ORIENTA
Itineraris Integrals d'Inserció Laboral
¿I ara què?
La pandèmia ha destapat la punta d'un iceberg impossible de sostenir, de perpetuar.
El nostre món ha tremolat. Aquest món capitalista, globalitzat, el de la
societat de consum en la qual tot es mou ràpid, gairebé a la velocitat de la
llum ... on tot és reemplaçable i prescindible, incloses les persones, amb uns
índexs de contaminació a nivell mundial mai abans vistos , unit a l'existència d'una creixent
desafecció de la
humanitat cap a
la terra, cap als
valors i l'ètica, cap
a la mateixa
humanitat.
Hem viscut molt de
temps en aquesta
carrera vertiginosa
i interminable en la
qual les nostres
vides transcorrien
com cavall desbocat, sense un
"sentit" existencialment parlant, en
una interminable
successió d'actes
inconscients que
possibilitaven el manteniment d'aquest sistema corrupte, injust, gairebé inhumà en el que maldestre i inconscientment, hem participat tots / es i cadascun / a de nosaltres / es, alimentant el monstre que es
menjava el nostre temps, els nostres valors, creences,
prioritats, relacions, famílies, salut ... per seguir generant DINERS, aquest tipus de riquesa que en unes poques mans esclavitza a la resta.
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Però va arribar un virus amb la suficient letalitat
com per paralitzar al món i fer-li tremolar. Va aconseguir l'impossible ... aturar la maquinària de l'economia mundial i d'un model de
vida que ens asfixiava, atomitzava i idiotizaba.
Dades de Contacte i
tancament
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El COVID19 va portar a les nostres vides
l'evidència i imminència de la nostra finitud i fragilitat i amb ella el despertar de la consciència ...
però no de tots/es.
La majoria de les persones, després de la
gran onada, han tornat a pujar-se al mateix tren
sense aprendre res.
Es parla de treballar per la recuperació
econòmica, de pal·liar les desigualtats agreujades per la crisi en els col·lectius més vulnerables,
etc. Es debat sobre mesures pal·liatives però pocs
parlen de canviar el sistema, de mesures reformistes, d'un canvi real de paradigma.
Hem viscut en la nostra pell la por, la pèrdua d'éssers estimats, la incertesa del demà, l'absència
dels béns i serveis que crèiem infinits perquè mai vam tenir manca d'ells i que no obstant això van perillar.
Vam comprendre un temps, l'importants que érem els/les uns/es per als/les altres, la màgia d'una
posta de sol que abans no apreciàvem, l'essencial de la llibertat, que la nostra generació, mai fins llavors
havia perdut.
Però va acabar l'Estat d'Alarma (per ara) ... i no va passar res.
ARA, que és el moment de reinventar-ho tot, tot torna a moure amb la mateixa roda, sota el mateix prisma, amb idèntica identitat moral, sota els mateixos objectius de creixement insostenible, sense
grans replantejaments.
Volíem tenir més temps per viure, per sentir, per compartir amb els nostres... Ho vam tenir i se'ns va escapar
cercant entreteniments que continuessin alienant-nos
nos del que realment es essencial i transcendent.
Volíem treballar menys hores i millor, viure més ... tornar a
la terra, respirar aire fresc, caminar per la serra, capbussar-nos al mar ... i ara tornem a tenir-ho tot i tornem a
perdre-ho tot, en bucle temporal.
Redistribució de la riquesa, de la feina ... societats més justes, temps per viure, temps per treballar,
temps per a la ciència, l'art, per sentir, per l'espiritualitat ... això es podria esperar després del covid19.
Generar riquesa, sí, però en felicitat, en temps lliure, en progrés científic, cultural, educatiu, en salut, en qualitat ambiental, en respecte animal, en alegria, i en definitiva, a evolucionar com a espècie.
Aquesta era la nostra oportunitat ... però no ha canviat res.
Les persones són les mateixes, de vegades pitjors ... moltes, ni tan sols han estat capaços de respectar la responsabilitat compartida i el deure de l'ús de mascareta i de la distància social per no contagiar a l'altre / a ...
Zero renúncia.
Zero aprenentatge.
La societat no està madura ... no hi haurà salt evolutiu de consciència després d'això.
Llavors ... què ve ara?

