ORIENTA
Itineraris Integrals d’Inserció Laboral
FEMINISME I IGUALTAT
Feminisme,
Gènere, Llenguatge No
Sexista…
Són conceptes que la seva utilització avui dia encara
continua donant lloc a confusió quan no es posseeixen
coneixements en la matèria
o aquests són limitats, bé
per falta d'interès, bé per
dificultat per a accedir a una
formació adequada, per desconeixement, desinformació,
etc.
Ens agradaria acostar alguns
d'aquests termes utilitzats
amb major freqüència en

qualsevol conversa d'actualitat, per a acostar el
Feminisme, la Igualtat,
el Llenguatge de Gènere, etc. a la població en
general .
¿Què és el
FEMINISME?
El feminisme
és un moviment social i polític que s'inicia formalment a
la fi del segle XVIII i
que suposa la presa
de consciència de les

dones com a grup o
col·lectiu humà, i de
l'opressió, dominació, i explotació que
han estat i són objecte per culpa i com a
conseqüència del patriarcat, la qual cosa
mou a les dones principalment, però també a qualsevol home,
a l'acció per a l'alliberament del sexe femení amb totes les
transformacions de la
societat que això requereixi.
El Llenguatge no
és una cosa neutra
sinó que ordena simbòlicament el món.
És un instrument que
ens permet reflectir,
comprendre i interpretar la realitat.

TAXA D’ATUR DE LES DONES
16.74 %
TAXA D’ATUR
DELS HOMES

Comunitat

12.90 %

Autònoma

Comunitat Autònoma

Taxa d’atur de les
dones més alta.

Taxa d’atur de les
dones
Més baixa.
NAVARRA: 8.37 %

EXTREMADURA:
30.11%

El que no es nomena, NO EXISTEIX.
Reflectir i incloure al
gènere femení i per
tant a les dones en el
llenguatge no és només una necessitat,
sinó que també hauria de ser una obligació ja que la seva no
utilització perpetua el
sexisme i
la masculinització del
llenguatge i del món
en general.
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DADES D’OCUPACIÓ I DONES
Comunitat Autònoma amb la Taxa d’ activitat de dones més elevada
MADRID: 58.25 %
Comunitat Autònoma amb la Taxa d’ activitat de dones més baixa
ASTURIAS: 47.08 %

Les dones encara són el 46,5%
de les persones treballadores
La participació de les dones en el mercat
de treball està augmentant i, a més, la seva
distancia respecte al nombre d'homes afiliats a
la Seguretat Social es redueix.
Pesi a l'avanç, encara els homes ocupats
superen amb escreix a les dones amb treball.

Sis de cada deu persones en atur
són dones.
Gairebé sis de cada deu persones en atur són
dones, un 59,4%, un percentatge que ha
augmentat gairebé tres punts en l'última
dècada.

Del total de 19.442.113 treballadors/as
mitjans afiliats/as al maig, el 46,5% eren
dones i el 53,5% homes.

Les dones són minoria entre les persones
amb ocupació i majoria entre les quals es troben en
situació d'atur.

Fa deu anys, al maig de 2009, la bretxa era
una mica major: elles suposaven el 44,2% de
les persones afiliades i ells, el 55,8%.

Del total de 3.079.491 persones desocupades apuntades a les oficines públiques d'ocupació, gairebé 6
de cada deu són dones (concretament el 59,4%).

Elles acumulen el 74,5% del
treball a temps parcial.
Les dones aglutinen la immensa majoria del treball a temps parcial i també tenen pitjors dades de
temporalitat en l'ocupació que els homes.

