sigui per manca de temps com d’interès). També hi ha 16 empreses que la 
formació la tenen resolta via per què la proporciona la pròpia empresa o a través d’algun 
associat. La resta de 15 empreses sol·liciten tot un ventall divers de formació. 
 

• Respecte a les tipologies de suport demandat ens hem trobat sobre tot amb la sol·licitud 
d’informació dels ajuts Leader davant el plantejament d’adquisició d’actius per a les empreses 
(11 consultes d’un total de 33 suports generats). Com a segona demanda ens trobem amb la 
sol·licitud d’informació de seminaris i cursos, bàsicament destinats al propi empresari. Hem rebut 
7 consultes. 

 
• Pel que fa al finançament ens han sol·licitat informació en 5 ocasions tant per millorar l’estat de 

la tresoreria com per afrontar noves inversions. 
 

• La resta de suport demandat es reparteix en explicació d’altres ajuts més específics, 
informacions especialitzades, orientació en el traspàs d’un negoci i només hem tingut un cas de 
informació per a la internacionalització. 

 
• A més a més ens han demanat suport en la intermediació laboral en 17 ocasions addicionals, 

com més endavant expliquem. 
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• Dels 40 mapes ocupacionals que hem realitzat durant aquest any cal destacar que el perfil més 

sol·licitat a estat el de comercial amb un 25% del total de mapes desenvolupats. Això encaixa 
perfectament amb les demandes captades durant la prospecció com veurem. En segon lloc els 
perfils més demandats de mapes ocupacionals són amb un 17’5% tots aquells que tenen a veure 
amb perfils d’oficials i mecànics. 

 
• Hem fet seguiment a les empreses que han desenvolupat algun perfil de mapa ocupacional per 

tal de saber la seva opinió sobre la utilitat d’aquesta eina i el grau de satisfacció obtingut, 
mitjançant un correu electrònic amb un qüestionari i mitjançant també de trucades telefòniques 
de seguiment. 

 
• Hem parlat directament amb 11 empreses de les quals el 100% manifesta que és una eina 

positiva i satisfactòria. 7 de les 11 ens fan sabedors que l’han utilitzat per millorar el 
desenvolupament de tasques dels perfils analitzats. Només 2 d’aquestes 11 l’han utilitzat en 
algun procés selectiu. Aquesta baixa xifra ve donada per les poques oportunitats de contractació 
que es presenten degut a l’estancament del mercat laboral. 

 
• Respecte del seguiment del qüestionari via correu electrònic, hem rebut un total de 10 respostes. 

El 55% considera que els resultats obtinguts han estat satisfactoris i un 45% adequats. No n’hi 
ha cap que consideri que el resultat hagi estat insatisfactori. Així mateix el 67% en fa una 
valoració general satisfactòria i la resta adequada. 
 

 

• Perfils professionals més demandats 
 

• Hem pogut captar un total de 17 ofertes de treball de les empreses més un contracte en 
pràctiques. 

 
• El perfil més sol·licitat és el de comercial ja que donada la situació de caiguda en les vendes de 

les empreses per la contracció del consum intern, les empreses es veuen en la necessitat 
d’ampliar la seva àrea d’acció i sortir a buscar nous mercats, nous clients i noves rutes. 

 
• Hi han empresaris que es plantegen la possibilitat de compartir un comercial amb productes 

complementaris i així compartir també els costos d’aquesta persona. 
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• Impacte  de la prospecció empresarial 
 

 

• El fet d’anar a les empreses de la Comarca ens ha permès donar-nos a conèixer com a 

interlocutors de l’àrea de promoció econòmica i fer-los arribar de primera mà informació de tots 

els serveis que els podem oferir. 

 

• En general, aquesta acció ha provocat en les empreses una reacció de satisfacció i d’agraïment 

ja que moltes vegades són desconeixedors d’aquest servei i d’aquesta manera se senten 

recolzats.  

 
• Ens ha permès identificar interlocutors vàlids dins les empreses per a tenir un marc estable de 

comunicació i obtenir informació rellevant de les empreses. 

 
• Com a conseqüència immediata s’ha establert, en un bon nombre d’empreses, una relació de 

confiança pel fet de saber a qui dirigir-se a l’hora de demandar qualsevol dels serveis explicats. 

 
• Als usuaris del Dispositiu els ha permès participar en processos de selecció per cobrir llocs de 

treball que amb tota probabilitat no haguessin arribat a conèixer ni a tenir l’oportunitat. I les 

empreses han valorat el tenir una borsa de treball amb usuaris als quals els fem un 

acompanyament. 
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• A les empreses que han desenvolupat el mapa ocupacional els ha permès conèixer una nova 

eina per tal de millorar els processos de selecció dins la seva empresa i posar en valor les 

diferents competències necessàries. 

 

• Donar una resposta més eficient i àgil a les demandes de les empreses de la Comarca. 

Identificar les necessitats formatives. 

 
 
 

 
b) Llistat d’empreses participants  
 
 

Nom Empresa SECTOR Persona de Contacte ACCIÓ  

Bionsan Agroalimentari Francesc Descarrega 
fdes@bionsan.com 

M.O.Community 
manager 

Celler Cedó Anguera Agroalimentari 
Xavi Cedó 
celler@cedoanguera.com 
 

M.O. Comercial 

Celler Joan d'Anguera Agroalimentari 
Mercé Pons 
joan@cellersjoandanguera.com 

M.O.Administrativa 

Celler Pedrola Agroalimentari 
Josep M. Gonzàlez 
pedrola97@yahoo.es 

M.O.Comercial. 

Coop La Serra d'Almos. Agroalimentari 
Guillem Borrell 
coopserra@telefonica.net 

M.O.Ajudant de 
celler. 

Coop La Torre de 
l'Espanyol 

Agroalimentari 
Josep M. Jornet 
torreespanyol@terra.com 
 

M.O.Moliner 

Farines Poquet Agroalimentari 
Dolors Poquet 
dolors@farinespoquet.com 

M.O.Xófer 
(repartidor). 

Gran Bouqué Agroalimentari 
Rosa de Colsa 
rcolsa@granbouque.com 

M.O.Comercial 

Molí de la Mola, SCCL Agroalimentari 
Carlos Montané 
olismontane@olismontane.com 

Prospecció. 

Ramats Emílio Vaqué Agroalimentari Emílio Vaqué 
vaque_351@hotmail.com 

Prospecció. 

Unió Corporació 
Alimentària 

Agroalimentari 
Joan Casadó 
fruital@unio.coop 

Prospecció. 

Ambrós Fruit Nature,S.L. Agroalimentari 
Josep Manel Ambrós 
info@fruitnature.com 

Prospecció. 

Const - Dola, S.L. Construcció Jordi Pellisé Prospecció. 

Goresa Builder Construcció 
Roger Rey 
goresa@goresa.es 

M.O.Paleta 
encofrador. 

ITP International Testing 
Pipelines,SA 

Industrial Paco López 
itpservice@itpservice.com 

Prospecció. 

Marbres Móra,S.L. Industrial 
Xavier Lasala 
info@xginestar.com 

Prospecció. 
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Total Panel System,S.A. Industrial 
Josep M. Pellisé 
jmpellise@totalstone.com 

Prospecció. 

