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Els Itineraris Integrals d'Inserció que desenvolupem des del programa

ORIENTA-USO, gràcies a la participació del SOIB i al cofinançament del

FSE, són projectes dirigits a persones amb dificultats d'inserció especials

que executen orientació laboral, és a dir, processos d'acompanyament i

ajuda individual , personalitzada, integral, on la persona, mitjançant

diferents actuacions, construeix el seu projecte professional que integra

les seves necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu

final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Què ofereixen els Itineraris Integrals d'Inserció?

Millorar les oportunitats d'ocupació a partir de:

Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les

necessitats de cada persona.

Sessions específiques d'entrenament per a la recerca de feina (elaboració

de currículums, preparació d'entrevistes, portals d'ocupació, contacte

amb empreses…)

Pràctiques no laborals.

Acompanyament i suport a la inserció.

Formació per a l'ocupació específica.

Tallers d'apoderament, motivació, manteniment del lloc de treball,

autoestima, drets i deures laborals i igualtat, etc.

Des d'ORIENTA, basant-nos en els principis dels Itineraris Integrals

d'Inserció, entenem l'Orientació Laboral com un procés de creixement i

desenvolupament, no només professional, sinó també personal, que

requereix unes eines, competències i recursos que des d'USO-ORIENTA

podem facilitar , ACOMPANYANT SEMPRE des del respecte, l'escolta

activa i l'empatia cap a les persones que participen als nostres Itineraris

d'Inserció Laboral.

Per a la nostra feina és vital tenir en compte la dimensió SOCI-FAMILIAR,

ECONÒMICA, FORMATIVA, EDUCATIVA I MOTIVACIONAL, ja que això

ens permet dissenyar Itineraris Integrals personalitzats que possibilitin la

inserció laboral de les persones participants del programa en el menor

temps possible.

Coordinadora:

Raquel Hernández Adrián

Equip Tècnic:

Emma Sabio Domínguez

Roberto Esteban Carrascón
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•Horari flexible d'entrada i/o sortida •Jornada intensiva divendres i/o en determinades dates
(Nadal, Setmana Santa, període d'adaptació dels horaris escolars, etc.)
•Jornada intensiva als mesos d'estiu
•Bossa d'hores o possibilitat de concentrar més nombre d'hores en un determinat dia o
període concret i així acumular hores de lliure disposició
•Distribució personalitzada de la jornada (autonomia per organitzar la tasca)
•Possibilitat d'escollir o canviar torns
•Possibilitat de reduir el temps de menjar i avançar l'hora de sortida
•Organització de la formació i/o les reunions en horari laboral
•Vacances flexibles
•Possibilitat d'agafar dies lliures en moments puntuals: aniversari, acompanyament a l'escola,
assumptes propis, Nit de Nadal i Cap d'Any
•Permisos no retribuïts (excedències, vacances sense sou, dies sense sou)

GRUP 1: MESURES D'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL
(JORNADA I HORARIS, TORNS, VACANCES, ENTRE D'ALTRES). L'EMPRESA

OFEREIX AL PERSONAL FLEXIBILITZAR LA SEVA JORNADA LABORAL, PERMETENT
DISTRIBUIR LES HORES DE TREBALL PER COMPAGINAR LA SEVA ACTIVITAT

PROFESSIONAL AMB LA SEVA SITUACIÓ PERSONAL.

La Xarxa DIE (formada per 127 empreses, en què treballen 209.417 persones, de les quals el 39,3%
són dones) promociona polítiques de conciliació i corresponsabilitat que apliquen les empreses
que en forma part.
Per poder-ne participar i obtenir el distintiu “Igualtat a l'Empresa”, s'avaluen les polítiques
d'igualtat de les entitats, a través de l'anàlisi del pla d'igualtat o de les mesures que adopten en
diferents àmbits: l'accés a l'ocupació i les condicions de treball, la comunicació, la política
retributiva amb enfocament de gènere, els aspectes relatius al model organitzatiu i la
Responsabilitat Social Empresarial, etc.

Les empreses han de demostrar, mitjançant el seguiment i l'avaluació de resultats, que tenen
implantades amb èxit mesures que contribueixin a corregir les desigualtats de gènere en el seu
àmbit d'actuació i que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal de les persones
treballadores.