R.H.A.
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FORMACIÓ: EL MÓN DIGITAL DESPRÉS DEL
coronavirus
Augmenta la demanda de formació en línea.
La nova situació a què ens enfrontem ha fet que haguem de adaptar la nostra forma de relacionar-nos, treballar i també de formar-nos. És per això que la formació online
està vivint el seu punt àlgid des que es va iniciar l'estat d'alarma.
D'una banda, s'han hagut d'adaptar els mètodes tradicionals de formació (com els instituts i
universitats) que han vist interrompudes les classes presencials a meitat de curs i que la gran
majoria es basaven en la formació presencial.
I, d'altra banda, a la ja existent formació en línia, que cada vegada estava més present i
que ha vist com s'han incrementat les recerques i sol·licituds per realitzar cursos en línia, fruit
de la motivació de moltes persones per aprofitar el confinament que hem viscut .

Imatge: Font propia. Extreta de Google Trends.

En aquesta imatge podem veure la tendència que ha seguit en els últims 12 mesos
la recerca a google de la paraula clau "curs online", amb un augment significatiu a meitat de
març, coincidint clarament amb l'inici de l'confinament, i que encara que hagi baixat l'interès
dos mesos després, es manté molt més alt que fa un any.

Si la formació en línia ja existia i ara s'obre pas amb molta més força després de l'empenta de
la quarantena, és perquè té certs avantatges que fa que sigui una opció molt interessant per
a moltes persones.
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Avantatges de la formació en línia

A l'abast de totes les
butxaques.
L'oferta acadèmica és
molt àmplia i vam trobar tant cursos gratuïts
com de pagament, alguns molt econòmics.

Catàleg de
més ampli.

formació

La formació en línia permet que accedim a formacions que, de ser de
forma presencial, potser
no podríem accedir per
no realitzar-se en el nostre municipi o comunitat autònoma.

Més temps lliure.
El temps que dedicàvem abans, per exemple, a desplaçaments,
ara passa a ser temps
lliure que podem dedicar a altres tasques,
més formació o oci.
Horari flexible.
Encara que també trobem cursos en què vam
realitzar seguiment a
través d'una plataforma
amb un horari fix, generalment, la formació en
línia sol anar acompanyada d'una gran flexibilitat pel que fa a hores i
dies per realitzar-la.

Sectors formatius més demandats
Dins de la formació en línia trobem sectors que tenen més
demanda que altres, per diversos motius:
Oposicions.
Es tracta d'una opció molt interessant que moltes persones ja tenien en compte i han aprofitat el temps del confinament
per estudiar i que moltes persones han valorat per primera vegada
ja que, davant la incertesa del mercat laboral, una oposició t'obre
les portes a una plaça laboral fixa el que et proporciona una clara
estabilitat.
A l'igual que amb els altres cursos, hi ha acadèmies o cursos en línia que faciliten un temari i fan seguiment (per exemple setmanal o quinzenal de l'evolució de l'alumnat) i fins i tot algunes
compten amb una plataforma amb la qual poder comunicar-te i
compartir la seva experiència formativa amb altres / as companys / es d'estudi.

Página 4

Butlletí Nº 4

Butlletí Nº 4

Cursos online no oficials
Avui en dia trobem un ampli catàleg
de formacions que no s'engloben dins d'estudis oficials però que ens atorguen la capacitació i els coneixements necessaris per
aprendre i exercir un nou ofici.

En aquest tipus de formació han destacat
sempre els cursos relacionats amb les noves
tecnologies, com disseny web, programació, il·lustració o màrqueting en línia, però
també han aparegut molts altres cursos tradicionalment presencials, que a causa de
la necessitat actual de teleformació, s'han
adaptat com són aquells relacionats amb:
Comerç, construcció, vigilància i protecció, idiomes i informàtica.
Un clàssic dins dels cursos més demandats, tant presencials com online, i
que ara més que mai són necessaris, els IDIOMES.
El domini de més d'un idioma sempre ha estat un gran avantatge, i més en la nostra comunitat multicultural (català, alemany, anglès, rus, àrab, etc.) a l'hora d'accedir a el mercat laboral. A més, aquesta situació ens ha demostrat una vegada
més que és important actualitzar els nostres coneixements informàtics per poder
ser el més independent i actius / es possibles en totes les àrees de la nostra vida.
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NOUS JACIMENTS
D'OCUPACIÓ
El coronavirus ha colpejat molt dur al
planeta i s'està portant per davant milions de
llocs de treball i negocis, destrossant professions i oficis, especialment aquells vinculats a
l'hostaleria, el turisme o l'automoció, però alhora està reforçant altres activitats empresarials.