Gaseni Fusteria i mobles 
SCP 

Serveis 
Xavier Gaseni 
977409270@telefonica.net 

Prospecció. 

Inoxcavonia Serveis 
Cristina Benavent 
cristina@inoxcavonia.es 
 

M.O.Mecànic de 
maq.ind. 

Vidrios Móra Serveis 
Isabel López 
isabel.lopez@vidriosmora.com 

M.O.Oficial vidrier. 

Aparthotel Monrural Serveis 
Joan Cot 
 
info@apathotelmonrural.com 

Prospecció. 

ApliControl Serveis 
Jordi Miró 
jmiro@aplicontrol.com 

M.O.Programador 
indust. 

Auto boxes Móra Serveis 
Santiago Sabaté 
santi.sabate@gmail.com 

Prospecció. 

Auto Sport Flix Serveis 
Pasqual Munté 
autoflix@comunired.com 

Prospecció. 

Auto-Motor,S.A. Serveis 
Josep Bellmunt 
automotor@tinet.org 

Prospecció. 

Bar La Creu Serveis Moisés Guirao M.O.Cambrera. 

Bar Mossega Serveis 
Bernardo Guerra 
bernardogs48@gmail.com Prospecció. 

Biarnés Ferreteria Serveis 
Bernardo Biarnés 
ferreteriabiarnes@gmail.com 

Prospecció. 

Big Mat Gironés Serveis 
Jordi i Núria Escoda 
girones@bigmat.es 

M.O.Administrativa 

Bon Àrea Serveis 
Yolanda Armora 
info@naturanet.es 

Prospecció. 

Braseria Lo Pont Serveis M.Rosa Álvarez Prospecció. 

Bricolatge Fusta 
Nova,S.L. 

Serveis Isabel Rocamora 
fustanova@hotmail.com 

Prospecció. 

Castells Maquinària 
Agrícola 

Serveis 
Vicenç Castells 
tallerscastells@telefonica.net 

Prospecció. 

Ceràmiques Ferran 
Segarra 

Serveis 
Ferran Segarra 
info@ceramiquesferran.com 

Prospecció. 

Comercial Llauradó Serveis 
Enric Llauradó 
info@comercialllaurado.cat 

M.O.Comercial. 

Comercial Ortiz Serveis 
Montserrat Ortiz 
cialortiz@telefonica.net 

Prospecció. 

Comercial Sastre 
Montagut, S.L. Serveis 

M.Rosa Montagut 
mari@electrodisseny.com Prospecció. 

Comercial Serra, S.C.P. 
(mat cns) 

Serveis 
Antonio Serra 
coserra@comercialserra.cat 

Prospecció. 

Copisa Serveis 
Rosa M. López 
rosa.lopez@copisaindustrial.com 

M.O.Maquinista 
dragador. 

Dotauto (taller mec) Serveis 
Josep Lluís Serra 
dotauto2373@gmail.com 

M.O.Mecànic 

Ebrequalitat Serveis 
Eusebi Ayet 
mora@ebrequalitat.com 

Prospecció. 

Ebresport Serveis 
Xavi López 
xavijudo@gmail.com 

Prospecció. 

Electroreg,S.L. Serveis M.José Candel 
info@electroreg.es 

Prospecció. 



 

20 
              

 

Enblau Serveis 
Eloi Balcells 
info@enblau.cat 

M.O.Monitor.  

Estètica i teràpies 
Montse Sedó 

Serveis 
Montse Sedó 
montse_indy@hotmail.com 

Prospecció. 

Euronics Móra Serveis Esther Barreda 
 

Prospecció. 

Expollum Serveis, S.C.P. 
(ferreteria) 

Serveis 
Joaquin Rodríguez 
serveis@expollum.es 

Prospecció. 

Ferreteria Clos Serveis 
Jaume Clos 
ferreteriaclos@gmail.com 

Prospecció. 

Filxauto Serveis 
Juan Miguel Garcia 
flixauto@hotmail.com 

Prospecció. 

Flix Motor Serveis 
Daniel Rey 
flixmotor@yahoo.es 

Prospecció. 

Focus Fotografia Serveis 
Teresa Martorell 
fotofocus@telefonica.net Prospecció. 

Galeria Pallejà Serveis 
Mari Carme Pallejà 
modapalleja@gmail.com 

Prospecció. 

Gest Cruceros Fluviales, 
S.L. 

Serveis 
Joan Manel Sanz 
jmsanz@icarnautica.com 

Prospecció. 

Gonzàlez Insa,S.L. Serveis 
Núria Insa 
gonzalezinsa@telefonica.net 

Prospecció. 

Hostal Brasseria Tivissa Serveis 
Anna 
info@hostaltivissa.com 

Prospecció. 

Hostal Sant Miquel Serveis 
Carme Nogués 
reserva@hsm.cat 

Prospecció. 

Instal·lacions Colau Serveis Núria Creixenti 
inscolau@hotmail.com 

Prospecció. 

La Botiga d'Anna Serveis 
Anna Pasarrius 
pcastan@tinet.org 

Prospecció. 

Mañé Auto Serveis 
Antoni Mañé 
agent.mora@samsa.es 

M.O.Mecànic. 

Mapfre assegurances. Serveis 
M.Pilar Costa 
pcostam@mapfre.com 

Prospecció. 

Market Ocasió Flix Serveis 
Francisco Aguilar 
administracio@guimarexcavacions.com 

Prospecció. 

Masdeu Adell, S.L. Serveis 
Eladi Masdeu 
bombesiserveismasdeuadell@hotmail.com 

M.O.Soldador-
serraller 

Merceria El Siglo Serveis 
Montserrat Jardí 
merceriaelsiglo@hotmail.com 

M.O.Dependenta. 

MIQagro,S.L. Serveis 
Rosalia Quintana 
fitos@miqagro.com 

Prospecció. 

Monfrei Serveis 
Sílvia Ribera 
monfreiriho@yahoo.es 

M.O.Oficial 
serraller 

Mora Export,S.L. (fruita) Serveis 
Manel València 
manel@mvalencia.e.telefonica.net 

Prospecció. 

Muntatges Hidràulics-
3,S.L. 

Serveis 
Jordi Herrera 
info@muntatgeshidraulics.com 

M.O.Ofic.electro-
mecànic 

Òptim.Gr,S.C.P. Serveis Martí Pros 
info@optim.gr 

M.O.Dissenyador 
gràfic. 

Pescaporta,C.B. Serveis 
Toni Porta 
info@pescaporta.com 

M.O.Comercial. 

Pinsos C.Font Serveis 
Carles Font 
carlesf_86@hotmail.com 

Prospecció. 

Recambios Ribera 
d'Ebre,S.L. 

Serveis 
Ionel Moné 
rodarapidamora@gmail.com 

Prospecció. 
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Regals BNSS (Ol-Ma) Serveis 
José Manuel Carrión 
kri7gats@gmail.com 

Prospecció. 

RMC Maquinària 
Agrícola 

Serveis 
Ricard Margalef 
ferreriarobert@gmail.com 

Prospecció. 

Rojar Assistència 
Sociosanitària,S.A. 

