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QUADRE- RESUM DE TOTES LES ACCIONS SUBVENCIONADES 

 

PROGRA
MA 

DESCRIPCIÓ 
PROGRAMA 

CODI 
 

ACCI
Ó 

DENOMINACIÓ/N
OM TÈCNIC/A ESTAT INICIADA 

EN DATA 
FINALITZAC

IÓ  

A 

Programes 
específics de 
caràcter 
experimental i 
innovador per 
afavorir la 
inserció 
sociolaboral de 
col·lectius amb 
dificultats 
d'inserció. 

A1-
01 

Dispositiu de 
suport a la 
inserció laboral de 
col·lectius amb 
dificultats 
especials del barri 
de l'Erm 

Finalitza
da 

30/12/20
15 

30/12/2016 

B 

Programes de 
Qualificació 
Professional 
 

B1-
01 

Formació 
integrada: 
Neteja de 
superfícies i 
mobiliari en 
edificis, locals i 
domicilis 

Finalitza
da 

08/02/20
16 

03/06/2016 

B2-
01 

Formació 
professionalitzad
ora: 
Operari de 
manteniment 
d'edificis i 
instal·lacions fibra 
òptica 

Finalitza
da 

08/02/20
16 

16/06/2016 

D 

Programes 
d’experienciaci
ó 
Laboral 

DX-
02 

Neteja de 
superfícies i 
mobiliari en 
edificis i locals 

Finalitza
da 

13/06/20
16 

12/12/2016 

DX-
03 

Operari 
manteniment i 
fibra òptica 

Finalitza
da 

27/06/20
16 

26/12/2016 

DX-
04 

Auxiliar de la llar 
per a gent gran 
vulnerable i/o 
amb dependència 

Finalitza
da 

03/02/20
16 

02/08/2016 

DX-
08 

Enginyer fibra 
òptica 

Finalitza
da 

20/06/20
16 

19/12/2016 

DX-
10 

Treball 
socioeducatiu 

Finalitza
da 

30/03/20
16 

29/09/2016 
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E 

Programes de 
desenvolupam
ent 
local 
 

E1-
04 

Tècnic/a 
treballadora social 
CARLA VILLEGAS 
MADAULA 

Finalitza
da 

31/12/20
15 

30/12/2016 

E1-
05 

Tècnic/a 
dinamitzador/a 
d'equipaments 
d'activitats 
econòmiques i 
socials 
OLGA MORENO 
GUERRERO 

Finalitza
da 

30/12/20
15 

29/12/2016 
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Programa A. 
Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir 
la inserció sociolaboral de col·lectius 
amb dificultats d'inserció. 
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A1-01 DISPOSITIU DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS 
ESPECIALS DEL BARRI DE L'ERM  

 
a) Denominació de l’acció. 
 
Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials del barri de 
l'Erm. 
 
Enguany el dispositiu  té l’estructura de personal següent: 
 
 Tècnica amb una jornada del 100% (Núria Brachs Fornells) 
 Tècnica amb una jornada del 100% ( Judit Ferrer Alcaide) 
 Tècnica amb una dedicació del 50% (Meritxell Vilella Lleopart) 
 Auxiliar administrativa amb una dedicació del 65% (Alícia Cantero Alba)  
 
Les tasques desenvolupades a nivell tècnic han estat: 
 Gestió del dispositiu i coordinació 
 Prospecció i assessorament a empreses 
 Assessorament i orientació als usuaris. Entrevistes i tutories individualitzades 
 Selecció i seguiment de les persones vinculades a accions B1, B2, D1 i D2 
 Espai Club de feina – Feinateca 
 Assessorament i orientació als usuaris/es. Sessions grupals.  
 Realització i donar suport a les accions d’orientació laboral a les accions B1, B2, D1 i D2 
 Treball amb el teixit associatiu del Barri i entitats d’iniciativa social 
 
Les tasques desenvolupades a nivell administratiu han estat: 
 Gestió documentació oficial de l'acció 
 Actualització de dades sistema informàtic 
 Atenció telefònica i presencial 
 Preparació de documentació per les sessions grupals 
 Preparació de documentació empreses 
 Suport als tècnics iniciatives comunitat i teixit associatiu 
 
 
b) Descripció de les activitats desenvolupades fins al moment, comparant-les amb les 

previstes.  
 

Totes les activitats desenvolupades durant aquest any en el Dispositiu han anat enfocades a la 
consecució de l’objectiu general plantejat en la sol·licitud del projecte, és a dir, s’ha treballat 
des d’una perspectiva més integral, sobretot des de dues vessants: l’econòmica-laboral i 
l’holística-social-comunitària, per tal d’incrementar les competències professionals d’aquestes 
persones i així millorar la seva inserció laboral. Per tal de fer-ho possible, s’ha repetit la 
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utilització d’una metodologia personalitzada d’acord a les necessitats de cada persona i per 
tant s’han realitzat tant accions individuals com grupals. S’ha treballat des de la perspectiva de 
l’orientació i l’ocupabilitat per competències.  

 
L’enfoc que ens dóna l’ocupabilitat per competències ens ha permès treballar sota la premissa 
de que totes les persones tenen capital competencial atresorat a través de la seva trajectòria 
vital i que per tant és bàsic identificar-lo i posar-lo en valor. En el procés també s’ha treballat la 
millora de diverses competències més exhaustivament  (competències d’accés a l’ocupació, 
competències instrumentals bàsiques i específiques i, finalment, competències transversals), 
amb el propòsit d’aconseguir l’objectiu laboral plantejat. 
 

A continuació fem una descripció de la tipologia d’accions:  

 
PERSONES USUÀRIES: 
 
Seguint la línia dels darrers anys, s’ha treballat des de la perspectiva de l’orientació i 
l’ocupabilitat per competències, una metodologia personalitzada d’acord a les necessitats de 
cada usuari/a. 
 
Amb la novetat d’enguany que s’ha incorporat una tècnica relativament nova, com és el 
fotollenguatge. Aquest és un material innovador i únic a la comarca d’Osona basat en la idea 
“una imatge val més que mil paraules”. Es tracta d’identificar i comprendre conceptes 
mitjançant la visualització d’un seguit de targetes amb imatges. En aquest cas, corresponen a 
conceptes del mercat de treball, competències professionals, ocupacions concretes, procés de 
recerca de feina, entrevista de selecció, entre d’altres.  
L’eina metodològica s’ha aplicat tant en accions individuals com grupals, per tal d'assessorar i 
orientar professionalment a les persones usuàries del Dispositiu. 
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Sessions individuals: 

Al llarg de l’any s’han realitzat 945 sessions individuals. Tal com es va preveure, el contingut 
treballat ha estat el següent: 

 Entrevista inicial de diagnòstic; per conèixer la situació individual de cada beneficiari/a,  
identificar necessitats i acordar un pla de millora conjuntament.  

 Entrevista de seguiment pels usuaris/es ja inscrits/es a la borsa, que havien estat 
beneficiaris/es del Dispositiu d’inserció en anys anteriors, per tal de fer una revisió dels 
acords pactats i poder fer un seguiment o derivacions a altres programes ocupacionals 
i/o formació. 

 Incorporació i/o revisió de les dades personals, formatives i laborals dels usuaris/es a 
la base de dades. 

 Orientació en la millora de la competència d’accés a l’ocupació, és a dir, fer recerca 
activa de feina mitjançant l’elaboració del currículum vitae i cartes de presentació, 
ampliar els canals de recerca de feina, registrar-se a portals d’Internet i inscriure’s a 
ofertes concretes, preparar entrevistes, processos de selecció, entre d’altres.  

 Ampliació i personalització d’aspectes treballats en les sessions grupals, per exemple, 
acabar de treballar la història de vida, els mapes d’ocupacions, quadres de factors que 
afavoreixen i dificulten la inserció, el pla de desenvolupament competencial... 

 Orientació per a la formació. Facilitar informació de l’oferta formativa actual que pugui 
ser d’interès pels usuaris/es. Per exemple, estudis de GES, cursos de formació 
ocupacional, cursos de català i castellà, alfabetització informàtica, etc. 

 Suport al coneixement del teixit associatiu i la vinculació a entitats d’iniciativa social. 
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El contingut i la metodologia de treball en aquestes sessions individuals s’ha adaptat al grau 
d’autonomia de cada beneficiari/a.  El col·lectiu del Barri de l’Erm necessita un 
acompanyament intensiu i proper, per tal de poder garantir un procés favorable i profitós. La 
periodicitat de les entrevistes ha estat en funció de cada persona participant i de l’itinerari 
pactat.  

 

Sessions Espai del Club de feina – Feinateca: 

Un punt nou i innovador del pla de treball d’enguany, ha estat l’adaptació de l’espai del Club 
de feina – Feinateca a les persones usuàries del Dispositiu. Així, a les sessions habituals de 
Feinateca s’ha incorporat una tècnica del Dispositiu per tal de poder atendre de forma molt 
més individualitzada i personalitzades als i les participants del Dispositiu.  

 

 

 

 

 

 
Al llarg de tot l’any s’han realitzat 100 sessions a l’espai del Club de feina – Feinateca. Cal 
comentar que aquest recurs s’ha incorporat per tal de poder garantir l'accés gratuït a les 
persones del Barri als canals digitals de recerca de feina, ofertes de treball d’internet i 
informació web disponible. 

 

Sessions grupals: 

Al llarg de l’any s’han realitzat 181 sessions grupals d’orientació i formació. Agrupades de la 
manera següent:    

CONTINGUT 
NÚM. 

