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Catàleg de continguts  
per a la capacitació de professionals que apliquen el programa UBICAT 

d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
 

 

En la següent taula es presenta un catàleg de continguts a seleccionar atenent a 

les necessitats dels i de les professionals. Estem obertes a rebre les vostres 

propostes si hi ha continguts rellevants que no apareixen, i donar així resposta a 

les vostres necessitats. Després de la taula es descriu breument la metodologia a 

aplicar en la capacitació i valoracions rebudes quan s’ha dut a terme. 

 

Accions del 
programa 
UBICAT 

Catàleg de continguts 
(escolliu el que necessiteu, i si no ho trobeu ens ho dieu) 

 

Eines de cerca de 
feina 

Eines per a la cerca de feina en temps de pandèmia i de transicions 
tecnològiques i ecològiques del mercat laboral:  

 currículum laboral per 
competències i assoliments, 

 currículum social i petjada 
digital, 

 disseny de signatura de correu  
 adreça de correu electrònic per 

sortejar la ‘discriminació’ en la 
cerca de feina, 

 la ‘carta de presentació’ del 
segle XXI 

 elevator pitch 

 codi QR 

 currículum online i vídeo-
currículum en col·lectius 
vulnerables 

 comunicació de valors en les 
eines de cerca de feina 

Canals de cerca de 
feina 

Nous canals digitals de cerca de feina: 

 plataformes digitals de treball 
específic 

 apps 

 pàgines web d’empreses 

 fires d’ocupació online 

 xarxes socials (i presencials) 

 empreses d’inserció 
 

Recursos per 
afrontar un procés 
de selecció 

Processos de selecció virtuals:  

 entrevistes individuals per  
videotrucada o plataformes 

 vídeo-gravació i enviament per 
watshapp de respostes a 
preguntes d’entrevista 

 entrevistes grupals a través de 
plataformes 

 entrevistes per competències, 
assoliments i valors 

 programari específic de les 
empreses per a processos de 
selecció 

Estratègies de 
millora o canvi 
professional 

Pràctiques d’orientació que afavoreixen la motivació i l’apoderament de 
col·lectius vulnerables en moments de canvis accelerats en el mercat 
de treball, incertesa, i crisi econòmica.  

 estratègies per a l’orientació 
laboral de persones amb 
trastorns de salut mental 

 el model transteòric de canvi 

 la metodologia de la 
serendipia: afavorir i aprofitar 
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 la metodologia enfocada en 
solucions 

 la indagació apreciativa 

 metodologies per a la creació 
d’esperança 

la ‘casualitat’ en la cerca de 
feina 

 l’assessorament sociodinàmic, 
 grups de suport per a la cerca 

de feina 

Coneixement del 
mercat laboral 

Tendències d’un mercat laboral en transició accelerada 

 Transició tecnològica: economia digital i indústria 4.0 aplicada a 
col·lectius vulnerables. 

 Transició ecològica: economia circular, economia verda, economia 
social aplicada a col·lectius vulnerables. 

 Tipologies d’empreses que ‘discriminen’ menys 

 Perfils professionals per a col·lectius vulnerables a l’era de la 
transició TecnoEcològica del mercat laboral 

 

Metodologia 

Les bases de la convocatòria indiquen que aquesta és una formació presencial, però 

si circumstàncies derivades de la pandèmia ho fan necessari, és possible dur-la a 

terme en altres formats. Així, es pot fer: 

 En format presencial 

 En format 100% virtual 

 En format híbrid 

Si es fa en format híbrid o 100% virtual, és possible organitzar la part online de forma 

síncrona o asíncrona. 

En general, pretenem que l’aplicació de la formació respongui el màxim possible a les 

necessitats dels i de les professionals i doni resposta als reptes derivats de la COVID-

19 que es puguin produir per aplicar-la. 

Sigui en el format que sigui, la metodologia combina un un 60% de formació pràctica 

facilitada a través d’ exercicis i casos i un 40% de formació dialogada. Es lliuraran els 

materials pertinents.  

Valoracions obtingudes en diferents capacitacions desenvolupades 

“El millor de la formació ha estat, a banda dels continguts, la flexibilitat en la 

metodologia, que ha permès fer casos pràctics i tocar a terra amb els peus 

sense divagacions teòriques”. 

 

“El millor ha estat el grau d’humanitat i sensibilitat, traslladat a la metodologia 

i els recursos formatius, juntament amb un cert grau d’optimisme realista”. 
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“Ens ha ajudat a parar, analitzar, recapacitar, endreçar, posar nom a 

pràctiques que duem a terme i tornar a començar apoderades i amb més 

recursos”. 

 

La mitjana de nota atorgada a la capacitació pels i per les seves participants en els 

darrers 3 anys ha estat de 8.5. 

 

Estem a la seva disposició per respondre qualsevol dubte o pregunta. 

 

Cordialment, 

 

 

 

Carme Martínez-Roca 

cmr@adinfinit.org, 619706169 