Serveis Iolanda Madico 
imadico@sagessa.cat 

M.O.Ajudant de 
cuina. 

Sistemes Control Solar 
CUFONT 

Serveis 
Xavier Cuello 
info@scspersianes.com 

Prospecció. 

Taller Gongar Serveis 
Iolanda González 
info@gongar.com 

Prospecció. 

Taller Latorre. Serveis 
Palmira Carrascoso 
t.latorre@raopel.com 

M.O.Mecànic. 

Taller Poyo Serveis 
Joan Poyo 
jrpoyo@gmail.com 

Prospecció. 

Vilanova Fustes, SCCL Serveis 
Lluís Vilanova 
comercial@vilanovafustes.com 

M.O.Comercial de 
carrer. 

Viveros Ebro,S.L. Serveis 
Jacob Marsal 
frutales@viverosebro.es 

Prospecció. 
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3. L’execució de les accions 
 

3.1. L’execució de les accions amb els usuaris 
2.2. L’execució de les accions amb les empreses 

 
 

 

3.1. L’execució de les accions amb els usuaris 
 

 
a) Entrevista inicial i inscripció al Programa  

L’inici de l’atenció és una entrevista inicial amb el demandant. A partir de la cita prèvia es fixa el dia 
en que se’l podrà atendre en el seu municipi. En aquesta primer moment s’expliquen les 
característiques i condicions del Dispositiu. Al mateix temps, es recullen les dades personals 
necessàries. 

Després de l’entrevista es decideix si es participarà o no al dispositiu depenent de:  

• El grau de compromís d’assistència i participació a la que l’individu està disposat. 
• Un nivell de llengua catalana i/o castellana que ens permeti comunicació amb certa fluïdesa. 

Les persones que no passen a ser participants del Dispositiu es fa una derivació a un recurs més 
adient a la seva situació. 

En aquesta segona edició del programa al tractar-se d'una fase de consolidació hem pogut donar 
cobertura a un ventall més ampli de situacions.  

• Totes aquelles persones que pel baix nivell de lectoescriptura i comprensió de l'idioma a 
part de la derivació pertinent a l'Aula de formació d'adults o altres serveis se'ls ha fet una 
atenció individual de tècniques de recerca de feina per tal que comptessin amb unes eines 
mínimes per la recerca de feina: un currículum, llistat d'empreses segons perfil professional 
per poder fer una autocandidatura.  

 

• També s'ha atès a persones amb un nivell educatiu alt i se'ls ha fet orientació i 
assessorament per la introducció al mercat laboral. La valoració per part d'aquestes 
persona ha estat positiva ja que aquest assessorament els ha permès conèixer els diferents 
recursos de la zona i el coneixement necessari per realitzar auto candidatura a empreses 
del territori. 
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• Un dels assessoraments ha finalitzat amb un contracte de pràctiques a una empresa de la 
zona. La participant havia cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior a Tarragona i per 
qüestions econòmiques no havia realitzat les pràctiques. El fet de poder-les realitzar al 
municipi de residència li ha reduït costos i per tant finalitzar. 

Cal dir que i que el gran gruix de persones que comencen el programa, es fa una petita reserva de 
places per tal que es puguin incorporar persones amb necessitats al llarg de tot l’any. Això permet 
mantenir la línia de treball obert per als diferents agents derivadors.  

Desglossem tot seguit les persones ateses municipi per municipi: 

Municipi Ateses inicialment Inscrites  
 dona +45 jove dona +45 joves 
Garcia 2 0 1 0 2 0 

Vinebre 1 2 1 0 0 2 

La Torre de l’Espanyol 4 0 2 0 4 0 

La Palma d’Ebre 3 1 0 0 3 1 

Ascó 2 1 1 1 1 1 

Flix 5 10 2 3 3 9 

Riba-Roja 4 0 1 2 3 0 

Ginestar 4 1 0 3 3 0 

Rasquera 0 0 0 0 0 0 

Tivissa 7 1 0 5 6 1 

Mora d’Ebre 35 12 2 7 23 12 

Mora la Nova 14 11 3 4 11 11 

Miravet 4 2 0 2 4 2 

Benissanet 2 1 0 2 1 2 

Totals 87 42 13 29 64 41 
142 134 

           
  
 
 
Dades generals de persones no inscrites i motiu: 

 
- No interessa  12 

- Canvi de domicili 2 

- Baix nivell llengua 0  
- No disponibilitat 5   

- Treballen  3 
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b) Seguiment individual  per punts d’actuació  

 
S’exposen les reflexions generals del treball realitzat amb les persones i desglossat per punt 
d’actuació  
 
 
 
Garcia 

 
  No s’inicien itineraris per falta de participants 

 
 

 
La Torre de l’Espanyol   

Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  166 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  140 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  129 
Nombre persones participat taller competències  2 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  2 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV 2 

 
 
 

Vinebre   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  4 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  3 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  3 
Nombre persones participat taller competències  0 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina 0 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV 0 

 
 

La Palma d’Ebre   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  4 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  4 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  3 
Nombre persones participat taller competències  2 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  2 
Nombre persones en processos de preselecció  o 
Nombre persones elaboració CV  2 
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Ascó   

Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  5 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  3 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  3 
Nombre persones participat taller competències  1 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  1 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV  1 

 
 

 
 

Flix   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  20 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  16 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  16 
Nombre persones participat taller competències  9 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  9 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV  9 

 
 
Riba-Roja d’Ebre   

Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  20 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  16 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  16 
Nombre persones participat taller competències  1 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  1 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV  1 

 
 
 
 

Ginestar   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  20 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  16 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  16 
Nombre persones participat taller competències  6 
Nombre de plans de derivació a formació  0 
Nombre persones participen espai recerca feina  6 
Nombre persones en processos de preselecció  2 
Nombre persones elaboració CV  6 
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Tivissa   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  12 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  11 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  10 
Nombre persones participat taller competències  8 
Nombre de plans de derivació a formació  1 
Nombre persones participen espai recerca feina  8 
Nombre persones en processos de preselecció  1 
Nombre persones elaboració CV  8 

 
 

Rasquera  
            No s’inicien itineraris per falta de participants 

 
 
 

 

Mora d’Ebre   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  55 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  44 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  41 
Nombre persones participat taller competències  32 
Nombre de plans de derivació a formació  2 
Nombre persones participen espai recerca feina  32 
Nombre persones en processos de preselecció  7 
Nombre persones elaboració CV  32 

 
 
 

Mora La Nova   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial  27 
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.  24 
Nombre de persones disseny de l’itinerari  23 
Nombre persones participat taller competències  17 
Nombre de plans de derivació a formació  1 
Nombre persones participen espai recerca feina  17 
Nombre persones en processos de preselecció  3 
Nombre persones elaboració CV  17 

 
 
 

Miravet   
Nombre de persones que s’ha realitzat entrev. Inicial   
Nombre de persones s’ha elaborat diagnòstic ocup.   
Nombre de persones disseny de l’itinerari   
Nombre persones participat taller competències  5 
Nombre de plans de derivació a formació   
Nombre persones participen espai recerca feina  5 
Nombre persones en processos de preselecció  0 
Nombre persones elaboració CV  5 
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c) Seguiment dels tallers de competències per punts  d’actuació  
 