El treball a temps parcial, per sota de la jornada a
temps complet de 40 hores setmanals, continua
sent cosa majoritàriament de dones. Del total de
2.830.700 persones treballadores, amb aquesta jornada reduïda en 2018, segons les dades anuals de
la EPA, el 74,5% eren dones.
La dada és inferior al registrat fa una dècada, en
2008, quan suposaven el 78,4%.
FONTS:
“Observatorio de Igualdad y Empleo”
Eldiario.es
EPA
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La importància del llenguatge No Sexista
En l'àmbit laboral és
imprescindible canviar la
forma de publicitat de les
ofertes laborals, incloent a
tots dos gèneres en els
enunciats, desenvolupar els
discursos amb llenguatge
inclusiu i no sexista, tant a
nivell del treball diari entre
companyes i companys,
com en fòrums, congressos,
ponències, reunions de treball en les quals participin
diverses persones, etc.
Aquests petits gestos en la
nostra forma d'expressarnos suposen un gran pas
per a la causa feminista,

incloent a tots dos gèneres
en qualsevol discurs i reflectint així la realitat del
100 x 100 de la població, i
no només del 50% com
la masculinització del llenguatge, derivada de les societats patriarcals, ha imposat al llarg dels segles.

Està a la teva mà
contribuir al canvi!

Estereotips i Rols de Gènere
Els estereotips de gènere són idees
preconcebudes, és a dir prejudicis,
que s'han anat construint i transmetent
en les societats amb el pas del temps.
Són, doncs, construccions culturals i
socials que classifiquen els atributs psíquics i físics de les persones, dividint-los
en homes i dones, i limitant les seves respectives possibilitats de desenvolupament
de certes capacitats personals, culturals,
socials, econòmiques, polítiques, esportives, emocionals, etc.
D'altra banda, els rols de gènere expressen el comportament que, en una
societat concreta, s'espera d'una persona en raó del seu sexe.
Per exemple, un dels rols assignats tradicionalment als homes és el de ser responsables de les activitats productives i les
activitats de representació política.

D'altra banda, un dels rols assignats
tradicionalment a les dones és cuidar de les
persones dependents (nens/as i persones
majors), el manteniment de la llar, a part
de ser la responsable de les relacions afectives.
Els estereotips i els rols de gènere estan
molt presents en la nostra societat. Podem
trobar-los en els mitjans de comunicació, en la publicitat de nombrosos productes, en el llenguatge que utilitzem i
llegim diàriament, en l'assignació de responsabilitats i obligacions dins de la família, en el desenvolupament de les relacions
afectives. És doncs un element transversal
en la nostra societat que és necessari treballar per a alliberar als homes i a les dones
dels seus condicionants socials i de gènere i
aconseguir persones lliures, amb desitjos independents i expectatives de vida diferents.

La necessitat de desmuntar aquests estereotips de
gènere és una de les obligacions que tenim com
societat per fer a les persones més lliures
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EL QUE FEIM
El programa ORIENTA, gràcies a la participació del SOIB i al
Cofinançament del FSE, ve desenvolupant la seva labor des de setembre de 2017 i en data d'avui són més
de 250 les persones que han estat
ateses en el nostre servei.
OBJETIU

Atenció Integral a persones desocupades per a millorar la seva ocupabilitat, competències i habilitats per
a la cerca d'ocupació.
¿Com ho fem?
A través de tutories individuals en
les quals la persona participants

adquireix eines, habilitats i la motivació necessària per
a aconseguir una ocupació i/o millorar la seva qualificació professional.
Rebent el suport, assessorament i suport de professionals especialistes en Orientació i Inserció Laboral que
realitzen un acompanyament personalitzat al llarg de
tot el procés.
Mitjançant accions grupals de diferents temàtiques
transversals relacionades amb la recerca d'ocupació:











Habilitats socials-prelaborals
Conducta assertiva i autoestima
Entrevista de selecció
Treball i Igualtat
Empoderament
Drets i Deures laborals
Diari d’ Ocupació
Motivació
Habilitats Comunicatives.
Projecte de Vida-Mindfulness i Ocupació

orienta@usoib.es
www.orienta.usoib.es

INTERMEDIACIÓ AMB
EMPRESES

Publiquem periòdicament en la
nostra WEB: www.orienta.usoib.es,
nombroses ofertes d'ocupació que captem i canalitzem juntament amb altres recursos i continguts d'interès relacionats
amb l'àmbit laboral.
Realitzem nombroses accions d'intermediació amb empreses amb l'objectiu de donar a conèixer el nostre servei i possibilitar la captació d'ofertes de treball i la comunicació fluida amb aquestes, facilitant així la inserció laboral de les persones
que participen a ORIENTA.
Des de l'any 2017 hem signat nombrosos convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi en el mercat laboral Balear, moltes de les quals compten avui dia amb el programa ORIENTA com una de les seves principals vies de
selecció de personal.

Volumen 1, nº 1
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EMPRESES COL·LABORADORES
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Entitats AMIGUES
Col·laboram amb
ENTITATS SOCIALS
que treballen a les Illes
Balears a nivell d’ intervenció
social, laboral,
formativa, etc.
Gràcies a aquestes
col·laboracions es possibilita l’atenció integral de les persones participants al nostre
programa, podent donar cobertura a qualsevol necessitat o interès que per part de les
mateixes pugui sorgir.
Treballem en xarxa amb aquestes entitats i realitzem derivacions mútues, seguiment
i atenció especialitzat, col·laboratiu i integrat per a millorar i garantir la qualitat dels
nostres itineraris d'inserció laboral.
CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS LLEVANT SUD
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Dades d’Ocupació Illes Balears 2019
Població ocupada en las
Illes Balears
L'Enquesta de Població Activa (EPA) ha registrat en el
primer trimestre de l'any un
nou màxim històric d'ocupació a les Illes Balears,
amb 516.000 persones ocupades, la qual cosa suposa
un increment interanual del
5,6%, és a dir, 27.400 treballadors/es
més.

D'una banda, la creació d'ocupació a temps complet suposa més del 60% dels
27.400 nous llocs de treball
creats i, per un altre, la contractació indefinida abasta ja
7 de cada 10 nous llocs de treball durant aquest últim any.

Per sectors, serveis
continua sent el sector que
aglutina a la majoria de la
població activa de les Illes
Balears amb un 81,3% del
total de la població activa,
arribant al 93,9% en el cas de
les dones.

La TAXA d'ocupació
total (percentatge de persones
ocupades en relació amb la
població en edat de treballar)
Aquesta xifra d'ocupació no s'ha situat en el 51,8%, 2,0
s'aconseguia des de l'any punts per sobre de la taxa del
2006 poc abans de la crisi conjunt d'Espanya (49,8%).
Balears presenten la sisena
econòmica.
taxa d'ocupació més alta de
Es constata la bona evolu- totes les comunitats autònoció de l'ocupació creada a mes.
Desglossada per sexes,
les Illes Balears.
la taxa femenina d'ocupació
és del 45,5%, i se situa 1,3 p.
p. per sobre de la nacional
(44,2%) i la taxa masculina
d'ocupació se situa en el se
situa en el 58,2%, 2,4 p. p. per
sobre de la mitjana espanyola, del 55,7%.

Malgrat aquestes bones dades macroeconòmiques,
encara hi ha un 5,42% de
llars a Balears amb totes les
persones en edat de treballar
aturades, xifra que és inferior
a la mitjana nacional amb un
7,4% de llars en aquesta mateixa situació.