SESSIONS 
MÒDUL 0 
 Accions al programa B2 (formació professionalitzadora de manteniment 
d’edificis i instal·lacions de fibra  

− Orientació laboral 
− Igualtat d’oportunitats 
− Medi ambient 
− Prevenció de riscos 

13 

MÒDUL 1 
Desenvolupament de competències de base  

− Català – comunicació 
− Coneixements de l’entorn – mobilitat 

65 
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− Informàtica – TIC 
MÒDUL 2  
Desenvolupament d’habilitats socials i millora de la motivació per l’ocupació  

− Com em veig? 
− Valors i motivacions per la feina 
− Habilitats socials (comunicació, presa de decisió, adaptació al canvi, 

resolució de conflictes,...) 

26 

MÒDUL 3 
Anàlisi de l’ocupabilitat i les competències  

−  Mercat de treball i ocupacions 
− Definició d’interessos i motivacions 
− Identificació de competències  

30 

MÒDUL 4 
Recerca activa de feina  

− Canals de recerca de feina 

− Eines de recerca de feina 

− Procés selecció 

− Treballar a Europa 

− Autoocupació 

47 

 

Més concretament, el contingut d’aquestes sessions ha estat: 

MÒDUL 0.  Accions al programa B2 (formació professionalitzadora de manteniment d’edificis 
i instal·lacions de fibra òptica):  

Tal com estava previst en el pla de treball, s’han realitzat accions grupals a l’alumnat de la 
formació professionalitzadora de manteniment d’edificis i instal·lacions de fibra òptica, en 
matèria d’orientació laboral, igualtat d’oportunitats, medi ambient i prevenció de riscos.  

El contingut concret que es va treballar en aquestes sessions es pot trobar a l’apartat 
corresponent de la memòria de les accions del programa B2 – formació professionalitzadora 
de manteniment d’edificis i instal·lacions de fibra òptica.   

 

MÒDUL 1.  Desenvolupament de competències de base: 

Aquest mòdul dóna resposta al perfil de persones usuàries del Dispositiu, ja que les 
característiques que presenten a nivell general són: dificultats amb l’idioma, desconeixement 
dels diversos recursos de l’entorn i analfabetisme informàtic. És imprescindible el domini 
d’aquestes eines per millorar l’accés a l’ocupació i el desenvolupament personal. Al llarg de 
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l’any, s’han reforçat les competències lingüístiques i de comunicació, el coneixement de 
l’entorn i  la mobilitat i finalment les TIC: 

− Català – comunicació: tal com s’havia treballat l’any anterior, s’han coordinat els 
diferents grups i sessions realitzades amb el Consorci de Normalització Lingüística. És 
imprescindible afavorir que les persones usuàries s’ubiquin en el nivell que els hi 
pertoca i anar assolint els diversos continguts d’acord amb els nivell oficials dels 
certificats de català. Aquests continguts contemplen la pràctica del català oral i escrit a 
través de l’ampliació de vocabulari, millora de l’expressió, comprensió, diàlegs, lectura, 
... i aspectes de comunicació no verbal.  
 

− Coneixement de l’entorn - mobilitat: s’han facilitat eines perquè una persona pugui 
desplaçar-se amb normalitat entre diferents espais i accedir als serveis que es troben 
en aquest. Interpretació de 
mapes, funcionament del 
transport, coneixement de la 
ubicació dels serveis públics 
locals, de polígons, 
d’empreses,... S’ha anat 
facilitant informació i 
coneixement del teixit 
associatiu existent al Barri de 
l’Erm, especialment, així com 
també d’altres iniciatives de 
Manlleu, vinculades al tercer 
sector.  
 

− Informàtica - TIC: s’han realitzat diferents sessions d’alfabetització d’informàtica i 
millora de l’ús de les noves tecnologies, en general. Concretament, s’han reforçat 
aspectes per fer-ne 
ús en la recerca de 
feina. Per exemple, 
s’ha treballat: el 
correu electrònic, 
aspectes generals 
dels processadors de 
textos, Internet, 
inscripció i ús dels 
portals d’ocupació, 
borses de treball 
web... Aquestes sessions s’han portat a terme amb grups reduïts per tal d’adaptar molt 
el contingut al coneixement previ de cada usuari/a.   
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MÒDUL 2. Desenvolupament d’habilitats socials i millora de la motivació per l’ocupació:  

La situació de desocupació que tenen un alt percentatge de les persones residents al Barri de 
l’Erm, els crea bloquejos importants que condicionen l’èxit en la recerca de feina i en alguns 
casos també a l’hora de saber-la mantenir. S’han identificat les motivacions de les persones 
usuàries vers el treball i l’activació personal. Per això, mitjançant aquests mòduls s’ha procurat 
empoderar a les persones:  

− Com em veig? Quina és la percepció que cadascú té de sí mateix/a com a punt de 
partida, què creu que pot oferir, identificació de punts forts i aspectes de millora. 

− Valors i motivacions per a la feina. Definir quin és l’objectiu que ens mou en la 
recerca de feina i els avantatges de ser una persona pro-activa en aquest procés.  

− Habilitats socials (comunicació, presa de decisions, adaptació al canvi, resolució 
de conflictes,...). Com puc millorar les meves relacions laborals i amb l’entorn. 

 

MÒDUL 3. Anàlisi de l’ocupabilitat i les competències: 

L’objectiu d’aquest bloc ha estat situar la persona en el mercat de treball actual. Definir el  seu 
objectiu professional i analitzar les seves competències i grau d’ocupabilitat respecte l’objectiu 
definit. Així, al llarg de les sessions hem treballat: 

− Mercat de treball i ocupacions: anàlisi de mapes d’ocupacions, drets i deures dels 
treballadors, tipologies de contracte, sectors d’ocupació,... 

− Definició d’interessos i motivacions: valoració de la pròpia experiència professional, 
de formacions i d’aprenentatges no formals per tal de determinar interessos i 
motivacions, currículum ocult. 

− Identificació de competències: valoració del grau de competències de base, 
transversals i tècniques mitjançant la història de vida i el mapa de competències.  
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MÒDUL 4. Recerca activa de feina: 

Tal com s’ha fet altres anys, des del Dispositiu s’ha treballat pel desenvolupament i/o la millora 
de les competències de base d’accés a l’ocupació.  

 

− Canals de recerca de feina: vies d’accés al mercat de treball (per compte propi i per 
compte aliè) i intermediaris del mercat de treball (SOC, altres Serveis Locals 
d’Ocupació, empreses de treball temporal, portals d’Internet, premsa escrita, 
autocandidatura, xarxes 2.0...). Fruit de l’experiència, i amb un determinat perfil  
d’usuaris/es,  en aquest punt també s’ha contemplat el procés de presentació de 
candidatures en oferta pública, sobretot vinculat a plans d’ocupació. 

− Eines de recerca de feina: com elaborar el currículum vitae i la carta de presentació 
(diferents tipus, l’estructura bàsica, redacció, reconducció i/o adequar en funció de 
l’oferta de treball). 

− Procés de selecció: adquisició de les competències necessàries per superar amb èxit 
l’entrevista de selecció (individual i grupal) i les proves psicotècniques i professionals 
(què són, en què consisteixen, com es preparen i com s’avaluen).     

 

 

MÒDUL 5. Pràctiques en empreses:   

Tot i que estava previst realitzar algunes pràctiques no laborals i no vinculades a cap acció 
formativa, per tal d’acostar els/les usuaris/es del Dispositiu a les empreses, aquest any no 
s’han portat a terme. Bàsicament per dos motius; per una banda, enguany a través de 
projectes innovadors ja es contempla aquesta possibilitat i per tant es prioritza aquesta via. I 
per altra banda, també han sorgit molts projectes per a joves vinculats a Garantia Juvenil, que 
també permeten aquest acostament de persones-empreses.  
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PERSONES VINCULADES A ACCIONS B1 i B2 

Durant el primer semestre es va portar a terme la selecció i seguiment de les persones 
vinculades a les accions B1 i B2. Com a novetat d’enguany i en relació a l’alumnat de la 
formació professionalitzadora de manteniment d’edificis i instal·lacions de fibra òptica, es va 
dissenyar i implementar un procés de selecció per competències per escollir l’alumnat. El qual 
va consistir en un qüestionari previ, una entrevista i diferents proves professionals (enfilar 
agulles, enfilar voles, prova de color/daltonisme...) per tal de valorar la comprensió, el 
daltonisme, la rapidesa i destresa manual, l’autonomia, entre d’altres competències.  

A més, com cada any s’ha realitzat la selecció dels alumnes de la formació integral de neteja 
(B1), la majoria dels quals són usuaris/es del dispositiu. 

Al llarg del segon semestre no s’han realitzat accions formatives però sí tutories de seguiment. 

 

PERSONES VINCULADES A ACCIONS D1 i D2 

També es va col·laborar en la selecció de les persones per a neteja de superfícies i mobiliari en 
edificis i locals. En aquest procés no es va ofertar el lloc de treball a través del SOC, ja que es va 
seleccionar les persones que van realitzar el curs de formació integrada de l’Erm en neteja. 
Només una persona del curs no es va contractar, ja que es va fer un procés de selecció per 
competències i no el va superar, tot i això s’ha tingut en compte per altres possibles ofertes de 
treball.  

En relació als operaris/es de manteniment i fibra òptica, es va contractar a totes les persones 
que van realitzar la formació professionalitzadora de l’Erm, manteniment d’edificis i 
instal·lacions de fibra òptica. Com que al llarg del curs es van produir baixes, perquè hi va 
haver persones que van trobar feina, es va ofertar un lloc de treball a través del SOC. Es van 
portar a terme entrevistes amb totes les persones derivades i es va fer la selecció de la 
persona per ocupar la plaça vacant.  