El model de competències està esdevenint un element  clau en el nou  marc organitzacional i de  
desenvolupament del mercat laboral, atès  que és un model que permet que les persones recuperin 
els seus propis recursos i puguin transferir-llos i posar -los en pràctica  en el desenvolupament d’una 
ocupació determinada. Des d’aquesta perspectiva ens organitzat els tallers competencials tenint en 
compte tres aspectes: 
 

• Saber identificar i conèixer a fons les pròpies competències  
• Aprendre a reconèixer amb precisió quines són les característiques fonamentals i els 

requeriments específics de l’entorn on s’haurà d’actuar. 
• Saber seleccionar i combinar els recursos més idonis  per generar estratègies de 

resposta adient a la feina 
 
S´ha  tractat  de recuperar el “currículum ocult”, partint del reconeixement dels aprenentatges i les 
competències. A través de la recuperació de les competències transversals adquirides durant 
l’experiència no reconeguda dins la trajectòria vital ha estat possible  identificar nombroses 
competències perfectament transferibles a l’entorn laboral i a  ocupacions .  
 
La seva anàlisi funcional ha  permès  identificar les competències laborals inherents a una ocupació 
concreta, centrant-se en allò que el treballador assoleix. 
 
Els tallers competencials que s´han dut a terme han estat els següents:  
 
La Iniciativa 
La planificació i organització 
L´Empatia 
Disposició a l´aprenentatge 
La capacitad de negociació 
La responsabilitat 
El treball en equip. Cooperació 
Autoconfiança i autonomía 
La Creativitat 
Orientació al client 
Gestió de situación d´estrés 
Repas de totes les competències  
La pressa de decicions 
La flexibilitat 
Polivalència i empatía 
Flexibilitat 
Flexbilitat horària                                       
Direcció de persones 

 
 
 
 
Els assistents als diferents tallers ocupacionals han estat el següents: 
 

Mora d´Ebre 32 
Mora la Nova 17 
Flix 10 
Tivissa i Ginestar 14 
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Tivissa + Ginestar 
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assi stents  
2/4/2013 Oferta de feina: dependent/a 

Preocupació per l´ordre i la qualitat 
4 

9/4/2013 Oferta de feina: ajudant de cuina 
Responsabilitat 

5 

16/4/2013 Oferta de feina: Cuiner 
La Polivalència 

4 

23/4/2013 Oferta de feina: Aux. de cuina 
La flexibilitat laboral 

4 

2/5/2013 Oferta de feina_ Repartidor de mercaderies 
Iniciativa 

5 

7/5/2013 Oferta de feina: netejador de centres 
Planificació i organització 

6 

21/5/2013 Oferta de feina: Xarcuter/a 
Disposició a l´aprenentatge 

7 

28/5/2013 Oferta de feina: Encarregat/ada de botiga 
Capacitat de negociació 

7 

4/6/2013 Oferta de feina: Informàtic/a 
Responsabilitat 

6 

11/6/2013 Oferta de feina: neteja per establiments hotelers 
-Treball en equip i cooperació 

6 

18/6/2013 Oferta de feina: Comercial 
Autoconfiança i autonomia 

6 

25/6/2013 Oferta de feina: Personal d´animació 
Creativitat 

6 

2/7/2013 Oferta de feina: Socorrista 
Orientació al client 

6 

9/7/2013 Oferta de feina: Encarregat de magatzem 
Gestió de situacions d´estrès 

6 

16/7/2013 Oferta de feina: Cuidador/a persones 
Responsabilitat 

7 

23/7/2013 Valoració de les competències personals 
 

4 

17/9/2013 Oferta de feina: Dependent/a reposadora 
Interpretar el context i el mercat laboral 

5 

19/9/2013 Oferta de feina: commercial 
Planificació  I organització 

5 

24/9/2013 Oferta de feina: Neteja hotel Mon Rural 
Flexibilitat 

5 

1/10/2013 Oferta de feina: Agent de vendes 
La Pressa de decisions 

5 

3/10/2013 Oferta de feina; Capatàs per moli 
Pressa de decisions 

5 

8/10/2013 Oferta de feina: Aux. Administratiu 
Flexibilitat 

6 

10/10/2013 Oferta de feina: Encarregat de magatzem 
Flexibilitat 

5 

17/10/2013 Oferta de feina: Caixers/es I reposadors per hotel  
Polivalència 

5 

22/10/2013 Oferta de feina: Perruquera 
El treball en equip 

6 

24/10/2013 Oferta de feina: Caixers/es LIDL 
El treball en equip 

5 
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29/10/2013 Oferta de feina: Barber/a 
Disposició a l´aprenentatge 

5 

31/10/2013 Oferta de feina: Caixers/es supermercat 
Autoconeixement 

6 

12/11/2013 Oferta de feina: Reposador per magatzem 
Flexibilitat horària 

6 

19/11/2013 Oferta de feina: Netejador/a per oficines 
-Flexibilitat horària 

5 

26/11/2013 Oferta de feina: Dependent/a MAKRO 
-Adaptabilitat 

6 

3/12/2013 Oferta de feina: Comercial articles de Nadal 
Flexibilitat horària 

4 

10/12/2013 Oferta de feina: Tècnic informàtic 
Direcció persones 

4 

17/12/2013 Oferta de feina: Pintor 
Responsabilitat 

6 

 
 
 

• Els taller ocupacionals s´han desenvolupat en els dos punt d´actuació, malgrat que al 
mes de Setembre es va ubicar a Ginestar, per falta d’usuaris a Tivissa i manca 
d´ordinadors per tal de realitzar la recerca  i poder fer el CV amb condicions.  

• Els alumnes coneixen les competències personals.  
• S´ha fet un treball de recerca individual on cada usuari ha tingut que fer una tasca de 

recerca d´allò que sap fer i pel que està preparat. S´han desenvolupat 14 tallers 
competencials, amb la participació de tots els alumnes. 

 
 
Móra la Nova 
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / comp etència  Assitents  
13/3/2013 Oferta de feina´, Operari de fàbrica. 