—.—.— España ; —.—.— Illes Balears

Població Demandants Inscrits
SOIB
Home
72.615
68.495
61.268
56.379
50.996
44.533

—.—.— España —.—.— Illes Balears
Font: “Europa Press”

Dona
Gràfic que reflecteix la població

44.824
32.948

demandant d'ocupació inscrita

33.763
31.449
24.977
23.345

en el SOIB durant els 6 primers
mesos de l'any 2019
(home/dona)

1

2

3

4

5

6

Balears és de 79,9 milers de persones en el segon trimestre de 2019, la qual cosa suposa
un -24,69% respecte al trimestre anterior.
La taxa d'atur és del 12,13%, -4,92 punts percentuals en relació a fa tres mesos, segons l'Enquesta de Població Activa que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
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Dades d’ocupació de la població estrangera, per sexe i tipus
de contracte a les Illes Balears
% Demandants Inscrits per nacionalitat
11%
11%

Espanyol
UE-28 no espanyols
Extracomunitaris
78%

Contractes de treball registrats
per sexe i tipus de contracte
Homes

Dones
30.481
27.090

26.314
23.686

2.781 2.389

Indefinits

El nombre total de
persones estrangeres afiliades a la
seguretat social a
Balears és de
113.838, el que suposa el 20,42% del
total de persones
afiliades a la seguretat social a les
Balears.

D'aquestes 113.838 persones
90.703 pertanyen al règim general total, d'ells 84.608 al règim
general, 1.471 al Sistema especial agrari i 4.624 al sistema especial d'empleats / des de la llar,
d'altra banda hi ha 22.771 persones afiliades al règim de treballadors / es autònoms / es i
365 al règim del mar.

1.386 1.015
Temporals

Convertits

Total

Distribució per sectors professionals i nacionalitats
Per sectors, el sector en
qué més persones estrangeres afiliades hi ha, és al sector de l'hostaleria amb 37.178
persones afiliades en el règim
general, el que suposa un
40,99% del total i 4.396 persones en el règim de treballadors/es autònoms/es el que
suposa un 19.30% del total.
El segueixen els sectors de la
construcció, comerç i activitats administratives que sumen més del restant 30% per
a les persones estrangeres

treballadores afiliades al règim general i el 47% de les
persones afiliades del règim
de treballadors/es autònoms/
es.
Del total de persones estrangeres afiliades a la seguretat
social, 60.337 són naturals de
països de la Unió Europea i
53.502 són extracomunitàries. El país amb més persones
treballadores estrangeres afiliades a la seguretat social és
Itàlia amb un total de 13.934

afiliades, seguit per Alemanya
amb 11.284, Marroc amb 10.162,
Romania amb 8.151, Regne Unit
amb 8.085 persones afiliades i ja
gairebé amb la meitat o menys
de persones afiliades que el Regne Unit, Bulgària, Colòmbia,
Argentina, Equador, Xina, França i Senegal. En percentatge Balears acull el 5,28% de les persones treballadores estrangeres
afiliades a la seguretat social a
Espanya.
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ACCIONS GRUPALS REALIZADES EN EL SERVEI LABORAL ORIENTA
Gener a juliol de 2019
Des del Servei d'Orientació i Inserció laboral d'ORIENTA apostem per les accions grupals sobre diferents temàtiques
relacionades amb la cerca d'ocupació per a millorar les estratègies, coneixements i habilitats
de les persones participants en
el nostre programa d'inserció
laboral amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i desenvolupar tot el seu potencial en el
procés de cerca d'ocupació.

Durant aquest primer semestre
de 2019 s'han realitzat un total
de 10 accions grupals:






Cuatre tallers d’ Estrategies
per a la recerca d'ocupació i
utilització del diari d'ocupació
Entrenament de l’entrevista
de selecció.
Dos tallers d’ Empoderament i Autoestima.
Gestió del temps en la recerca de feina.
Drets i Deures Laborals i
Igualtat.

individuals i grupals, defensa
del Currículum, etc.)
Valor afegit
“Dossier de continguts yi
Recursos laborals”
“Dossier de Gènere i Igualtat”

En totes les nostres accions
grupals es fa lliurament de dos

dossier de continguts específics
sobre la formació, igualtat i recursos laborals útils per a les
També es realitzar una acció persones participants.
grupal específica del funcionamient de la:
Fira d’ Ocupació de PalmaActiva i
preparació per afrontar els procesos de selecció (Acreditacions asistencia, preparació d’entrevistes


En aquestes accions han
participat un total de 70
personas de les quals 46
eren dones i 24 homes .