 Aquestes mesures han estat agrupades en 4 grups:
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•Ajudes econòmiques per naixement de fills/es i escolaritat o tiquet guarderia
•Tiquet o servei de restaurant subvencionat
•Servei d'autocar o ajuts al transport
•Segur mèdic 
•Segur de vida/accidents
•Pla de pensions
•Condicions bancàries avantatjoses, préstecs o bestretes
•Descomptes en compres de productes o serveis: productes de l'empresa, cotxes, viatges,
activitats esportives, etc.

GRUP 3: MESURES RELATIVES A LES MILLORES I BENEFICIS SOCIALS.
S'HI INCLOUEN LES AJUDES EXTRASALARIALS I LES MESURES AL

MARGE DEL SALARI QUE AUGMENTEN LA QUALITAT A L'OCUPACIÓ. PER
EXEMPLE, LES MESURES QUE OFEREIXEN UNA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE, QUE

PERMETEN ESTALVIAR ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES EN PRODUCTES
O SERVEIS COM GUARDERIA, TRANSPORT, ASSEGURANCES MÈDIQUES.

GRUP 4: MESURES RELATIVES A LA MILLORES DELS PERMISOS
LEGALS. L'EMPRESA AMPLIA I MILLORA ELS PERMISOS RELATIUS A

CONCILIACIÓ PREVISTOS A LA LEGISLACIÓ: PERMISOS PER NAIXEMENT
I ADOPCIÓ, PER GUARDA LEGAL DE MENORS O CURA DE PERSONES

DEPENDENTS.

•Ampliació del permís de paternitat
•Ampliació del permís de lactància
•Ampliació del permís de maternitat
•Permisos retribuïts per cures (per a reunions escolars, malalties de fills/es,
acompanyament al metge persones dependents, etc.)
•Permisos no retribuïts (excedències, vacances sense sou, dies sense sou)
•Millores a la reducció de jornada per guarda legal
•Millores a les excedències per guarda legal o cura de persones dependents

•Treball a distància
•Videoconferències
•Formació en línia
•Mobilitat geogràfica

GRUP 2: MESURES DE FLEXIBILITAT ESPACIAL COM LA MOBILITAT
GEOGRÀFICA O EL TREBALL A DISTÀNCIA, QUE CONSISTEIX QUE LA

EMPRESA POSA A DISPOSICIÓ DEL PERSONAL LES INFRAESTRUCTURES
NECESSÀRIES PER DESENVOLUPAR EL TREBALL EN UN LLOC DIFERENT DEL SEU

LLOC FÍSIC DINS DE L'EMPRESA. LA POSSIBILITAT DE TREBALLAR
DES DE CASA SUPOSA UN CANVI DE LA CULTURA DE LA PRESÈNCIA CAP A

L'EXERCICI PER OBJECTIUS PEL QUAL MOLTES EMPRESES HAN
APOSTAT JA.



 

M E D I  A M B I E N T
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ORIENTA-USO
aconsegueix el CERTIFICAT DE

QUALITAT DE LA NORMA
ISO 9001

Des del passat any 2021 vam iniciar els passos pertinents per aconseguir la implantació d'un sistema de
qualitat al nostre Servei d'Orientació Laboral.
L'objectiu d'aquesta implantació era obtenir la Certificació de Qualitat ISO 9001 amb la corresponent
millora en tots els processos, serveis, eines, etc. que utilitzem.

ISO 9001 és una de les normes que fixa els requisits mínims per a un sistema de gestió de qualitat (SGC)
emprat en una organització. Es tracta d'una certificació molt valorada i reconeguda a nivell internacional
que estableix els estàndards que cal complir per donar un servei de qualitat autèntica.

La norma ISO 9001 cerca millorar la confiança i satisfacció del client així com de les parts interessades;
establir una cultura proactiva de prevenció, millora i protecció mediambiental i assegurar la consistència
de qualitat de serveis que oferim.

Alguns dels beneficis fonamentals d'implementar ISO 9001 són:

Millora de la credibilitat i la imatge de lorganització.
Millora de la satisfacció del client.
Millora de la integració dels processos.
Millora de la presa de decisions basada en l'evidència.
Crea una cultura de millora continua.
Empoderament dels equips dins de les organitzacions.
En definitiva, millora la qualitat a tots els nivells de l'organització, amb la repercussió consegüent en les
persones participants, usuàries i beneficiàries dels nostres projectes i serveis.