Compromís amb l´organització 
4 

20/3/2013 Oferta de feina: Cambrera de pisos 
Iniciativa 

8 

25/3/2013 Oferta de feina: cambrera 
La comunicació 

8 

374/2013 Oferta de feina: dependent/a  
Preocupació per l´ordre i la qualitat 

6 

22/4/2013 Oferta de feina:   
La flexibilitat laboral 

5 

29/4/2013 Oferta de feina: aux. de botiga 
La iniciativa 

7 

6/5/2013 Oferta de feina: aux. de càtering 
-La planificació i l´organització 

5 

13/5/2013 Oferta de feina: aux. de bugaderia 
L´ empatia 

6 

20/5/2013 Oferta de feina: aux. de vials 
Disposició a l´aprenentatge 

8 

3/6/2013 Oferta de feina: aux. de recepció 
La responsabilitat 

5 

10/6/2013 Oferta de feina: Aux. de conductor 
El treball en equip i cooperació 

4 

17/6/2013 Oferta de feina: vigilant de piscines 
-Autoconfiança i autonomia 

5 

1/7/2013 Oferta laboral: aux. de recepció 5 
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Orientació al client 
8/7/2013 Oferta laboral: vigilant d´hotel 

Gestió de situacions de l’estrès 
5 

15/7/2013 Oferta de feina:, jardiner d´hotel 
-La responsabilitat 

3 

22/7/2013 Repàs de totes les competències treballades 
 

 

23/9/2013 Oferta de feina´: netejador/a 
La responsabilitat 

5 

30/9/2013 Oferta de feina: caixer/a 
La pressa de decisions 

5 

7/10/2013 Oferta de feina:  Infermer/a 
-La flexibilitat 

6 

14/10/2013 Oferta laboral: Peó de magatzem 
Polivalència i empatia 

2 

21/10/2013 Oferta de feina: Peó de cadena de producció 
El treball en equip 

6 

28/10/2013 Oferta de feina: Granjer/a 
Disposició a l´aprenentatge 

 

11/11/2013 Oferta de feina: Reposador de magatzem 
Flexibilitat horària 

4 

18/11/2013 Oferta de feina: Netejador de vidres 
Adaptabilitat 

6 

25/11/2013 Oferta de feina: dependent/a 
Adaptabilitat 

6 

2/12/2013 Oferta de feina: comercial articles de nadal 
Flexibilitat horària 

9 

9/12/2013 Oferta de feina: tècnic/a informàtic(a 
Direcció de persones 

9 

16/12/2013 Oferta de feina: pintor/a 
Responsabilitat 

9 
 

 
 

• Els tallers desenvolupats a Mora la Nova han estat 14, amb un seguit d´alumnes sense 
formació i sense les eines bàsiques per trobar feina. Els mòduls competencials han fet 
veure a l´alumne a tornar a fer el CV ocult, allò que sabem fer i que no ho hem 
manifestat. 

. 
 
 
 
Móra  d’Ebre   
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assi stents  
25/3/2013 Oferta de feina: cambrer/a 

La comunicació 
9 

3/4/2013 Oferta de feina: Dependent/a. 
Preocupació per l´odre i la qualitat 

7 

8/4/2013 Oferta de feina: ajudant de cuina.  
La Responsabilitat 

9 

15/4/2013 Oferta de feina: cuiner 
La polivalència 

8 

22/4/2013 Oferta de feina. 
La flexibilitat horària 

6 

29/4/2013 Oferta de feina. 
La Iniciativa 

7 
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6/5/2013 Oferta de feina: cambrer/a 
La planificació i l´Organització 

7 

13/5/2013 Oferta de feina: Ajudant de cambrer/a 
L´empatia 

6 

27/5/2013 Oferta de feina; 
La capacitat de negociació 

5 

3/6/2013 Oferta de feina: Aux. Administratiu 
La Responsabilitat 

4 

10/6/2013 Oferta de feina: Operari de fàbrica 
El treball en equip 

3 

17/6/2013 Oferta de feina: serraller 
Autoconfiança i autonomia 

5 

26/6/2013 Xerrada amb el grup Reside 
 

 

1/7/2013 Oferta de feina: Mecànic de cotxes 
Orientació al client 

5 

8/7/2013 Oferta d feina: Taxista 
Gestió  de situacions de l’estrès 

5 

15/7/2013 Oferta de feina: aj. De cuina 
La responsabilitat 

9 

22/7/2013 Repàs de totes les competències 
 

7 

23/9/2013 Oferta de feina: personal món rural 
La responsabilitat 

8 

30/9/2013 Oferta de feina: Comunity Manager de OLIS FLIX 
La pressa de decisions  

5 
 

7/10/2013 -Oferta de feina: Encarregat de magatze3m 
La Flexibilitat 

11 
 

14/10/2013 -Oferta de feina: Caixers/es pe Mercadona 
Polivalència i empatía 

5 

21/10/2013 -Oferta de feina: caixers/es per LIDL 
El treball en equip 

11 

28/10/2013 -Oferta de feina: Dependent de xarcuteria 
Disposició a l´aprenentatge 

11 

11/11/2013 Oferta de feina: Reposador per Media Market 
La flexibilitat horària 

6 

18 /11/2013 Oferta de feina: Netejador/a per oficines 
L´Adaptabilitat 

6 

25/11/2013 Oferta de feina: dependent/a MAKRO 
Planificació i organització 

8 

2/12/2013 Oferta de feina: comercial articles de nadal 
Flexibilitat horària 

6 

9/12/2013 Oferta de feina: tècnic informàtic 
Direcció de persones 

8 

16/12/2013 Oferta de feina: pintor/a 
Responsabilitat 

7 

 
 
 

• Els tallers competencials desenvolupats a Mora d´Ebre han fet pensar a l´alumne què 
sap fer i a on pot arribar. Amb el treball realitzar a cadascuna de les competències s´ha 
pogut arribar a fer una anàlisi personal de cada alumne i a moure tot un passat de 
competències adquirides al llarg del seu recorregut laboral i/o professional. 

 
• També s´han desenvolupat 14 competències. Els alumnes que han accedit a aquests 

tallers venen d’un atur de llarga durada, amb càrregues familiars que en un principi van 
veure “això de les competències” com una pèrdua de temps, ja que ells volien trobar 
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feina però han vist com el SOC demana les competències que cadascú té. Això ha 
canviat al llarg de la formació poden situar el valor que tenen en l’actual mercat de 
treball 

 
 
 
Flix   
  
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assitents  
3 /5/2013 Oferta de feina: Cuiner. 

La Iniciativa 
8 

10/5/2013 Oferta feina: Repossador. 
La planificació i organització 

8 

17/5/2013 Oferta de feina:Dependent. 
L´Empatia 

5 

24/5/2013 Oferta de feina: Dependenta supermercat. 
Disposició a l´aprenentatge 

3 

31/5/2013 Oferta de feina: Camioner/a. 
La capacitad de negociació 

3 

7/6/2013 Oferta de feina: Ajudant de cuina 
La responsabilitat 

6 

14/8/2013 Oferta de feina: ajudant de mecànic. 
El treball en equip. Cooperació 

4 

21/6/2013 Oferta de feina: Pintor/a. 
Autoconfiança i autonomía 

4 

28/6/2013 Oferta de feina: Ajudant de magatzem 
La Creativitat 

4 

5/7/2013 Oferta de feina: carretoner/a 
Orientació al client 

3 

12/7/2013 Oferta de feina: aux. geriatría 
Gestió de situación d´estrés 

6 

26/7/2013 Repàs de totes les competències  
 

6 

4/10/2013 Oferta de feina: aux. infermeria 
La pressa de decicions 

6 

11/10/2013 Oferta de feina 
La flexibilitat 

6 

18/10/2013 Oferta de feina: Personal de magatzem. 
Polivalència i empatía 

5 

25/10/2013 Oferta de feina: Personal de magatzem (segona part) 3 
 

15/11/2013 Oferta de feina: Repostador per magatzem. 
Flexibilitat 

6 

22/11/2013 Oferta de feina: netejador/a per oficines 
Flexbilitat horària                                       

7 

29/11/2013 Oferta de feina: dependent/ Makro 
Flexibilitat horària 

7 

13/11/2013 Oferta de feina: tècnic informàtic. 
Direcció de persones 

7 

20/11/2013 Oferta de feina: tècnic informàtic. 
Direcció de persones (segona part) 

 
4 
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• Els tallers competencials desenvolupats a Flix han estat positius per l´alumne. S´ha pogut 
veure que inclou la competència.  Les competències s´han relacionat amb ofertes reals de 
feina de la comarca o dels diferents recursos de borses d´ocupació. 
 