A més a més, tot i que inicialment no estava previst en el pla d’activitats, una altra acció 
portada a terme per les tècniques del Dispositiu ha estat la selecció de la persona contractada 
com a enginyer/a de fibra òptica. Així, es va fer la publicació de l’oferta al SOC, la criva 
curricular i el disseny i la realització de les entrevistes de selecció per competències a sis dels 
aspirants.  A tall d’exemple, a continuació es detallen algunes preguntes crítiques per 
competències: 

• Tens un equip de 7 persones, n’hi  ha una que sempre arriba tard, quan pot no 
treballa, no ajuda als companys/es... Què fas com a coordinador/a? 

• Què ha de tenir/com ha de ser un/a bon professional per fer la feina 
proposada? 

• Tenint en compte que hi ha persones que no dominen l’idioma, a l’hora de 
repartir les feines com ho faràs per assegurar-te que tothom ha entès el què 
s’encomana? 
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• Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament ens comentem que fa diverses 
vegades que no s’acaba la feina a temps tal com estava previst i que a més no 
es deixen els espais correctament. Què fas? 

 

COMUNITAT I TEIXIT ASSOCIATIU  

Tal i com es va descriure en el pla de treball, una altra línia d’actuació iniciada ha estat la 
relació amb la comunitat, el teixit associatiu del barri de l’Erm i altres entitats d’iniciativa social 
de Manlleu i la resta de la comarca d’Osona. En les quals o bé s’hi ha derivat diferents 
persones usuàries del Dispositiu per tal de participar com a voluntaris/es o bé s’han convertit 
en beneficiaris/es d’alguna acció impulsada des de l’entitat. 

Trobem: 

Nom de l’entitat Descripció 

Associació de veïns del 
barri de l’Erm 

L’objectiu de l’associació és promocionar i desenvolupar activitats 
socials i culturals al Barri de l'Erm. 

Associació de la gent 
gran del Casal de 
Manlleu 

Promou activitats i accions a favor de la promoció de la gent gran, per 
tal que aquestes participin a les activitats socials.  

Associació Mares Món 

 

Treballa en projectes d’acollida, tallers de participació ciutadana i 
programes de formació laboral, a favor d’una societat més justa i 
igualitària, afavorint la cohesió social entre persones. 

Associació Tapís L’objectiu és poder donar resposta a les necessitats d’alguns joves en 
condicions de risc psicosocial. 

Càritas Vetlla per la inclusió social, tot oferint eines i recursos perquè les 
persones més vulnerable se sentin més segures o empoderades.  

CITE – Centre 
d’informació per a 
treballadors estrangers 

És una entitat impulsada pel sindicat CCOO que dóna suport a les 
persones estrangeres, sobretot en matèria de documentació legal. 

Creu Roja Osona Es dedica a ajudar a totes aquelles persones més necessitades i sense 
mitjans, a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, 
rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per 
voluntariat. 

Manlleu Associació de 
Botiguers (MAB) 

 

L’associació pretén millorar la imatge comercial de Manlleu, potenciar 
la força comercial dels establiments associats mitjançant campanyes 
comunes, evitar fugues de compra i captar clients de l'àrea 
d'influència, i participar amb les institucions en temes que afecten 
l'activitat comercial. 
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Associació Mares Món 

Cal comentar també que s’ha col·laborat amb els següents Projectes: 

• Pla de gestió de la diversitat de Manlleu (PGDM): s’utilitza una metodologia per 
concretar accions transversals per al tractament del fenomen migratori i de la 
diversitat cultural a Manlleu. Algun dels seus objectius és gestionar més efectivament 
els fluxos migratoris; augmentar la capacitat de la societat receptora per conviure en la 
diversitat; i crear acords i estratègies que generin cohesió social. 
 

• Temps per temps: és un intercanvi gratuït de coneixements i habilitats entre persones 
que viuen a Manlleu. S’ofereix un servei i se’n rep un altre a canvi. Es basa en el 
principi d'ajuda mútua entre la ciutadania. 
 

• Voluntariat per la llengua - parelles lingüístiques: és un programa per practicar català 
a través de la conversa. Es porta a terme de manera lliure i mínim d’una hora a la 
setmana durant deu setmanes. 

 

• Projecte aurora - Youth on the move: és un projecte adreçat a joves que pertanyen a 
famílies desafavorides en risc d’exclusió, i que consisteix en un pla integral de formació 
innovador: Language Cafè sessions (cursos d'anglès), orientació professional 
personalitzada i la possibilitat de participar en intercanvis i serveis de voluntariat 
internacional a diferents països d'Europa. La idea és  combinar l'aprenentatge de 
l'anglès amb la formació professional, així com de millorar l'autoestima i la motivació. 
El programa també pretén, mitjançant els intercanvis i voluntariats a l'estranger, 
fomentar el diàleg intercultural i tenir una ciutadania activa entre els joves de la ciutat. 
 

Cal comentar que paral·lelament s’ha fet un treball de coordinació amb la resta de 
tècnics/ques del Servei d’Ocupació, Serveis Socials, Consorci de Normalització Lingüística, 
Escola d’Adults, Aula d’autoaprenentatge, Casal Cívic Frederica Montseny, entre d’altres.  
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c) Descripció de les activitats de prospecció d’empreses realitzades i/o de gestió de 
pràctiques no laborals en empreses.  
 

La prospecció d’empresa realitzada al llarg de l’any ha estat a 73 empreses. Cal comentar que 
la prospecció s’ha fet conjuntament amb la resta de tècnics/ques d’ocupació de l’Oficina de 
Promoció Econòmica i el tècnic prospector del servei d’empresa. D’aquesta manera, seguint la 
mateixa línia iniciada al primer semestre, les activitats realitzades han estat: 

• Consolidar la relació d’aquelles empreses (tant de Manlleu com de la resta de la 
comarca) que ja són col·laboradores habituals de l’OPE.  

• Gestionar vacants de personal, és a dir, pre-seleccionar candidats/es per diferents 
ofertes de treball. 

• Acompanyar a les empreses en la definició de perfils professionals concrets en funció 
de les seves necessitats. Les ocupacions a les quals els/les beneficiaris/es del Dispositiu 
han tingut més accés han estat: neteja i ajudant de cuina. 

• Donar suport en la preparació de processos de selecció per competències: disseny de 
proves professionals i entrevistes de selecció. 

• Donar a conèixer els diferents serveis de l’OPE: formació, assessorament en diferents 
àmbits, detecció de necessitats de les empreses... 
 

Cal comentar, que s’ha detectat que la tendència del mercat de treball s’està invertint. És 
a dir, fins ara érem els tècnics/es que anàvem a la recerca d’ofertes de treball, ara són les 
empreses que comencen a patir la manca de candidats/es i per tant, per iniciativa pròpia i 
sense una prospecció prèvia ja fan ús de l’eina d’intermediació (preselecció i selecció de 
personal) que ofereix el servei d’ocupació.  

A continuació es detallen les empreses a les quals els hi hem gestionat alguna vacant/s de 
personal. En alguns casos simplement s’ha fet preselecció de candidats, en d’altres, s’ha 
definit el perfil i dissenyat en detall el procés de selecció per competències. Trobem:  

 

Nom 
Persona de 

contacte 
Adreça electrònica Ocupació sol·licitada 

Indústria 
Agroalimentària de 
Savassona SL 

Gemma Prat 
gemma@fussimanya.c
at 

Carnisser/a 

Amasadores Saus SL Pere Vila 
pere@amasadorassaus
.com 

Soldador/a 

Ausa RSC Mecanitzats SL Raquel Nogué info@ausarsc.com Operari de producció 

Bruguera i Codina SCP Mari Arenas 
mari@brugueraicodina
.com 

Mecànic i 
administratiu/va 

Catalana Jasek SL 
Antonio 
Merced 

argui@cuinesargui.es Fuster 

Confialiments TER SL Jordi Pujadàs sior33@gmail.com 
Operari/a de 
magatzem 

mailto:gemma@fussimanya.cat
mailto:gemma@fussimanya.cat
mailto:montserrat@brugueraicodina.com
mailto:montserrat@brugueraicodina.com
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Gràfiques Manlleu SA Carme Roca 
mcroca@grafiquesman
lleu.com 

Peó Industrial 
Operari manteniment 

Grupo General Cable 
Sistemas SA 

Soraya Diaz sdiaz@generalcable.es   
Operari/a de 
producció 

Manlleu D-Fusta SL Núria Soler 
nuria@espaisdfusta.co
m 

Fuster, aprenent/a de 
fusteria 

Manteniment Industrial 
Roxman SL 

Xevi Rodriguez info@roxman.es Ferrer/Soldador 

Mas El Guiu Aliments SA Isidre Castanyer isidre@maselguiu.cat Peó Industrial 

Mecanica Anglada, SL Fina Anglada 
info@mecanicaanglada
.com 

Conductor carretó 
elevador 

Mecanitzats Muntada SL Sònia Fabregó 
taller@mecanitzats-
muntada.com 

Administratiu/va 

Novatilu Urban Landscape Mateu Homs mhoms@novatilu.com Administratiu/va 
Pere Vila Carbonell SL Judit Vila juditvila81@gmail.com Peó Industrial 
Orlo Cat SL Sebastià Lopez orlo@orlo.cat Electricista 
Recon - Reciclatge de 
Plàstics i Gestió de Residus 

Marc Batlle 
informacio.recon@gm
ail.com 

Conductor/a 

Rios Supply Chain Maria Rueda mariarueda@rscsl.com 
Operari de control 
numèric, 
supervisor/a 