Ha estat un llarg procés que finalment ha obtingut el resultat excel·lent que esperàvem, aconseguir la
Certificació ISO 9001 i millorar així els nostres processos de qualitat.

D'ara endavant continuarem treballant cada dia per la millora contínua d'aquests processos per poder
mantenir a llarg termini aquesta certificació, assegurant així l'excel·lència d'ORIENTA-USO, Servei
d'Orientació Laboral i per tant del programa que desenvolupem actualment, Itineraris Integrals d'inserció.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB
EMPRESES

 

Gràcies a la intensa tasca de prospecció empresarial i d'intermediació amb empreses que
des del Servei d'Orientació d'USO IB, a través del programa ORIENTA, es desenvolupa, hem
aconseguit nous conveni de col·laboració amb grans empreses de prestigi i solidesa, no
només a nivell local sinó també internacional en alguns casos.

A través dels convenis de col·laboració que establim amb aquestes empreses es possibilita la
nostra participació en els seus processos de reclutament i selecció de personal, i els pot fer
arribar de forma directa, sense intermediaris, els CVs dels nostres millors perfils per
participar en aquests processos.

Alhora, ens permet conèixer de primera mà moltes de les vacants disponibles a les seves
plantilles, col·laborant en la difusió d'aquestes ofertes a través de la nostra WEB, xarxes
socials, llistes de distribució, etc.

Agraïm sincerament la confiança dipositada a ORIENTA de totes esperant que aquesta
obtingui resultats molt positius per a ambdues parts.

TURIJOBS: https://www.turijobs.com/
ALL SUN HOTELS: https://www.allsun-hotels.es/
GRUP CONSTANT: https://www.grupoconstant.com/
KOYASAN FOODS: https://www.koyasanfoods.com/
ÀLIAD FORMACIÓ: http://www.aliad.es/es/
ÀNIMA VERDA: https://www.animaverda.es/
ATENZIA: https://atenzia.com/es
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CONVENIS I PROTOCOLSCONVENIS I PROTOCOLSCONVENIS I PROTOCOLS
   DE COL·LABORACIÓDE COL·LABORACIÓDE COL·LABORACIÓ

AMB ENTITATSAMB ENTITATSAMB ENTITATS
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MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

El Servei d’Orientació Laboral d’USO, a través del programa ORIENTA, ha signat aquest any un PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ amb la
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA.

       La Mancomunitat Pla de Mallorca, com a organisme públic, va néixer al 1982 amb l’objectiu de coordinar el tractament dels residus
sòlids de tots els municipis de la comarca. Amb el temps, l’entitat ha evolucionat i ha ampliat els seus objectius amb la finalitat de facilitar
la gestió dels ajuntaments en determinades àrees com són la recollida de residus urbans, serveis socials, educació d’adults o el servei de
promoció econòmica, i així millorar la qualitat de vida dels habitants de la comarca.
Els catorze municipis del centre de Mallorca que conformen la Mancomunitat tenen unes característiques semblants. Algaida, Ariany,
Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de
Bonany, són poblacions que tradicionalment havien tingut economies principalment agràries, on encara es conserven les arrels pròpies
de la mallorquinitat, tant de caire folklòric, cultural, gastronòmic i paisatgístic.

Promoció Econòmica

És un servei públic i gratuït que té com a finalitat afavorir les condicions necessàries per promocionar i potenciar el desenvolupament
socioeconòmic local i millorar l’ocupació, la formació i la capacitació professional de les persones que visquin a la Mancomunitat del Pla de
Mallorca.
A qui ens dirigim:

Als veïns i veïnes de la Mancomunitat Pla de Mallorca:
Persones en situació d’atur o millora de feina
Estudiants
Autònoms i empreses
Comerços
Persones emprenedores
Associacions i col.lectius interessats
Municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca

Què oferim:

ORIENTACIÓ LABORAL
És un servei d’assessorament per a la recerca d’ocupació, dirigit a persones d’entre 16 i 65 anys que desitgin incorporar-se al mercat de
treball a curt, mitjà o llarg termini o que cerquin una millora professional. Està adreçat a persones que visquin a algun poble de la
Mancomunitat Pla de Mallorca.