• S´han treballat un total de 14 competències, moltes d´elles han estat desconegudes pels 
alumnes, la reacció primera que van tenir els alumnes era que ells ja complien el que inclou 
cadascuna de les competències. Un cop treballades, han pogut veure com saben fer més 
coses i són capaços de realitzar altres tipus de feina que les inicials. 
 

• Els alumnes a Flix molts d´ells en situació d´atur de llarga durada i  amb moltes carències 
econòmiques i socials, han vist com a través de les competències poden assolir més 
seguretat en el moment de presentar el seu CV. 

 
 
 
   
 
d) Seguiment de les càpsules per punts d’actuació  
 
Les capsules formatives ofertes a  tots els territoris han estat els següents: 
 
 

L´autoconeixement 
Fer el CV 
L´entrevista de feina. Simulacres 
Diferents maneres de realitzar l´entrevista de feina 
La comunicació 
Els portals d´ocupació 
Possibilitats i límits del mercat laboral 
Els mercats emergents de la comarca 
La motivació envers la feina 
El videocurriculum. 
Com sóc i com em veuen els companys 
El networking / xarxes socials 
Autoconfiança i autonomia 
L´assertivitat 
La comunicació corporal 
L´aportació de Birdwhistell (comunicar-se és un art) 
Les empreses assistencials 
Els treballadors d´avui, vies d´oportunitats laborals 
La carta de presentació 

 
 
 
Els assistents a les diferents càpsules han estat el següents: 
 

Mora d´Ebre 32 
Mora la Nova 17 
Flix 9 
Ginestar 6 
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Tivissa + Ginestar 
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assistents  
26/9/2013 Els treballadors d´avui. Vies d´oportunitats laborals 5 
3/10/2013 La carta de presentació 5 
10/10/2013 Models I fer carta de presentació a un anunci 5 
17/10/2013 Com ens comuniquem amb l´empresa 4 
31/10/2013 L´autoconeixement 4 
28/11/2013 Com fer la carta de presentació 5 
5/12/2013 -Conèixer els valors positius davant una entrevista 5 
19/12/2013 -Els portals d´ocupació 6 
 
 

. 
 
Móra la Nova 
 
 

Data realització  Oferta de feina an alitzada / competència  Assi stents  
18/11/2013 El mercat laboral de la Ribera d´Ebre 3 
25/11/2013 Els treballadors d´avui, vies d´oportunitats laborals 4 
2/11/2013 La carta de presentació 6 
16/11/2013 Com ens comuniquem amb l´empresa 5 
23/10/2013 L´autoconeixement. Com sóc 5 
30/10/2013 L’autoconeixement. Com sóc 6 
13/11/2013 Qüestionari de competències 6 
20/11/2013 Qüestionari de competències 7 
27/11/2013 Com fer la carta de presentació 9 
4/12/2013 Conèixer els valors positius davant una entrevista 6 
11/12/2013 Fer un CV 6 
18/12/2013 Els portals d´ocupació 4 
 
 
 
 
 
Móra  d’Ebre   
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assistents  
2/10/2013 La carta de presentación 8 
16/10/2013 Com ens comuniquem amb l´emprsa 4 
23/10/2013 L´autoconeixement. Com sóc 8 
30/10/2013 L´autoconeixement (segona part) 6 
13/11/2013 Questionari de competencies 6 
20/11/2013 Questionari de competencies 6 
4/12/2013 Com fer un CVB 6 
13/11/2013 Qüestionari de compètències 6 
18/12/2013 Fer un CV 8 
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Flix   
  
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  Assi stents  
20/9/2013 El mercat laboral de  la ribera d´ebre 7 
25/9/2013 Els treballadors d’avui, vies d’oportunitats laborals 6 
4/10/2013 La carta de presentación 6 
11/10/2013 Mòdels per fer carta de prsentacio 8 
18/10/2013 Com ens comuniquem amb l´empresa 5 
25/10/2013 L´Autoconeixement. Com sóc 3 
8/11/2013 La comunicació no verbal 6 
13/12/2013 Fer un CV 7 
20/12/2013 Els portals d´ocupació. Resum 7 
 
 
 
 
   
 
d) Actuacions per municipi 
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Móra d'Ebre  54 43 43 40 17 30 10 13 
Mora la Nova  27 24 24 23 3 16 8 10 
Ginestar  8 8 8 8 0 6 0 0 
Tivissa  12 11 11 10 3 6 4 5 
Rasquera  0 0 0 0 0 0 0 0 
Miravet  8 8 8 7 3 7 4 4 
Benissanet  7 5 5 4 0 0 1 1 
Garcia  3 3 3 3 0 1 1 1 
La Torre de l'E.  6 6 6 4 0 0 1 5 
Vinebre  4 3 3 3 1 3 1 2 
Ascó  5 3 3 3 0 2 1 2 
Flix  20 16 16 16 0 9 4 7 
Riba-Roja  7 5 5 4 1 2 1 2 
La Palma  4 4 4 3 0 2 0 2 

TOTAL 166 139 139 128 31 98 37 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
              

 

 
  
e)  Seguiment dels tallers als IES  
 
 
 
Aula Oberta IES Mora d’Ebre  
 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  
10 d’abril Aprèn a posicionar-te en el mercat laboral  
17 d’abril Aprèn a posicionar-te en el mercat laboral  
24 d’abril Els primers dies de feina  
30 d’abril Els primers dies de feina  
8 de maig Els companys de feina  
15 de maig Els companys de feina  
22 de maig Saber en cada moment el que he de fer  
29 de maig Saber en cada moment el que he de fer  
5 de juny Saber en cada moment el que he de fer  
12 de juny Què fer i què no fer en comunicació  
19 de juny Cloenda  
 
 
 
• Han assistit 5 alumnes encara que no de manera regular en totes les sessions. 
• El treball realitzat s’ha valorat com a molt positiu tant pels alumnes com pels docents 

 
 
 
 

PQPI IES Mora d’Ebre 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  
7 de maig Aprèn a posicionar-te en el mercat laboral 
13 de maig Aprèn a posicionar-te en el mercat laboral 
14 de maig Els primers dies de feina 
21 de maig Els primers dies de feina 
27 de maig Els companys de feina 
28 de maig Els companys de feina 
3 de juny Saber en cada moment el que he de fer 
4 de juny Saber en cada moment el que he de fer 
10 de juny Saber en cada moment el que he de fer 
11 de juny Què fer i què no fer en comunicació 
17 de juny Cloenda 

 
• Han assistit 12 alumnes encara que no de manera regular en totes les sessions. 
• La darrera sessió no es va realitzar per un canvi de planificació de l’IES 
• El treball realitzat s’ha valorat com a molt positiu tant pels alumnes com pels docents 
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IES Flix 
 