Valoració mitjana global de les Accions Grupals d’
ORIENTA
La valoració mitjana global de
les accions grupals, s'ha avaluat mitjançant qüestionaris anònims. S'ha obtingut
una puntuació global de 9,3 punts en
una escala de valoració d'1 a 10 sent 1 la
puntuació més baixa i 10 la més alta.

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES
GRUPALES PRIMER SEMESTRE 2019
9,5
9,3
9,1

9, 2
9,0

S'adjunta un gràfic sobre els diferents
ítems valorats en aquesta enquesta.
Valoración global Utilidad contenidos Profesionalidad
para la inserción
formadores/as
laboral

Materiales y
recursos gráficos

Instalaciones,
temperatura…
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EMPODERAMENT PER
A L'OCUPACIÓ I
AUTOESTIMA

DRETS I DEURES LABORALS I IGUALTAT

ESTRATEGIES PER A
LA RECERCA DE
FEINA I DIARI
D'OCUPACIÓ

Ens van acompanyar en aquest
taller de Drets i Deures Laborals
Igualtat les dones integrants de
la
Llançadora d'USO de l'Ajuntament de Palma i
la responsable d'aquesta,
Lola Romillo.

ENTREVISTA DE
TREBALL
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Participació a la Fira de PalmaActiva
Durant els dos dies que va
tenir lloc la Fira d'Ocupació celebrada en el Palau de Congressos de
Palma, organitzada per Palma Activa, l'equip d'ORIENTA-USO, vam
estar presents amb les persones
participants en el nostre programa,
donant-los suport, acompanyament
i informació in situ en la Fira.
De esq. a drta. Raquel Hdez. Adrián, Coordinadora i Cristina Cardona,
En aquesta fira d’ocupació caren
Tècnica d’ Inserció Laboral, amb participants d’ ORIENTA
paricipar un total de 23 persones
que realitzen itineraris integrals d’ inserció a ORIENTA, Realitzant entrevistes individuals i grupals en els diferents
estands establerts en el lloc on es realitzava la trobada entre les persones candidates i les
empreses de diferents sectors del teixit empresarial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Des d'USO i des del programa ORIENTA valorem molt positivament aquesta iniciativa de gran èxit a
nivell d'ofertes gestionades, organització de l'esdeveniment, accessibilitat, procés d'inscripció, atenció
personal, etc.

FIRA D’OCUPACIÓ de CALVIÀ empleatCalvià19
I
FIRA DE L’OCUPACIÓ de MARRATXÍ.
Aquest any hem volgut estar
presents també en la Fira d'Ocupació
de Calvià empleatCalvià19 i en
la Fira de l’Ocupació de Marratxí, celebrades el mes de març, realitzant accions d'intermediació amb empreses,
recopilant informació i diversos recursos sobre ocupació i formació de gran
utilitat per a la inserció d'els/les participants en el nostre programa, així com
donant a conèixer el nostre servei entre
les empreses i entitats participants.
*Cristina Cardona I Roberto Esteban. Tècnica/Tècnic d’ Inserció Laboral i Intermediació.
ORIENTA-USO ILLES BALEARS

USO
ILES B ALE ARS
C/ Cigne, 17 - bajos
Palma
07006 (zona Tráfico)
Teléfono: 971 277914
Fax: 971 279098
Correo: orienta@usoib.es
www.orienta.usoib.es

ORIENTA
ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ LABORAL
Amb la participació del SOIB i la Cofinanciació del FSE (Fondo Social Europeo)

www.orienta.usoib.es
Visita'ns USO ILLES BALEARS:
C/ Cigne, 17 bajos PALMA