BORSA DE FEINA
Comptam també amb un servei de borsa de feina gratuït dirigit a totes les empreses que necessitin contractar personal, a la que se li
dóna difusió a traves de diversos canals per tal de trobar el personal amb el perfil que es sol·licita en la major brevetat possible d’una
manera àgil i eficaç.
promocio@mancomunitatplademallorca.net

OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
El servei AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local), promociona les polítiques actives d’ocupació relacionades amb l’activitat
econòmica local, mitjançant totes aquelles activitats que afavoreixen el desenvolupament socioeconòmic de la Mancomunitat Pla de
Mallorca:
aodl2@mancomunitatplademallorca.net

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
Dintre d’aquesta proposta s’engloba l’obertura de dues Oficines d’Informació Turística, situades als municipis de Sineu i de Petra, la
creació d’una nova web turística i la presència a les xarxes socials més importants per tal de mantenir als usuaris i visitants informats de
les festes i activitats del Pla.
 
Agraïm sincerament la confiança i la voluntat de col·laborar amb ORIENTA-USO en benefici de les persones participants dels diferents
programes d’ocupació de les dues entitats/organismes.
Sens dubte suposarà un impuls per a la difusió de les ofertes, notícies, etc. que des de la Mancomunitat del Pla ofereixen diàriament.
 

Mancomunitat Pla de Mallorca
C/ l’Hospital, 28 - 07520 Petra

Tel.: (+34) 971 830441 Fax: (+34) 971 830440
oit@mancomunitatplademallorca.net  -  https://www.plademallorca.net/

http://www.mancomunitatplademallorca.net/
https://www.plademallorca.net/


 
Red CEPA

 
Actualment les Illes Balears compten amb un total
de 18 CEPA: 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a
Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar
l'oferta d'adults, s'han anat habilitant fins a 40 aules
a diferents punts de les illes que són extensions
dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració
de molts ajuntaments.

Mallorca

CEPA Alcúdia, CEPA Clarejar (Palma), CEPA Artà,
CEPA Calvià, CEPA Camp Rodó (Palma), CEPA Es
Raiguer (Binissalem), CEPA Francesc de Borja Moll
(Inca), CEPA La Balanguera (Palma), CEPA Llevant
(Manacor) , CEPA Mancomunitat del Pla (Vilafranca
de Bonany), CEPA Sa Pobla, CEPA S'Arenal, CEPA
Son Canals (Palma) i CEPA Sud (Camps).

Menorca

CEPA Ciutadella i CEPA Joan Mir i Mir (Maó).

Eivissa

CEPA Pitiüses (Eivissa) i CEPA Sant Antoni (Sant
Antoni de Portmany).

Podeu consultar l'oferta formativa aquí:
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?
codi=5315972&coduo=178702&lang=es

CEPA 
 

Els centres d'educació de persones adultes
(CEPA) ofereixen educació secundària per a
persones adultes (ESPA), ensenyaments
inicials, preparació de proves lliures d'ESO i
preparacions de proves d'accés estudis
superiors (a cicles formatius de grau mitjà, a
grau superior i accés a la UIB per a majors
de 25 anys). També podeu trobar oferta
formativa d'idiomes (preparacions per a les
proves de català, castellà per a estrangers,
anglès, alemany, francès i italià) i cursos
d'informàtica, entre d'altres.

D'altra banda, també es dóna continuïtat al
pla de col·laboració EOI-CEPA per obtenir
certificacions oficials de l'EOI corresponents
al nivell bàsic A1 i bàsic A2 d'anglès al CEPA
S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, Aula
d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir i Aula de
Sant Jordi del CEPA Sant Antoni.

A més, alguns CEPA de les Illes Balears duen
a terme les proves de competències clau de
matemàtiques, llengua catalana, llengua
castellana i llengua estrangera (anglès) amb
l'objectiu de facilitar l'accés als certificats de
professionalitat de nivell 2 i de nivell 3.
També alguns CEPA ofereixen la possibilitat
de cursar cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior.

OPORTUNITATS FORMATIVES PER A PERSONES ADULTES 
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SERVEI D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

Del 6 al 10 de febrer del 2023:
matrícula als ensenyaments
d'educació secundària per a
persones adultes que
condueixen a l'obtenció del
graduat en educació secundària
obligatòria del segon
quadrimestre.