Data realització  Oferta de feina analitzada / competència  
30/9/2013 Aprèn a posicionar-se en el mercat laboral 
14/10/2013 Aprèn a posicionar-se en el mercat laboral 
31/10/2013 Els companys de feina 
18/11/2013 Què fer i què no fer en comunicació 
  23 

 
 

• Han assistit 23 alumnes de batxillerat i de cicles formatius 
• El fet de fer itineraris formatius diferents en algun moment ha dificultat les dinàmiques 
• Per altra banda, es recomanable treballar amb volums més petits d’alumnes 
• El resultat ha estat molt ben valorat 
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3.2. L’execució de les accions amb les empreses  
 
a) Fases de treball  

 
 

Fases Contingut Responsable 
Fase I Presentació del Dispositiu i de l’oferta a les 

empreses i elecció del perfil ocupacional 
• Personal tècnic del Consell 

Comarcal 
• Prospectora d’empreses 

d’Insercoop 
Fase II  

Anàlisi de tasques del perfils ocupacional i 
identificació de competències transversals  
 
 

• Prospectora d’empreses 
d’Insercoop 

Fase III  
Devolució a l’empresa del Mapa 
Ocupacional del perfil analitzat 
 
 

• Prospectora d’empreses 
d’Insercoop 

 
 

 
b) Argumentari visites  

 
Fase I (explicació per part de l’OADL del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre)  

 
L’AODL de promoció econòmica i/o la directora de projecte expliquen l’abast del “Treball a les 7 
Comarques”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons 
Social Europeu (FSE).  El projecte “Treball a les 7 comarques”, denominat Ribera d’Ebre VIVA, 
és un projecte que a través de la cooperació público-privada té per objectiu dinamitzar l’activitat 
econòmica de la comarca, afavorir la creació de llocs de treball, fomentar l’emprenedoria i 
aconseguir un desenvolupament integrat al territori millorant la qualitat de vida de la població de 
la comarca.  

 
 

       Les línies principals de treball són: 
 

A - Estructurar i planificar les estratègies de desenvolupament local mitjançant la 
cooperació: público-público i público-privada 
B - Potenciar la diversificació econòmica de la comarca. 
C - Suport i atenció a les persones 
D- Comunicar i difondre les actuacions de desenvolupament econòmic al territori. 
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• El projecte està liderat pel Consell Comarcal amb el suport de tots els ajuntament de la 
comarca a més d’altres entitats públiques i privades i empreses del territori.   

 
• El dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius amb dificultats especials a la Ribera 

d’Ebre ha estat desenvolupat per l’empresa Insercoop, SCCL. 
 

• En la part de prospecció d’empreses i a grans trets les tasques a realitzar són les de 
presentar la cartera de serveis del Dispositiu per a les empreses. Explicar l’opció de 
desenvolupar un mapa ocupacional, on es detallen les funcions i tasques a realitzar en 
el lloc de feina, tenint en compte les accions pròpies  del lloc de treball i les 
característiques específiques que requereix la pròpia empresa. S’explica que són i per 
que serveixen, les competències transversals . Si l’ empresa considera interessant i 
profitós l’eina del Mapa Ocupacional i per tant participar en el dispositiu es perfila quin 
serà el lloc de treball sobre el que es farà el Mapa Ocupacional i es queda d’acord per 
realitzar la segona visita. 

 
 

Fase I (explicació per part de la prospectora d’Insercoop)  

 
• Durant la primera visita a les empreses es dóna a conèixer el Dispositiu d’Inserció 

Laboral de la comarca de la Ribera d’Ebre, i com pretén donar resposta en el context de 
crisi actual tant a aquelles persones més vulnerables i que es troben en situació d’atur, 
com a les empreses oferint-los una eina que els permetrà millorar la seva competitivitat 
en termes de RRHH i productivitat. 

 
• Des del Dispositiu s’és conscient que els canvis en el mercat han afectat directament a 

les estratègies que cal seguir per a millorar l'ocupabilitat de les persones. Per això, es 
considera imprescindible tenir en compte com aquesta ocupabilitat millora la 
competitivitat de l'empresa i per tant, la seva productivitat. Donats aquests canvis, 
creiem imprescindible incorporar un seguit d’aspectes: 

 
Necessitats de contractació de perfils de baixa qualificació per les empreses del 
territori. 
Identificar millor els perfils rentables per a cada empresa. 
Reduir els períodes d'aclimatació laboral. 
Ajustar les contractacions a les necessitats de  producció reals. 

 
 

• Es considera que tot plegat suposa una revalorització de les competències transversals 
i que es necessari que les persones disposin  d’una doble estratègia personal per 
articular els coneixements que un disposa, la pròpia trajectòria professional i les 
possibilitats d'accés a un treball. 

 
Aquesta doble estratègia es resumir en: 

 
• Veure quines competències transversals i coneixements aplicables els obren a més 

entorns de treball. 
• Orientar cap a processos de formació professionalitzadora i les noves competències 

transversals. 



 

40 
              

 

 
• Per tal de poder desenvolupar el Mapa Ocupacional del lloc de treball triat s’acorda amb 

cada empresa un seguit de reunions de treball amb la persona referent, que en aquest 
cas és la que millor coneix el perfil del lloc de feina, per mitjançant una sèrie 
d’entrevistes i preguntes clau extreure la informació rellevant per poder crear un mapa 
competencial d’un perfil determinat (preferiblement d'un perfil de baixa qualificació) que 
s'ajusti a les necessitats i demandes de l'empresa i que a la vegada reflecteixi el tarannà 
i la manera de fer pròpia de l’empresa. 

 
S’ elabora el Mapa d’Ocupació en base competencial ; document on es descriu acuradament: 

 
• L'ocupació 
• La família professional 

o Formació reglada i no reglada 
o Descripció de l'ocupació 
o Funcions i tasques 
o Competències (tècniques, bàsiques i transversals) 
o Preguntes per l’ entrevista de selecció 
o Quadre de seguiment del desenvolupament competencial 

 
• L'element clau de tot Mapa són les competències transversals:  

     
- Competència: és la distància entre la formació necessària i l'execució efectiva d'una 

tasca. Allò necessari que s'ha de tenir per a que la persona s'adapti i s'integri a les 
demandes del seu entorn laboral. Aquelles competències que no són específiques 
d'una determinada activitat o lloc de feina, però d'elles en depèn desenvolupar-ne 
un comportament professional, hàbil o expert en el seu màxim exponent. 

- La competència de la persona és diferent a competència professional. 
- En aquest tipus de competències hi entra en joc, no només el que s'hagi après de 

manera reglada o formal sinó també l'experiència professional i l'aprenentatge 
personal. 

- Les competències transversals són un recurs clau, però alhora intangible i 
fonamentals per a la competitivitat de l'empresa, el desenvolupament i la 
consecució de l'èxit. Prerequisits essencials (però no exclusius) per a l'eficàcia 
professional de la persona que ocupa el lloc de treball. 

 

• Estem parlant de les habilitats interpersonals, centrades en aquells comportaments que 
són claus per una empresa en un lloc de treball concret i un moment concret, que fan 
que és consideri una persona competent el que vol dir que el que realment té són 
competències. 