Sauvic SL Silvia Alcalà  silvia@sauvic.com 
Aprenent/a del 
metall 

Tecnomat SL Ramon Tona rtorraorra@yahoo.es Peó industrial 

Xocolating 1944 SL David Fabré 
xocolating@xocolating
1944.com 

Comercial 

Serveis 
Albert Pou Arranz Teresa Pou teresa@apou.com Auxiliar de la llar 

Àmbit Salut Núria Callís 
ambitsalutgestio@gma
il.com 

Recepcionista, 
logopeda i llevadora 

Associació Sant Tomàs - 
Parmo 

Laia Relats l.relats@santtomas.cat 
Personal de neteja, 
supervisor/a de 
neteja i vigilant  

Begudes Cirera SA Xevi Cirera 
xevi@begudescirera.co
m 

Administratiu/a 
Personal de 
Magatzem 

Bon Preu SAU Estela Diez 
estela.diez@bonpreu.c
at 

Personal de 
magatzem 

Carnisseria Colom Vila Francesc Colom 
cesccolom83@gmail.co
m 

Carnisser/a 

Carns Ullastre Pep Ullastre saurell@terra.com 
Ajudant de 
Carnisseria 

Consorci Hospitalari de Vic Àngels Romeu aromeu@chv.cat Recepcionista 

mailto:informacio.recon@gmail.com
mailto:informacio.recon@gmail.com
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David Velasco Rubio 
(Glassnet) 

David Velasco 
glassnet.net@gmail.co
m 

Personal de neteja 

DIA-Distribuidora 
Internacional de 
alimentación SA 

Anna Parada 
ana.parada@diagroup.
com 

Caixer/a 

Dolors Canudas Vila Dolors Canudas 
cndmanlleu@gmail.co
m 

Recepcionista 

E.I. Sambucus SCCL 
Anna Arisa i 
Ester Comas 

anna@sambucus.cat   
Personal d’hort, 
ajudant de cuina i 
cambrer/a 

Ecobiològic SCP Juan Muñoz 
mbjoann@hotmail.co
m   

Venedor/a 

El Manlleuet SCP Pere Callís 
manlleuet@manlleuet.
cat 

Cambrer/a, personal 
de neteja 

Escola de cuina El Morter SL 
Marga 
Cabanilles 

bujonscabanillas@gma
il.com 

Cuiner/a i cambrer/a 

Ferrer-Alcaide SL Xavier Ferrer 
ferrer.alcaide@hotmail
.com 

Venedor/a 

Fogonet SL Jacint Soler info@caufaluga.com Ajudant de cuina 

Forn de pa Altarriba SL 
Concepció 
Alabau 

compres@bonblat.com  Venedor/a 

Fruites Navarro SCP Carme Navarro --- Venedor/a 

Fruiteria SAUS Albert Saus albert@fsaus.cat 
Repartidor/a 
Fruiter/a 
Mosso de magatzem 

Gaudim (Grup Serhs) Mireia Gimeno 
mireia.gimeno@grupse
rhs.com 

Cuiner/a 

Gedi Cooperativa d’Iniciativa 
Social 

Lluis Camós lluis.gedi@gmail.com 

Administratiu/a 
Tècnic/a 
dinamitzador/a 
Tècnic/a assessor 
jurídic 

Gemma Molist Salvans 
(Imatgema) 

Gemma Molist 
gemma@imatgemma.c
om 

Perruquer/a 

Grup de Defensa del Ter Eudald Rifà gdter@gdter.org    Cambrer/a 

Grupo SIFU SL Isabel Gómez  
igomez@gruposifu.co
m   

Personal de neteja 

Higia Salut SL Anna Peix higiasalut@gmail.com Recepcionista 
Indoor Padel Manlleu S.L Guifré Pujadas guifrens@gmail.com Recepcionista 
Instituto de Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Jordi Sala jordi.sala@intress.org 
Personal de neteja 
amb discapacitat 

Innovació Tècniques de 
Conservació SA 

Silvia Casas 
rrhh@netegesbages.co
m 

Personal de neteja 
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Iogurtimes SCP Maria Alonso 
alonsomaria2010@yah
oo.es 

Venedor/a 

Josep Coronas Puigvi Josep Coronas info@gra.cat Cambrer/a 
Joguines i complements Faja Maria Rosa Faja info@joguinesfaja.com Venedor/a 
Josefina Sala Pujols (Llibreria 
Contijoch) 

Josefina Sala 
llcontijoch@telefonica.
net 

Venedor/a 

La Mossegada SCP 
David 
Constanzo 

lamossegadarestaurant
@gmail.com  

Ajudant/a de cuina 

La Vola 1981 SA Laura Moral lmoral@lavola.com   

Tècnic/a de 
comunicació, 
tècnic/a 
mediambiental i 
tècnic/a de RRHH 

Limhec SL Roda Mesa roda@grupocant.net Personal de neteja 

Limpiezas Barcino SA Farnes Baulell 
zona019@limpiezasbar
cino.com 

Personal de Neteja 

Little London Languages 
Academy 

Joseph Anthony 
Felix Yong 

littlelondonacademy@
gmail.com 

Recepcionista 

Logway 2007 SL Jaume Rovira  
jrovira@logway2007.c
om 

Administratiu/va 

Miriam Bares Vilalta 
(Moments perruqueria)  

Míriam Bares miriam_84@hotmail.es Perruquer/a 

Morera Agrocomerç SLU Isabel Morera 
isabel@grupmorera.co
m 

Venedor/a 

Pastisseria Gaja  Segimon Gaja segimon3gr@yahoo.es Venedor/a 

Perruqueria Capdevila 
Goretti 
Capdevila 

estil@perruqueriacapd
evila.cat 

Perruquer/a 

Pulit SA 
Queralt 
Menéndez  

rrhh@pulit.com Personal de neteja 

Quiràlia Companyia de Joc Toni Rubia toni@quiralia.cat Monitor/a 

Quopiam Informàtica SL Oscar Barrabes 
obarrabes@quopiam.c
om 

Tècnic comercial 

Rosa Costa Sala Pere Martinez pmarcosta@hotmail.es Auxiliar de la llar 

Roger Baulenas Fotografia  Roger Baulenas 
roger@rogerbaulenas.
com    

Venedor/a 

Serhs Food Area SL Anna Isern 
anna.isern@grupserhs.
com 

Cuiner/a 

Supermercat Sorli  Ariadna Molins 
ariadna.molins@sorlidi
scau.es 

Personal de reposició 
i caixer/a 

Tintoreria Arc en Sec SL 
Montserrat 
Casals 

mcasalsbrunet@gmail.
com 

Venedor/a 

Trias – Tremolosa SL Núria Trias 
eljardinetdelaplana@g
mail.com 

Venedor/a 
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Tal i com es pot observar a la taula anterior la majoria de les ofertes gestionades són del sector 
indústria i serveis. En totes aquestes empreses s’han gestionat alguna vacant de personal. El 
més habitual ha estat cobrir un o dos llocs de treball, però cal destacar que durant al primer 
semestre amb l’empresa Grupo General Cable Sistemas S.A es van cobrir 50 llocs de treball, 3 
persones vinculades a Treball als Barris. I al segon semestre, l’empresa Bon Preu SAU ens va 
sol·licitar col·laboració en la selecció del seu personal del magatzem, degut a una ampliació del 
seu magatzem, necessitava incorporar més de 30 persones. En ambdós casos (Grup General 
Cable SA i Bon Preu SAU) es va dissenyar un procés de selecció per competències que incloïa la 
realització de proves professionals, un test psicotècnic i una entrevista de selecció. 
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d) Nombre de persones ateses fins el moment de la justificació.   

Al llarg de l’any s’ha atès un total de 255 persones del barri de l’Erm. A continuació detallem el 

seu perfil:  

 

- Sexe:   

Home 154 

Dona 101 

 

 

Malgrat l’atur encara té nom de dona, al Dispositiu s’han vinculat més homes, com en les 
edicions anteriors. Una explicació podria ser el fet de que en la seva majoria són persones 
d’origen magrebí, on la cultura marca molt els espais d’actuació de cada col·lectiu: espai públic 
per l’home i espai privat per la dona.  

- Edat:   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 40% de persones usuàries del Dispositiu tenen entre 41 i 55 anys, seguida del 26% que són 
menors de 25 anys. Cal destacar que aquestes dues franges d’edat són les que tenen més 
dificultat per trobar feina.  
 
 

- Documentació administrativa:  

De 16 a 25 anys 66 

De 26 a 40 anys 52 

De 41 a 55 anys 103 

Més de 56 anys 34 

60%
40%

Home Dona



 

26 
Treball als Barris 2015 BTB-038/15 
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La majoria de persones usuàries del Dispositiu són persones estrangeres (63%), tal com indica 
la dada, i concretament 156 són d’origen magrebí. També cal comentar que de les 94 persones 
que disposen de nacionalitat espanyola i per tant tenen DNI, 32 persones no són nascudes ni a 
Catalunya ni a la resta de l’Estat Espanyol, sinó que són persones d’origen estranger que ja 
se’ls ha concedit la nacionalitat pel fet de viure molts anys a aquí.  
 

- Nivell acadèmic: 

Analfabetisme 25 

Estudis primaris amb 

certificat o sense 148 

ESO/Graduat Escolar 41 

CFGM/FP I 26 

CFGS/FP II 5 

Batxillerat 7 

Estudis universitaris 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tal com va succeint cada any, el nivell formatiu de les persones participants al Dispositiu és 
molt baix o pràcticament nul, el 68% no supera el graduat escolar/ESO. Destaquen que tenim 

DNI 94 

NIE 161 
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25 persones no alfabetitzades i 148 amb estudis primaris però amb moltes dificultats en la 
lectura i escriptura. Tenim 3 persones amb estudis universitaris, que tot i ser una dada molt 
baixa, és realment rellevant, ja que al llarg de la història del dispositiu no n’hem tingut mai.  
Finalment, és important destacar que les persones més grans solen tenir un nivell formatiu 
més baix. 
 