Calendari del procés d'admissió i
matriculació als ensenyaments
de persones adultes per al curs
2022-2023

Setembre de 2022

Del 7 al 9 de setembre del 2022:
matrícula dels alumnes que el curs
anterior eren alumnes d'un centre
d'educació de persones adultes.
Del 12 al 23 de setembre del 2022:
matrícula de les persones de nova
incorporació en un centre d'educació
de persones adultes.
 
Febrer de 2023

 

El Servei d'Educació de Persones Adultes (SMEA) és un servei que depèn de la Regidoria d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Palma.
El Servei d'Educació de Persones Adultes ofereix la possibilitat d'iniciar o continuar una formació al llarg de la vida, prioritzant els que pertanyen a
grups o sectors amb mancances o necessitats de formació específica, i especialment aquelles persones amb dificultats per a la integració social o
inserció laboral.
L'oferta està integrada per un ventall de cursos: els de formació bàsica (alfabetització en ensenyaments inicials i neolectors), els de preparació de
proves d'accés a diferents ensenyaments del sistema educatiu i de preparació per a la prova de nacionalitat (CCSE), els de llengües i els de noves
tecnologies.

A QUI VA DIRIGIT?
L'educació per a persones adultes està adreçada a persones més grans de 18 anys o que compleixin aquesta edat dins l'any natural en què es
matriculen per cursar la formació.
També es poden matricular als cursos les persones joves de més de 16 anys que hagin finalitzat l'educació obligatòria, amb situacions especials
extraordinàries o amb un contracte de formació o aprenentatge.

Períodes de matriculació:

De l'1 al 16 setembre de 2022
Del 9 al 19 de gener del 2023
De l'1 al 16 de juny del 2023

Podeu consultar l'oferta formativa aquí:
https://cursospalmaeduca.es/es/cursos/

OPORTUNITATS FORMATIVES PER A PERSONES ADULTES

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5315972&coduo=178702&lang=es
https://cursospalmaeduca.es/es/cursos/


El Govern de les Illes
Balears, a través de les
Conselleries de Model
Econòmic i Afers Socials,
prepara una ajuda social
autonòmica per a les
persones treballadores
demandants d'ocupació
que cobrin una prestació
contributiva o subsidi per
desocupació per
compensar l'augment del
cost de la vida.

El Govern de les Illes
Balears informarà
properament a través de
les pàgines web i les xarxes
socials de com procedir per
rebre l'ajuda.

Més informació a través del
012 / 971225791

Nova ajuda autonòmica per a la protecció de
les persones demandants d'ocupació
perceptores de prestació o subsidi de

desocupació
 

is arrived

Qui pot rebre l'ajuda?
Aquelles persones que
tenguin reconeguda una
prestació contributiva
per desocupació o un
subsidi per desocupació
amb efectes econòmics
en algun moment del
període entre l'1 de
novembre i el 15 de
desembre de 2022.

Per tant, també es
consideren beneficiàries
aquelles altes prèvies a l'1
de novembre o posteriors
al 15 de desembre en què el
període reconegut de
prestació o subsidi inclogui
algun dia entre l'1 de
novembre i el 15 de
desembre.

Quina quantitat es podrà
percebre?

En el cas duna prestació
contributiva per desocupació
la quantitat total de l'ajuda
serà de 300 euros.

En cas d'un subsidi per
desocupació, la quantitat total
de l'ajut serà de 600 euros.

Quan es rebrà el pagament?

El pagament es farà el primer
trimestre del 2023.
Què he de fer per rebre l'ajuda?

Res. Si rebeu la prestació o el
subsidi en el període indicat,
l'ajuda se us reconeixerà
directament.
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El nostre agraeïment a les entitats i empreses

col·laboradores

C O N V E N I S  

D E  C O L · L A B O R A C I Ó  A M B

E M P R E S E S  

C O N V E N I S  

D E  C O L · L A B O R A C I Ó  A M B

E N T I T A T S
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SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE
USO-ILLES BALEARS

ORIENTA

C/ CIGNE, 17 - 07006 - PALMA 
TFNO: 971 27 79 14 
ORIENTA@USOIB.ES

www.orienta.usoib.es 