1. El sector de les activitats sanitàries i de serveis socials:
La sanitat i el Serveis Socials són uns dels sectors econòmics amb menys probabilitats de
patir atur en l'actualitat, molt a contra del
que succeïa abans de la pandèmia.
Al voltant de 136 milions de persones treballen en activitats d'atenció de la salut i d'assistència social.
Entre aquestes es troba el personal
d'infermeria, els/ es metges, altres professionals relacionats amb la salut (com a personal de laboratori, per exemple), els empleats
i empleades de centres d'atenció en residències, així com els/les treballadors/es
socials.
També s'inclou en aquest grup de treballadors i treballadores a el personal de bugade-

Sense cap dubte ja podem
parlar d'un gran enfortiment de l'univers en línia. El teletreball s'ha imposat en la majoria de les empreses, i el comerç electrònic s'ha disparat en els últims mesos.
L'augment de la desocupació mundial durant 2020 dependrà
de l'evolució futura de la pandèmia
i de les mesures polítiques que s'adoptin.
No obstant això, l'impacte de
l'COVID-19 en el mercat laboral dista molt de ser uniforme.
A continuació, parlarem dels sectors ria i neteja de el sector hospitalari, que
que han sortit reforçats durant i després de la també s'ha vist implicat en la lluita contra el
pandèmia.
coronavirus.
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2. L'administració pública, la defensa, la seguretat social:
El personal funcionari de l'administració pública, defensa i la seguretat social, també es
veurà menys afectat pel coronavirus a nivell d'ocupació, ja que l'estat d'alarma que hem
viscut i les seves posteriors conseqüències requereixen d'un reforç en les seves funcions.3.
3. Els serveis públics essencials:
Altres llocs que no es veuen afectats pel coronavirus, i que es preveu que no perillin en el
futur, són els del sector dels serveis públics essencials.
Aquests són: el transport públic; el subministrament d'aigua, gas i electricitat; les telecomunicacions; així com la recollida, tractament i aprofitament de residus.
4. Agricultura:
D'altra banda, un dels sectors que té un nivell baix-mitjà de risc de patir retallades tant
en el present com en el futur són els que tenen a veure amb la producció d'aliments
(agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), que constitueix el principal ocupador dels
països en desenvolupament.
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5. Sector tecnològic:
Les ocupacions del sector tecnològic guanyaran pes en el mercat laboral espanyol.
La pandèmia del coronavirus està creant un món més connectat i digital i per això, caldrà potenciar la presència de perfils tecnològics en tot tipus de sectors econòmics, per la qual
cosa es convertirà en un sector transversal a tots els altres.
6. Enginyeries i intel·ligència artificial:
La informàtica, per al desenvolupament de programes en el núvol i d'aplicacions, l'atenció en
remot i el desenvolupament de plataformes digitals en sectors com la banca, el gran
consum o la farmàcia; l'enginyeria de telecomunicacions, per al manteniment de l'operativa de les comunicacions i
l'enginyeria electrònica, per
impulsar l'automatització en la
indústria. Es pronostica també
un creixement de la demanda d'especialistes en big data
i intel·ligència artificial, enfocats a l'anàlisi i interpretació
de grans volums de dades per
al desenvolupament d'instruments de presa de decisions
7. Comerç digital
També es preveu un augment de persones expertes en comerç
electrònic i màrqueting a causa del gran canvi que ha donat el mercat després de la
crisi del COVID 19, predominant les compres i comandes en línia sobre el comerç físic tradicional.
8. Logística i repartiment:
La digitalització del consum i la reducció de desplaçaments impulsarà el sector de la logística,
tant a nivell de personal de magatzem com d'enginyeria especialitzada en robotització.
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EXPERIÈNCIES DE PERSONES PARTICIPANTS DE
ORIENTA 2020

SONIA ERAZO LÓPEZ
El meu pas per ORIENTA ha estat molt satisfactori i l'acompanyament realitzat per les tècniques ha estat immillorable.

Gràcies a la meva participació en el programa he tingut accés
a ofertes laborals que han suposat una gran oportunitat per a mi ja que d'aquesta
manera he aconseguit la meva inserció en el mercat laboral.