-  Secció econòmica de procedència: 

Acompanyant d'autocar escolar 1 
Administratiu/va 7 
Hostaleria-cuina 15 
Construcció 79 
Pràctiques no laborals 28 
Auxiliars de vigilant de seguretat 1 
Peonatge 21 
Comerç-venda 19 
S/experiència 14 
Hostaleria-cambrer/a 5 
Càrniques 4 
Conserge 2 
Servei domèstic 2 
Magatzem 8 
Neteja 32 
Llauneria 1 
Tèxtil 2 
Fusteria 2 
Agricultura 6 
At. Gent gran 5 
Transport  1 
 
Pel que fa a l’experiència laboral dels/les usuaris/es del Dispositiu destaquem tres dades per 
sobre de les altres:  

- La primera és que el sector amb el qual han treballat més usuaris/es principalment 
ha estat el de la construcció, igual que als altres dispositius anteriors. Sector molt 
afectat per la crisi, que ha requerit unes competències de base mínimes i persones 
molt poc qualificades professionalment, moltes de les quals actualment es pot dir 
que difícilment tornaran a treballar al mercat de treball ordinari.  
 

- La segona franja amb més experiència laboral ha estat neteja que és un àmbit que 
malauradament engloba moltes feines en l’economia submergida. Per tant, hi ha 
força persones que tot i que tenen experiència professional prèvia com a 
netejadors/es mai han tingut un contracte de treball. 
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- El tercer grup més nombrós és la suma dels usuaris/es que o bé no tenen 
experiència professional o bé han realitzat algunes pràctiques no laborals ja sigui 
“estades a l’empresa” d’ESO, batxillerat i/o cicle formatius, o cursos ocupacionals. 
Per tant, són persones que busquen el seu primer contracte laboral i no tenen 
competències tècniques desenvolupades. 

 

-    Procedència dels ingressos: 

PIRMI 44 
Atur (Contribució - Prestació) 23 
Subsidi 28 
No tenen ingressos  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gairebé el 63% no tenen ingressos fixes mensuals, ja que fa molt temps que estan a l’atur i ja 
han esgotat tant la prestació contributiva com els subsidis, o mai han tingut cap ingrés perquè 
no han cotitzat a la Seguretat Social. Hi ha la possibilitat que estiguin reben ajudes del banc 
d’aliments i algun ajut puntual, ja que a més tenen menors a càrrec. Per tant, si es fa la suma 
del grup de persones que no té ingressos i els que cobren un PIRMI, trobem que gairebé el 
80% són usuaris/es de l’Àrea de Serveis Socials. 
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En resum, el perfil majoritari de les persones usuàries del Dispositiu al llarg d’aquest any és: 

 

 

 

 

  

· Sexe: home (60%) 

· Edat: de 41 a 55 anys (40%) 

· Documentació administrativa: NIE (63%) 

· Nivell acadèmic: Estudis primaris amb certificat o sense (58%) 

· Secció econòmica de procedència: construcció (34%) 

· Procedència d’ingressos: no té ingressos (64%) 
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e) Nombre i percentatge sobre el total de persones inserides fins el moment de la 
justificació.  

De les 255 persones ateses al llarg de l’any, 51 (20%) han trobat feina en les següents 
ocupacions: 
 
Neteja 12 

Manteniment d'edificis (pintors, paletes,...) 9 

Estètica i perruqueria 1 

Atenció al públic (dependents/es, caixers/es,...) 6 

Peonatge industrial 9 

Administració i recepcionistes 3 

Soldadors 2 

Mosso de magatzem 1 

Autònom 2 

Cuina/Ajudant de cuina 2 

Llauneria/Instal·lacions 1 

Cuidadora 1 

Tècnic/professor/a 2 
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Tal com es pot veure, les ocupacions amb més inserció de persones al mercat de treball és el 
de neteja juntament amb el manteniment d’edificis que corresponen en la majoria a la 
contractació com a plans d’ocupació de les accions D1. També el peonatge industrial seguit de 
l’atenció al públic. 
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És important també comentar que 96 persones han estat realitzant un procés de formació 
durant aquest primer semestre de 2016 paral·lel a la participació en el Dispositiu. Així trobem: 

 

Alfabetització a l’Escola d’adults de Manlleu 9 
Català al CNL de Manlleu 7 
Formació reglada com GES, preparació a proves d’accés, CFGM/CFGS en 
diferents àmbits... 

12 

Formació ocupacional com joves per l’ocupació, curs de neteja, curs de 
fibra òptica i manteniment d’edificis, manipulació d'aliments....  

39 

Programa Garantia Juvenil 29 
  

 

 

D’aquesta manera, el 38% de les persones han participat en accions formatives. Destaca la 
formació ocupacional i el programa de Garantia Juvenil per sobre de la resta. S’ha de ressaltar 
que no s’ha arribat als resultats esperats marcats a la sol·licitud, ja que s’esperava que un 50% 
de les persones participants al Dispositiu iniciessin alguna acció formativa. Aquest fet és degut 
en gran part perquè, tal i com hem comentat anteriorment, el 68% de les persones usuàries 
del Dispositiu no superen el graduat escolar/ESO. Això condiciona en molts sentits a aquestes 
persones en relació a la formació, bàsicament ho podem resumir amb tres punts: 
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· La majoria de cursos de formació contínua de la comarca mínim s’ha d’acreditar disposar del 
Graduat Escolar o bé aprovar una prova de coneixements que la majoria de persones no 
superen. 
· Moltes de les persones vinculades al Dispositiu no tenen predisposició per seguir formant-se, 
ja que el seu objectiu és a curt termini i és treballar.  
 
 · El fet que el mercat de treball estigui invertint la seva tendència també condiciona en l’àmbit 
formatiu, ja que moltes ofertes demanen mà d’obra, i per tant persones que no necessiten 
gaire nivell acadèmic-formatiu.  
 
f) Anàlisi dels principals punts forts i de les principals dificultats aparegudes en la 

implementació del dispositiu 

Els punts forts que hem són: 

 

• La visió global del projecte, la flexibilitat i l’ampli marge de maniobra: El fet que el 
projecte tingui una visió global i permeti flexibilitat en la planificació i execució de les 
diferents accions permet portar a terme intervencions des d’una basant holística de la 
persona, per tant es poden dissenyar itineraris adaptat a les necessitats reals de les 
persones usuàries. D’aquesta manera les persones estant més motivades perquè 
senten que es tenen en compte les seves necessitats, aquest fet és molt important 
perquè aconseguim que s’involucrin en el seu itinerari. 
 

• Els nous espais municipals. Aquest passat octubre es va inaugurar la nova Biblioteca 
Municipal, aquest fet és molt important perquè el Club de Feina (aquest any vinculat al 
Dispositiu) s’ha traslladat en aquest nou espai. De moment aquest canvi està sent molt 
positiu perquè ha permès arribar a persones que no coneixien el servei i per altra 
banda moltes de les persones usuàries del Dispositiu ara també són usuàries del servei 
de Biblioteca. Un altre nou espai és a l’edifici de Can Puget, s’ha habilitat una nova aula 
per impartir tallers o formacions. El fet que aquesta aula estigui en el mateix edifici on 
estan situades les Tècniques del Dispositiu facilita l’organització i la realització de les 
sessions grupals. 
 

• Continuïtat temporal del personal del Dispositiu. Per a molts usuaris/es les tècniques 
del Dispositiu són un referent al qual acudeixen si es queden sense feina, o bé tenen 
com a recolzament i guia en el procés de recerca de feina. El fet que les tècniques 
portin temps al Dispositiu permet oferir un servei de qualitat, ja que l’usuari/a disposa 
d’un itinerari continuat i amb un vincle de confiança amb la persona tècnica. 
Considerem que aquest és un punt rellevant ja que parlem del treball amb persones, la 
majoria de les quals passa per moments poc favorables i necessiten aquest 
acompanyament de qualitat. 
 

• La no interrupció temporalment el programa. Lligat amb la idea anterior, cal comentar 
que el fet d’haver-hi sempre el Dispositiu, fa que es pugui donar una atenció més 
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continuada a les persones usuàries i la sensació d’acompanyament que elles perceben 
els hi dóna seguretat i també confiança en el servei. 
 

• Finalment, un altre punt fort del Dispositiu és el fet que la participació dels/les 
usuaris/es és totalment voluntària. Aquesta no està condicionada a cap prestació 
econòmica ni sanció si no es participa, i això aporta qualitat ja que els beneficiaris/es 
participen perquè ho veuen útil i necessari. 
 

Les principals dificultats aparegudes durant la implementació han estat: 

 

• Tancament de l’espai d’elcanal: el passat mes de novembre es va tancar 
definitivament aquest espai municipal. Tot i que es varen posar cartells amb la 
informació del trasllat i es va anar informant a les persones amb bastant temps 
d’antelació moltes persones durant uns dies varen deixar de venir al servei perquè no 
sabien on havien d’adreçar-se. 
 

• El baix perfil de les persones usuàries i la manca d’ingressos econòmics per part de la 
major part dels beneficiaris fa que no s’impliquin prou a l’itinerari pactat perquè el seu 
objectiu és trobar una feina immediata. Els costa d’entendre que el mercat de treball 
ha canviat i que les competències que ara es requereixen són moltes més de les que 
ells/es tenen i per tant, han de fer un itinerari previ.  
 

