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Programes MIXTOS
d’orientació i formació
professional per l’ocupació
de persones treballadores
afectades per un ERTO com
a conseqüència de la crisi
derivada de la COVID-19
SERVEI d’ORIENTACIÓ
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SERVEI d’ORIENTACIÓ
Codi:
SERVEI d’ORIENTACIÓ

Nivell de Qualificació Professional:
No requerit

Competència General:
Servei d’orientació i acompanyament individualitzat per a la millora de l’ocupabilitat del
participant del programa. Es treballarà de manera individual per conèixer les motivacions i
interessos del ciutadà per tal d’establir uns acords de treball per aconseguir els seus objectius
marcats. Informació sobre recursos i serveis per assolir les propostes de millora i autoconeixement
de les pròpies competències i capacitats.

Continguts a Treballar:
•
•
•
•
•

Expectatives del projecte
Coneixement del Mercat Laboral
Autoconeixement
Establiment d’Acords de Treball
Full de Ruta
o Emprenedoria – Autoocupació
o Formació
o Eines i Canals per a la Recerca de Feina

Durada de la formació associada:
-

La durada del servei d’orientació s’ajustarà a les necessitats i característiques de l’usuari.
No hi ha establerta una durada mínima per a cada itinerari, cada persona orientada rebrà les
sessions necessàries per portar a terme les accions acordades amb l’orientador/a de manera
satisfactòria
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Metodologia de treball:
-

Es realitzaran tutories individuals i/o sessions grupals en funció de les necessitats de la
persona i la seva disponibilitat, per tal de poder fer un seguiment de qualitat.
El seguiment es farà presencialment, encara que algunes accions es poden dur de manera
virtual.

Àmbits del procés d’orientació:
ÀMBIT_0: Posicionament del participant envers el servei d’orientació:
•
•

Conèixer i identificar els objectius el servei d’orientació
Acceptació dels acords de treball.

ÀMBIT_1: Autoconeixement:
•
•

Conèixer i identificar els propis interessos i motivacions.
Conèixer i identificar les competències claus i transversals.

ÀMBIT_2: Mercat de Treball:
•

Conèixer la situació actual del mercat laboral actual.

ÀMBIT_3: Objectiu professional o Full de Ruta:
•
•
•

Accions per a la millora i el reconeixement competencial: formació i recursos per
millorar l’experiència professional i/o acreditació de competències a través de
l’experiència i vies no formals de formació.
Recerca de feina: coneixement de les eines necessàries per una recerca activa i
efectiva d’ocupació.
Emprenedoria: conèixer els elements necessaris per la posada en marxa d’un
projecte d’auto ocupació.
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