 
• Exemples de competències transversals: 

 

− Disposició a l'aprenentatge 
− Treball en equip 
− Comunicació 
− Relació interpersonal 
− Adaptabilitat 
− Organització i planificació de la feina 
− Autocontrol 
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− Autonomia i iniciativa 
− Responsabilitat 

 
 

L’entrevista amb l’empresa te dues parts diferenciades i el temps que s’hi destina és 
d’aproximadament entre 1h i 1:30h.  

 

 
Part 1 : 
On s'analitzaran els continguts del lloc de treball ( funcions i tasques)  i el rendiment 
esperat del treballador. 

 
Part 2:  
On s'analitzarà el rendiment del treballador a partir de les seves competències en 
resolució de tasques (situacions crítiques) 

 
      
     Els beneficis per a l’empresa són: 

 
Abaratir els processos de preselecció i substitució de personal. 
Millorar l’eficiència operativa. 
Flexibilitzar l’organització (separant l’organització del treball i la gestió de persones). 
Generar avantatges sostenibles. 
L’empresa pot incorporar i adaptar el document als propis recursos humans de la 
manera que més servei li pugui fer. 
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• Fase II  

 
Es realitza l’ entrevista i el qüestionari que com s’ha dit consta de dues parts  

 
- Part 1  

 
On s'analitzen els continguts ( funcions i tasques) del lloc de treball i el rendiment esperat 
del treballador. 

  
Exemple de fitxa recopilació de tasques i funcions 

 
Ocupació:  Empresa:  
Data: Persona: 

 
 

Funcions i Tasques Desenvolupament d’un dia 
tipus  

Ordena i classifica  expedients i documentació. 

Classifica, escaneja, distribueix i arxiva el correu 
electrònic i la correspondència rebuda. 

S'encarrega de la redacció i emissió de documents, 
correu electrònic i correu ordinari. 

Atén el telèfon, donant resposta a qüestions 
informatives, relatives a la venda etc... 

Actualitza l'agenda del gerent (entrevistes, 
reunions, esdeveniments corporatius, etc.) 

Selecciona i desenvolupa sistemes d'arxiu manuals i 
automatitzats d'acord amb els procediments 
establerts, optimitzant l'ús dels recursos en funció 
de les necessitats d'informació. 

Gestiona la informació en bases de dades 
informatitzades.        

Fa el seguiment de les peticions de compres i 
vendes. 

Fa les comandes als proveïdors.  

Registra les entrades i sortides d'existències, 
mitjançant el suport informàtic o documental.    

Recopila les factures tant rebudes com emeses i les 
porta la gestor. 

Confecciona i porta al dia el llibre de caixa. 

Ordena domiciliacions i pagaments via bancària. 
Fa les gestions diàries amb els bancs.   
Conciliar els albarans amb les factures, és a dir, 
comprovar que els valors d'ambdós coincideixen.  
Desenvolupar tasques de suport administratiu, com 
la gestió dels cobraments, dels/de les proveïdors/es. 
Atendre els clients quan venen físicament a la 
bodega. 
Fer arribar els encàrrecs i missatges en temps,  
forma i correctament a qui correspongui. 
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- Part 2:  
 
S’aprofundeix en el dia a dia del treballador a l’ empresa, quines estratègies ha d’aplicar en 
funció de les diverses situacions que s’hi puguin donar ( situacions crítiques) i que identifica 
l’empresa com a comportaments clau per a resoldre-les satisfactòriament. 

 
Mostra parcial de fitxa recopilació competències transversals 

 
Ocupació:  Empresa:  

Data: Persona: 

 
 

Etiqueta  Definició Elements de 
competència 

Evidències 

�
 I

de
nt

ifi
ca

ci
ó 

i v
al

or
ac

ió
 d

e 
le

s 
pr

òp
ie

s 
ca

pa
ci

ta
ts

 

• Saber identificar i 
reconèixer quines són 
les pròpies capacitats 
per desenvolupar una 
feina i el valor que 
tenen, així com quines 
dificultats s’hi poden 
trobar. 

o Saber quins 
són els meus 
interessos i 
criteris per triar 
una feina 

o Conèixer els 
meus punts 
forts en relació 
a l’ocupació del 
meu objectiu 
laboral 

o  

�  

�
 D

is
po

si
ci

ó 
a 

l’a
pr

en
en

ta
tg

e 

• Conèixer quins són els 
propis interessos 
formatius i quines són 
les necessitats de 
formació en relació a 
l’objectiu laboral. 
Entornar la formació i 
l’aprenentatge des 
d’una actitud positiva. 

o Interès per 
conèixer la 
nova situació 
laboral. 

o Conèixer 
quines són les 
necessitats de 
formació en 
relació a 
l’objectiu 
laboral. 
 

� Tenir moltes 
ganes 
d’aprendre, de 
treballar, de fer 
una feina que 
fins ara no 
havia fet mai.  

� No tenir por 
d’emprendre un 
nou treball. 
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• Fase III   

 
Es fa una nova visita a l’ empresa per l’Entrega del Mapa Ocupacional, s’explica el mateix i com 
funciona i per a que pot ser útil, aclariment de dubtes i tancament .  
 
S’ha constat que les empreses reben molt favorablement i donen molt valor a la informació que 
el Mapa els aporta. Els ajuda a distingir clarament quines són les habilitats i capacitats que ha 
de tenir un treballador per a desenvolupar un lloc de treball concret i com detectar-les en un 
procés de selecció de personal.     
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4. Anàlisi dels resultats    
 

 
4.1. Quadre-resum atenció usuaris i comparativa amb  activitats previstes 
4.2. Quadre-resum atenció empreses 

 
 
 
4.1. Quadre resum atenció usuaris  
 

 
Indicador en relació a les persones   Resultat 

previst  
Resultat 
obtingut

Nombre de persones amb les que s’ha realitzat una entrevista  inicial 150  167 (111%)

Nombre de persones amb les que s’ha elaborat  diagnostic 
ocupacional  

100  139 (98%)

Nombre de persones amb les que s’ha realitzat el disseny de l’itinerari  100  128 (91%)

Nombre de persones que han participat en els tallers de 
competències  

100  99 (80%)

Actuacions específiques  
 

5 6 (120%)

Nombre de plans de derivació  a accions de formació  20  33 (60%)

Nombre de persones que participen en l’espai de recerca de feina  80  76 (95%)

Nombre de persones que participen en els processos de preselecció  50  47 (94%)

Nombre de persones que participen en el taller d’elaboració del C.V.  60  75 (125%)

Nombre de persones que participen en les sessions amb les 
empreses  

50  48 (96%)

Seguiment posterior  
 

100  100 (100%)
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4.2. Quadre resum atenció empreses 
 

 
Indicador en relació a les empreses   Resultat  

previst  
Resultat 
obtingut

Nombre d’empreses participants  80  80 (100%) 

Volum d’ajustos de mapes ocupacionals  40  40 (100%) 

Nombre de pre-seleccions realitzades  50  47 (94%) 

Taxa d’inserció a data de finalització de programa  25%  24% (96%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