• La zona geogràfica d’actuació. El fet de limitar molt la zona geogràfica d’actuació del 
Dispositiu, fa que per una banda,  gent que també li seria molt útil i enriquidor un 
procés d’orientació com el que es pot oferir des del dispositiu es quedi fora. I per altra 
banda, algunes de les persones que formen part del Dispositiu ho fan any rere any i 
per tant, ja han realitzat en anterioritat un itinerari pactat, i el que es pot fer és només 
contenció.  
 

• Dificultats d’integració degut a les creences religioses. Tal com s’ha pogut evidenciar 
en  l’apartat que s’explicaven les característiques dels usuaris/es, la majoria són 
d’origen estranger i concretament persones procedents del Marroc que practiquen 
l’Islam. En la situació actual comprovem que la tendència s’està tornant més marcada, 
és a dir, s’està produint un retrocés en el procés d’adaptació al mercat de treball 
actual, sobretot en relació a la vestimenta de les dones, les tasques i els horaris que 
aquestes poden desenvolupar. 
 

• Els prejudicis de les empreses: aquest any ha augmentat considerablement el nombre 
d’ofertes gestionades, el problema principal ha estat els prejudicis que tenen les 
empreses a l’hora de contractar, ja que moltes d’elles especifiquen que no volen 
candidats/es que siguin d’origen estranger. Això dificulta les insercions de la gent del 
barri (on hi ha un alt índex d’estrangeria) i per altra banda també influeix en la 
motivació de les persones vinculades al Dispositiu perquè veuen que l’esforç que fan 
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no es recompensat. Tot i això, des del Servei s’intenta sensibilitzar a les empreses i 
realitzar processos de selecció per competències per tal de poder donar l’oportunitat a 
persones que són rebutjades per la seva procedència tot i disposar de les capacitats, 
habilitats i competències necessàries per una ocupació concreta.  
 

g) Desviacions produïdes respecte al previst al Pla de treball.  

Al llarg de l’any, respecte el pla de treball marcat s’han produït les desviacions següents: 

- No s’han realitzat sessions grupals de “Treballar a Europa” o “Autoocupació” 
perquè  no hi ha hagut prou persones interessades al mateix moment per fer una 
sessió conjunta. Les dues temàtiques s’han treballat en tutories individualitzades. 
Per exemple, marxar a Europa per aquelles persones que disposen de DNI 
espanyol és sense dubte un dels objectius laborals immediats. Moltes d’elles tenen 
família a diferents països de la UE, per tant, és una sortida viable que hem 
treballat.  

- Tot i que al pla de treball s’havia establert un mòdul de pràctiques en empreses, 
aquestes s’han portat a terme dins del Dispositiu, ja que al Servei Local d’Ocupació 
de Manlleu aquest any disposa de diferents programes que contemplen aquest 
apropament de les persones amb les empreses. 
 

Així doncs, podem concloure que no s’han realitzat desviacions que repercuteixin 
negativament als beneficiaris/es del Dispositiu.  
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Programa B. 
Programes de Qualificació Professional 
Formació integrada 
Formació professionalitzadora 
 
 
 
 
 
  



 

37 
Treball als Barris 2015 BTB-038/15 

 
B1-01 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS, LOCALS I DOMICILIS 

Denominació de l’acció  

Nom de l’ especialitat: Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i domicilis 

Inici acció formativa: 08/02/2016 

Final acció formativa: 03/06/2016 

Per la realització d’aquesta acció formativa s’ha contractat una tècnica/docent en situació 
d’atur i resident al municipi Maria Carme Porras Castillo amb (DNI 33941146T), amb un 
contracte laboral de 37.50h setmanals iniciat el dia 08/02/2016 fins al dia 07/06/2016, amb 
una dedicació 100% en l’acció.  

D’altra banda, els/les tècnics/es del servei d’ocupació de l’Àrea SEPE i les tècniques de l’acció 
A1 Dispositiu d’inserció han estat els/les responsables de la selecció dels participants, el 
control, el seguiment i l’avaluació de l’acció formativa.  

Dades de les persones participants: 

DNI/NIE NOM I COGNOMS EDAT SEXE BARRI APTE /NO APTE 
X2346897T ALI ARRAIBI 56 H ALTRES APTE 
33931634X ANTONIA UCLES MARTÍNEZ 55 D ERM NO APTE 
X8663389W FATIMA BOUNNOU 34 D ALTRES APTE 
33932057L JOSEFINA OCAÑA MORENO 51 D ERM APTE 
X7088577T LARISA MALYSHEVA 47 D ERM APTE 
Y0217966D MOHAMED ADMI 24 H ERM APTE 
X5850501Z NAJAT ASSABBOUH 43 D ERM APTE 
X5116582W SAID EL AZZOUZI 48 H ERM APTE 
X8532105W SAMIR DAMMOU 24 H ERM APTE 
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La gràfica següent ens mostra la quantitat d’homes i de dones que han realitzat el curs. En 
total 5 dones (56%) i de 4 homes (44%). 

 

 

El gràfic que es presenta a continuació ens mostra les edats dels alumnes. Com es pot observar 
les edats estan compreses entre els 24 i els 56. Cal destacar que aquesta combinació d’adults i 
joves facilita el funcionament del grup i al mateix temps enriqueix a les persones.  

 

 

 

 

En la següent gràfica observem quina formació tenen els alumnes del curs i podem veure que 
el perfil formatiu és baix. 
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La residència per barris dels alumnes és el 78% (7 alumnes) són residents al barri de l’Erm i el 
22% (2 alumnes) són residents altres barris del municipi, considerem que aquesta barreja 
també ha estat bona per apropar persones al barri i a la inversa. 

 

 

A continuació podem observar quines han estat les nacionalitats dels alumnes on el 78%  (7 
alumnes) són de nacionalitat magrebina i el 22% (2 alumnes) són de nacionalitat espanyola. 
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Descripció de les activitats desenvolupades fins al moment, comparant-les amb les previstes. 

Els mòduls formatius treballats en aquesta acció han estat els següents sempre enfocats a les 
diferents actuacions  que realitzaran un cop contractats dins l’acció DX-02. 

 

MÒDULS FORMATIUS  HORES 

Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals 60h 
Neteja del mobiliari interior 60h 
Neteja de vidres en edificis i locals 30h 
Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària 30h 
Neteja domèstica 60h 
Orientació Laboral 30h 
Medi Ambient 5h 
Igualtat Oportunitats 7h 
Noves tecnologies 30h 

 TOTAL 312h 

Continguts per mòduls: 

MF0972_1.Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals. 

1.Tècniques de neteja bàsiques. 

- Conceptes: Neteja, brutícia, desinfecció, tipus de residus i escombraries en el 
processos de neteja. 

- Processos de neteja adequats a cada  material. 
- Inconvenients d’una mala selecció. 
- Aplicació de productes de neteja i desinfecció. 

 

2.Desenvolupament dels processos de neteja. 

- Seqüenciació d’activitats de neteja adaptades a cada tècnica: escombrada, 
escombrada humida. Aspiració. Fregada. Desempolsat. 

- Condicionants dels espais de treball. 
- Tècniques de verificació de les tasques de neteja. 
- Seguiment del Pla de treball. 
- Maneig i conservació dels estris de neteja. 

 

3.Gestió i tractament de residus. 

- Tipus de residus: urbans, industrials, hospitalaris, agrícoles, ramaders, forestals i 
miners. 

- Tractament de residus: reciclatge, reutilització, valoració i eliminació. 
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- Processos de separació, manipulació i emmagatzematge de residus. 
 

4.Aplicació i seguiment de mesures de prevenció de riscos laborals. 

- Identificació dels riscos. 
- Derivats de les activitats pròpies de neteja. 
- Relacionats amb el centre de treball. 
- Identificació i ús dels equips de protecció individual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MF0996_1. Neteja del  mobiliari interior. 

1.Aplicació de productes de neteja de mobiliari. 

- Tipus de mobiliari. 
- Identificació dels diferents productes de neteja. 
- Utilització de productes de neteja i desinfecció de mobiliari. 
- Interpretació i lectura de l’etiquetatge dels productes. 

 

2.Tècniques de neteja de mobiliari. 

- Seqüenciació d’activitats. 
- Condicionament de l’espai de treball. 
- Emplenar full de registre de tasques. 
- Seleccionar i identificar els diferents estris de neteja de mobiliari. 
- Usar  i aplicar aquests estris. 
- Aspiradors i altres electrodomèstics per netejar components tèxtils. 
- Processos de conservació dels estris de neteja. 

 

3.Tècniques de neteja i desinfecció de lavabos. 

- Aparells sanitaris i complements d’un lavabo. 
- Tècniques de desinfecció de wàters, banys, dutxes i bidet. 
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- Neteja de rajoles, miralls i altres materials. 
- Material consumible: identificació i reposició. 
- Productes específics en les tasques de neteja d’un lavabo. 
- Tècniques de verificació del treball efectuat. 

 

4.Processos de gestió i tractament de residus en la neteja de mobiliari. 

- Tipus de residus generals. 
- Tractament dels residus. 
- Separació i manipulació de residus. 
- Transport de residus. 
- Aplicar les normes mínimes de seguretat en el tractament de residus. 
- Normes que s’han de seguir davant casos de toxicitat. 

 

5.Aplicació i seguiment de mesures de prevenció de riscos laborals en la neteja de mobiliari. 

- Identificació de riscos específics relacionats amb la neteja. 
- Riscos relacionats amb la ubicació de l’activitat de neteja. 

 

MF1087_1. Neteja de vidres en edificis i locals. 

1.Tècniques de neteja de vidres. 

- Tipus de superfícies envidrades. Composició i característiques. 
- Preparació i manteniment de l’ordre en el lloc de treball. 
- Neteja de vidres en espais exteriors i interiors. 