JUAN CARLOS CARRETERO
Des que vaig començar el meu itinerari d'inserció laboral he aconseguit grans aprenentatges. No només m'han ajudat a saber i entendre millor com i on cercar feina sinó també a potenciar una actitud
protagonista, positiva i de confiança davant la vida.
Durant aquest temps he aconseguit treball i realitzat algunes formacions grupals
que m'han interessat i semblat molt útils, a
més que he pogut conèixer gent estupenda.

¡Recomano l'atenció a USO i animo a tots/es a participar en aquest programa!
YULIET COMPANIONI
Per a mi ha estat una molt bona i agradable experiència d'haver conegut
el servei d'orientació laboral d'USO ORIENTA.

M'han proporcionat el suport i l'acompanyament tant emocional com professional que necessitava per aconseguir la meva inserció laboral, espero
que aquest gran treball segueixi arribant a totes les persones que ho necessitin.
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JUAN GARAU VELILLA
Estar en el programa ORIENTA m'ha ajudat tant a informar-me,
orientar-me i polir alguns aspectes a l'hora de trobar una feina com
a millorar el meu currículum i la presentació de la mateixa a una
empresa. He après a millorar tots els aspectes que envolten a l'hora
de presentar-me a una empresa, per poder destacar les meves fortaleses i així augmentar les possibilitats d'èxit.
A més, sento que t'ajuda molt a actualitzar-te en la recerca d'ocupació en general i
evitar així quedar-se un obsolet amb el temps.
En resum, és un bon programa per a aquelles persones que busquen millorar en la recerca de feina i formació.

ANGI AROS LÓPEZ
Em sento molt agraïda i contenta de formar part d'aquest projecte d'USO on m'han atès en tot moment amb molt d'afecte i amb
un tracte molt humà i proper.
Moltes vegades han pogut ajudar-me fins i tot amb coses que no
tenien a veure amb el que estrictament laboral però que són necessàries per poder avançar en l'itinerari d'inserció i sempre he
trobat les portes obertes i bona predisposició a ajudar en el que
faci falta.

PEDRO MORALES
El programa ORIENTA és un servei que ofereix molta informació pel
que fa a la recerca de feina, formació, recursos, etc.
M'ha agradat molt la motivació i la forma que tenen d'ensenyar-me. Em sembla clau el seguiment i la preocupació que tenen
en el teu itinerari, per saber què necessites pel que fa a informació, eines, etc.
Un dels punts que més m'ha atret del programa des del principi han estat les formacions grupals en les que a més d'aprendre
podem compartir experiència i coneixement amb altres persones.
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ENTITATS I EMPRESES
COL·LABORADORES DEL PROGRAMA
ORIENTA 2020
ENTITATS SOCIALS COL·LABORADORES

CENTRO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES

El nostre agraïment sincer a totes les entitats i organismes socials col·laboradors
amb el programa ORIENTA, així com a totes aquelles empreses de la Comunitat
Balear que han confiat en el nostre programa i que continuen comptant amb
ORIENTA en els seus processos de selecció de personal.
GRÀCIES PER LA CONFIANÇA DIPOSITADA I PEL TREBALL EN XARXA QUE ENS
PERMET AMPLIAR LES OPORTUNITATS LABORALS
I
MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES.

EMPRESES COL·LABORADORES
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ORIENTA
ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ LABORAL
ORIENTA és un projecte que desenvolupa ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ LABORAL, amb la
participació de SOIB i el cofinançament de l'FONS SOCIAL EUROPEU.
La nostra finalitat és la Inserció Laboral i el Desenvolupament Professional de les persones que
participen en el nostre programa, basant-nos en l'enfocament humanista i holístic de l'orientació
laboral.
T'oferim:

Tutories individualitzades d'orientació laboral i empoderament per a l'ocupació

Entrenament Tecnològic per a l'Ocupació

Accions Grupals Formatives

Intermediació amb Empreses

Web: www.orienta.usoib.es i Facebook

Butlletí Laboral

I molt més ...

Atenció presencial amb cita prèvia:
Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores


És obligatori utilitzar mascareta dins de les instal·lacions de el Servei d'Orientació
Laboral de USO

orienta@usoib.es / Tfno: 971 27 79 14

Coordinadora:
Raquel Hernández Adrián
Tèc. Inserció i Intermediació Laboral:
Irene Costas Arcenegui
Tatiana Torres Díaz

