
 

  

DISPOSITIU D’INSERCIÓ I/O MILLORA DE FEINA PER A DONES 
QUALIFICADES 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, enceta enguany una nova edició del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral per 
a Dones Qualificades. 
El dispositiu d’Orientació i Inserció adreçat a Dones qualificades és una acció integral 
d’assessorament i capacitació de les dones participants, que té com a objectiu la millora de la seva 
carrera professional, tot aplicant una metodologia molt dinàmica i participativa.   

Les diferents mesures s'articularan en el marc d’ambdós itineraris, individual i grupal, a través dels 
quals s'oferirà una resposta adaptada a les necessitats particulars de cada beneficiària. 

A QUI VA ADREÇAT: 

Dones amb alguna de les següents titulacions: Universitària, Formació Professional reglada, Cicles 
Formatius de Grau Mig i/o Superior o amb experiència professional qualificada.  
 

METODOLOGIA 

S’ha dissenyat un itinerari conformat per diferents actuacions, l’objectiu del qual és l’adquisició de 
diferents competències agrupades per blocs. A continuació especifiquem l’itinerari amb les 
actuacions concretes previstes:  
 
FASE D’ ACOLLIDA I MOTIVACIÓ: Accions individuals i grupals d'informació i aproximació als 
sectors emergents: 
1) Entrevista individual i balanç de competències  
2) Sessió grupal sobre sectors emergents i sortides professionals  
 
FASE DE CAPACITACIÓ: Accions que connectin les dones amb els recursos d'ocupació i d'habilitats 
professionals: 
 

Bloc 1) Eficàcia personal: 

    1.1- Motivació: Analitzar els principals factors que intervenen en el procés motivacional en 
l'àmbit laboral per connectar-les amb les necessitats personals i  afavorir l'autoconeixement com a 
base del desenvolupament de la intel·ligència emocional en àmbits professionals.    

Bloc 2) Recursos laborals 

    2.1- Eines per a la recerca de feina (CV, carta de presentació, canals de recerca: Feina Activa, 
Xaloc...)  
    2.2- Eines per als processos de selecció (test personalitat, test psicotècnics, dinàmiques) 
    2.3- Entrevista de selecció per competències. 
    2.4- El networking com a peça clau en els processos de desenvolupament professional  



 

  

 

Bloc 3) Habilitats professionals: 

3.1- Eines de gestió per objectius: Contribuir a la organització i planificació d’un pla per a la 
gestió per objectius aplicats al procés de recerca de feina. 

 

TEMPORITZACIÓ 
 
L’execució de les accions formatives tindrà una durada de setembre del 2012 fins a desembre del 
2012 amb dos grups de treball. 
 
Grup 1: Del 9 d’octubre al 12 de novembre del 2012 
Grup 2: Del 16 de novembre al 20 de desembre del 2012 
 

Contacte: 
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació                                  
Ajuntament de L’Hospitalet                     
Carretera del Mig, 85-87                                            
Tel. 93 402 60 20   

 