2.Utilització de l’equipament bàsic per netejar superfícies envidrades. 

- Estris, màquines i eines del/de la vidrier/a. 
- Tipus d’estris. 
- Conservació i emmagatzematge d’aquests. 
- Utilització de productes de neteja específics. 

3.Mesures relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors. 

- Identificació dels riscos relacionats amb la neteja de vidres. 
- Riscos relacionats amb el centre de treball. 
- Utilització dels equips de protecció individual. 
- Aplicació de les mesures de seguretat específiques per a treballs verticals. 
- Conèixer i aplicar mesures de seguretat davant la presència de persones en l’entorn de 

treball. 
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MF1088_1. Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària. 

1.Neteja amb màquines: classificació, components i manteniment. 

- Tipologia de maquinària. 
- Components de la maquinària. 
- Tècniques de manteniment de maquinària. 
- Interpretació de fitxes tècniques i senyalitzacions de la  maquinària. 

 

2.Utilització de productes de neteja: identificació, propietats i emmagatzematge. 

- Tipologia de productes de neteja amb màquines. 
- Criteris per utilitzar productes de neteja amb màquines. 
- Interpretació de l’etiquetatge: simbologia present en l’etiquetatge. 
- Repercussions mediambientals: bones pràctiques mediambientals. 

 

3.Processos de neteja amb maquinària. 

- Organització del treball. 
- Tècniques de neteja amb maquinària. 

 

4.Selecció, utilització i conservació d’estris, eines i accessoris. 

- Identificació i selecció dels diferents tipus d’estris, eines i accessoris. 
- Ús, col·locació i aplicació dels diferents estris, eines i accessoris. 
- Conservació d’estris, eines i accessoris. 

5.Mesures relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors. 

- Identificació dels riscos. 
- Identificació i ús dels equips de protecció individual. 
- Condicions mínimes de seguretat davant la presència de persones en l’entorn de 

treball. 
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MF_2- 1330-111_1. Neteja domèstica. 

1.Procediments i organització del treball de neteja en domicilis particulars 

- La distribució dels espais en el domicili. 
- Recursos necessari: aigua i energia ús responsable. 
- La presència de persones. 
- Periodicitat i durada de les tasques de neteja. 
- Normativa de riscos laborals en general dins de la llar. 
 

2.Caracterització d’elements en la neteja del domicili particular. 

- Elements del mobiliari i objectes en l’interior del domicili. 
- Tipus i materials constituents del material del mobiliari i objectes en l’interior del 

domicili. 
- Tipus de materials constituents de materials de portes, parets, terres i catifes. 
- Tipus i materials constituents de vidres, finestres i elements de l’entorn circumdat. 

 

3.Tècniques i productes de neteja de superfícies, terres i vidres en habitatges. 

- Tipus de productes de neteja per al mobiliari i objectes de l’interior del domicili. 
- Els estris específics per la neteja. 
- Protocols de neteja de mobiliari i objectes de l’interior del domicili. 
- Tipus de productes per la neteja. 

 

MF: Orientació laboral 

Un altre dels mòduls treballats al llarg de la formació ha estat la introducció a diferents 
aspectes referents a l’orientació laboral. La majoria de participats ja havien rebut orientació, 
així que en funció del coneixement d’aquests s’ha anat adaptant el contingut. A trets generals, 
s’ha treballat: 

 Canals de recerca de feina 
 Currículum vitae i carta de presentació 
 Introducció a les competències professionals: tècniques, de base i transversals  
 Eines per identificació de competències: història de vida i dinàmiques grupals 
 Processos de selecció: entrevista de treball 

 

MF: Medi ambient 

La formació en aquest àmbit s’ha completat amb una visita guiada a la deixalleria municipal. 
Els continguts han estat: La gestió dels residus a nivell municipal i funcionament de la 
deixalleria: 

 Utilització del servei. 
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 Tipus de residus que s’hi recullen. 
 

MF: Igualtat d’oportunitats 

La igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones és un principi jurídic universal reconegut 
en diversos textos internacionals sobre drets humans, i també és un principi fonamental de la 
Unió Europea. La realitat, però demostra que hi continua haver discriminacions entre els 
homes i les dones, per això, és fonamental tractar aquesta temàtica en una formació com la 
realitzada. S’ha tractat:  

 Diferències i desigualtats 
 Quines desigualtats creieu que podem trobar en la nostra societat? 
 Tipus de desigualtats que trobem 
 Situació laboral per la cura dels fills 
 Diferències entre sexes 
 Diferència en la categoria dels llocs de treball 
 Repartició tasques domèstiques 
 Rols en el gènere 
 Estereotips en el gènere 
 La publicitat relacionada amb temes de gènere 
 Altres curiositat de gènere en la publicitat 
 El llenguatge també pot discriminar 
 Recomanacions per evitar el llenguatge sexista 

 

MF: Noves tecnologies. 

El domini informàtic és clau per moure’s a la societat actual. D’aquesta manera, també s’ha 
treballat aquesta competència bàsica al llarg de la formació. Cal comentar que el nivell de 
domini era diferent entre els alumnes, per això, s’ha adaptat el contingut en funció del 
coneixement de cadascú.  

 Coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador. 
 Tractament de textos. 
 Ús del correu electrònic. 
 Cerca d’informació  i de feina per Internet. 
 Realització CV 
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Cronograma: 

Mòdul formatiu FEB MAR ABR MAG JUN 
Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i 
sostres en edificis i locals 

     

Neteja del mobiliari interior      
Neteja de vidres en edificis i locals      
Tècniques i procediments de neteja amb utilització de 
maquinària 

     

Neteja domèstica      
Orientació Laboral      
Medi Ambient      
Igualtat Oportunitats      
Noves tecnologies      

 

Material entregat als alumnes:  

Tots els alumnes del curs han disposat del següent material: 

 Carpeta  
 Calendari  
 Material didàctic: material divers per les classes 
 Roba de treball + Equips de protecció (bata, armilla, ulleres, guants, sabates)  
 Material fungible (bolígraf, llapis, goma, folis + materials i productes de neteja) 
Sortides Formatives: 

19/04/2016 Visita al Pavelló Municipal de Manlleu:  els alumnes i la docent han realitzat 
aquesta visita, per conèixer un dels espais municipals que un cop contractats en l’acció DX-02 
serà un dels llocs de treball. En aquesta visita s’han explicat els diferents espais que s’han de 
netejar dins el pavelló , els productes que es fan servir per fer la neteja i la maquinària que 
s’utilitza. 

12/05/2016 Sortida  al Barri de l’Erm i l’aula del Mercat Municipal: els alumnes i la docent 
juntament amb la Tècnica de Dinamització del Barri de l’Erm Olga Moreno, d’aquest mateix 
projecte, han realitzat aquesta sortida per conèixer l’entorn i els espais que hauran de netejar 
cop contractats en l’acció DX-02. En aquesta sortida han conegut els diferents equipaments 
que hi ha al barri així com  les activitats que es porten a terme a l’aula del Mercat Municipal. 
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24/05/2016 Visita a la deixalleria Municipal  “El Verdaguer” de Manlleu: els alumnes i la 
docent han realitzat aquesta visita per tal de complementar el mòdul de Medi Ambient i per 
tenir un bon coneixement de l’entorn. Dins d’aquesta sortida han pogut identificar els 
diferents residus que s’hi recullen i el funcionament de la deixalleria. 

 

 

Anàlisi de la causa dels abandonaments.
NOM  DATA BAIXA CAUSA ABANDONAMENT 

Antònia Ucles Martínez 08/04/2016 Intervenció quirúrgica  

Durant el curs s’ha produït un abandonament dels 9 alumnes que el van iniciar, l’Antònia Ucles 
Martínez (amb DNI 33931634X ) va abandonar el curs essent el seu últim dia al curs el dia el  
08/04/2016, per una intervenció quirúrgica. 

Nombre de persones inserides fins el moment de la justificació, distingint el nombre de 
persones contractades en el marc del Programa D de les que s’han inserit per altres vies.  

La relació de persones que mostrem a continuació són les contractades en el programa D  

NOM I COGNOMS 
LARISA MALYSHEVA 

FATIMA BOUNNOU 

MOHAMED ADMI 

SAID EL AZZOUZI 
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ALI ARRAIBI 

NAJAT ASSABBOUH 

SAMIR DAMMOU 

 

La Josefina Ocaña Moreno, ha quedat fora de la selecció, però ha quedat com a  suplent i  en el 
cas que es produís qualsevol baixa dins el programa D, acció DX-02, seria la persona que es 
contractaria. 

Anàlisi dels principals punts forts i de les principals dificultats aparegudes en la seva 
implementació  

Un dels punts forts de l’acció ha estat el fet de poder tenir un contracte de treball real un cop 
finalitzada la formació. Moltes vegades, els cursos o formacions no van enllaçats en cap 
contractació al darrera, com a molt, inclouen pràctiques formatives. En canvi, mitjançant la 
realització d’aquesta formació hi ha l’oportunitat real de treballar durant mig any a 
l’Ajuntament de Manlleu. Per tant, aquest fet, ha estat clau per augmentar la participació i 
aprofitament de la formació. 

Un altre punt fort de la implementació ha estat el fet de tenir un grup d’alumnes heterogeni. 
És a dir, el fet de poder barrejar persones de procedència geogràfica, edats i nivell cultural 
diferent fa que hi hagi un enriquiment i complementarietat entre l’alumnat a l’hora del 
funcionament i realització del curs.    

Els aspectes més destacables que s’han treballat a l’aula com a punts forts de millora 
curricular, pel que fa a l’àmbit formatiu dels alumnes, han estat entre altres :  
 

• Predisposició i motivació en l’aprenentatge d’una nova ocupació.  

• Foment de la participació activa en les dinàmiques proposades a nivell grupal.  

• Les accions formatives s’han centrat en el treball d’un aprenentatge continu, per a 
possibilitar que els alumnes adquirissin nous coneixements des de l’última 
actualització a nivell del mercat laboral del producte, procediment o eina concreta.  

• Metodologia de treball per competències (bàsiques, tècniques i transversals), 
relacionades amb l’àmbit personal, social i laboral.  

 
Entre les dificultats aparegudes a l’inici del curs i la seva implementació es van detectar els 
següents aspectes :  

• Estancament laboral (en aquelles persones que havien estat ocupades durant un 
període llarg de temps, havent realitzat només un tipus concret de feina).  

• Períodes perllongats de temps a l’atur.  

Una altra dificultat ha estat  l’idioma, tot i portar temps a Catalunya la comprensió no ha estat 
molt fluïda, per aquest motiu la formació s’ha hagut d’ajustar al nivell que presentaven els 
alumnes. 

Desviacions produïdes respecte al previst al Pla de Treball 
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No s’han produït desviacions en relació al pla de treball establert i a la programació de les 
accions formatives. La distribució de les sessions ha respectat la temporització proposada i 
establerta per a cadascun dels mòduls. 
 
A la vegada, aquesta programació ha estat prou flexible com per adaptar-la a les necessitats i 
el ritme concret de cada alumne, en funció del seu nivell formatiu i la seva experiència laboral 
prèvia, relacionada o no (segons el cas), amb els continguts del curs.  
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B2-01 OPERARI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS FIBRA ÒPTICA 
 
Denominació de l’acció  
Nom de l’ especialitat: Operari de manteniment d'edificis i instal•lacions fibra òptica 
Inici acció formativa: 08/02/2016 
Final acció formativa: 16/06/2016 
 
Per la realització d’aquesta acció formativa s’ha contractat personal extern especialitzat per la 
docència dels següents mòduls: 
 

MÒDULS FORMATIUS ESPECIALITAT HORES DOCENT 
Manteniment i instal·lacions elèctriques i de fibra òptica 150h GURBTEC TELECOM, SL 
Pintura d’interiors i exteriors 40h ALBERT SOLÀ CLAPERA 
Manteniment elements de fusteria 40h ALBERT SOLÀ CLAPERA 
Paleteria i llauneria 40h ALBERT SOLÀ CLAPERA 
Noves tecnologies 30h ALBERT SOLÀ CLAPERA 

 
 
La resta de mòduls formatius han estat impartits per les tècniques de l’acció A1-01 dispositiu 
d’inserció d’aquest mateix projecte tal i com ho exposàvem en la sol·licitud presentada, en 
aquestes formacions també han participat diferents tècnics de l’ajuntament. 
  

Dades de les persones participants: 

DNI/NIE NOM I COGNOMS EDAT SEXE BARRI APTE / 
NO APTE 

X2005366L EL KHADIR EL BADAOUI 37 H ERM APTE 
38067895C JUAN MOLINA BAYÓN 55 H ERM APTE 
48044359G JOSEP MARIA PUJOL HIDALGO 19 H ERM APTE 
X9916726T KAMEL BENHADDOU 33 H ERM APTE 
X1298365S MESSAOUD TAIBI 48 H ALTRES APTE 
33940172S MIGUEL VAZQUEZ PORRAS 49 H ERM NO APTE 
X5655565A MOHAMMED EL YOUNOSSI 23 H ALTRES APTE 
47845024X RAÚL CABALLERO ALCALA 33 H ALTRES NO APTE 
47957301R YOUSSEF EL HANTARI BOUCHAFRA 18 H ERM NO APTE 
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La gràfica següent ens mostra que el total de persones que han realitzat el curs són 100% 
homes. 
 

 
 

 

El gràfic que es presenta a continuació ens mostra les edats dels alumnes. Com es pot observar 
les edats estan compreses entre els 18 i els 55 anys. Cal destacar que aquesta  combinació 
d’adults i joves facilita el funcionament del grup i al mateix temps enriqueix a les persones.  
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En la següent gràfica observem que el nivell formatiu dels participants ha estat molt diferent. 

 
 

En la gràfica següent podem observar la residència per barris dels alumnes el 67% (6 alumnes) 
són residents al barri de l’Erm i el 33% (3 alumnes) són residents altres barris del municipi. 
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A continuació podem observar quines han estat les nacionalitats dels alumnes on el 44%  (4 
alumnes) són de nacionalitat magrebina i el 56% (5 alumnes) són de nacionalitat espanyola. 

 

Descripció de les activitats desenvolupades fins al moment, comparant-les amb les previstes. 

Els mòduls formatius treballats en aquesta acció han estat els següents i sempre enfocats a les 
diferents actuacions  que realitzaran un cop contractats en l’acció DX-03. 
 

MÒDULS FORMATIUS  HORES 

Manteniment i instal·lacions elèctriques i de fibra òptica 150h 
Pintura d’interiors i exteriors 40h 
Manteniment elements de fusteria 40h 
Paleteria i llauneria 40h 
Orientació Laboral 20h 
Medi Ambient 4h 
Igualtat Oportunitats 4h 
Prevenció de riscos laborals 20h 
Noves tecnologies 30h 

 TOTAL 348 
 

Continguts per mòduls: 

MF0817_1. Operacions de muntatge d’instal•lacions de telecomunicacions 
UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions. 
 
Introducció i explicació del material necessari  
 Introducció a la fibra òptica  
 Accés a Internet  
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 Com funciona una connexió de fibra òptica i tipus de fibra òptica  
Presentació dels equips de fusió 
 Fusionadora i accessoris 
 Talladora fibra òptica, Peladora de fibra òptica 
 Sagnadora i Talladora de tub per el sagnat 
 Paper per a netejar fusió (especial no deixa partícules) 
 Alcohol isopropílic 
 
Presentació dels equips de mesura 
 Certificadora (OTDR) 
 Bobines de llançament 
 Netejador de connectors 
 Làsers 
 Microscopi per a comprovar connectors 
 Mesuradors de senyal per comprovació a casa usuari 
 
Caixa d’empalmar troncals  
 Torpede tipus botella i Torpede tipus Caixa 
 Caixa connexió usuaris 
 Rosetes connexió usuaris  
 
Pigtails i latiguillos  
 Jumper fibra SC-APC SC-APC -Pigtail SC-APC 
 Jumper SC-UPC SC-UPC - Jumper LC-UPC SC-APC 
 Jumper multimode LC-ST 
 Passa murs LC-UPC - Pas murs SC-APC-Pas murs SC-UPC 
 Connector prepulit i Tractament del cable 
  
 
Fusions 
 Demostració de fusions en torpede  
 Endreçat del torpede 
 
Conceptes bàsics sobre instal·lacions 
 Pèrdues de senyal a la fibra òptica  
 Tipus de cable segons llocs d’instal·lació  
 Divisors de senyal 
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MF1934_2: Pintura decorativa en construcció 
UC1934_2: Realitzar acabats decoratius de pintura en construcció 
 
Composició dels elements bàsics de les pintures i funcions que desenvolupen 
 El vehicle 
 Pigment 

 
Tipus de pintures. Classificació. Característiques i propietats 
 Imprimacions 
 Pintures d'acabat 
 Pintures al dissolvent 
 Pintures a l'aigua 

 
Coneixement dels treballs i tipus de suports de pintura en construcció 
 Funció protectora 
 Funció decoradora 
 Funció senyalitzador  
 
Tipus de suports 
 Formigó i derivats del ciment - Guixos i escaioles 
 Acer- Plàstics 
 Asfalts i mescles bituminoses 
 Fusta 
 
Elements i funció del procés de pintat 
 Preparació del suport i Preparació de la pintura 
 Capes de fons 
 Imprimacions 
 Capes intermitges 
 Pintures d'acabat 
 Vernissos 
 
Geometria elemental aplicada a obra de pintura en construcció 
 Replantejos elementals 
 Traçat d’esquadres 
 
Coneixement i aplicació dels termes habituals de la professió 
Utilització d'eines i petita maquinària de pintura en construcció 
Tractament per retirar pintures velles sobre els diferents suports 
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MF-Mantenidor – reparador d’edificis  
 
Manteniment  de fusteria 
 Introducció a la fusta serrada (en massa) 
 Els diferents tipus de fusta 
 Propietats físiques i mecàniques de la fusta 
 Productes derivats de la fusta 
 Eines de fusteria 
 Portes i finestres de fusta 
 Mètodes d'unió de la fusta 
 Encolat en la instal·lació i materials de retoc i acabat 
 Prevenció de riscos laborals en treballs de fusteria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Manteniment de llauneria i calefacció. 
 Components d'una istal·lació interior de subministrament d'aigua 
 Condicions mínimes de subministrament 
 Materials que composen les intal·lacions interiors 
 Aparells sanitaris 
 Eines i petita maquinària 
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Manteniment de paleteria. 

  Introducció i generalitats 
  Eines manuals, maquinària, equips i mitjans auxiliars 
  Materials de construcció 
  Replantejos i nivellació de l'obra 
  Murs i tancaments ceràmics 
  Revestiments continus 
  Cobertes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF: Orientació laboral. 

En aquest mòdul vàrem utilitzar varies dinàmiques de grup  per enfocar el tema d’una  forma 
més pràctica  per tal que identifiquessin realment la importància del tema perquè en un 
principi els hi semblava que aquest tema ja el dominaven, per tant aquest enfoc ens va ajudar 
evidenciar que encara no tenien els coneixements necessaris per a buscar  feina.  
 
 Competències professionals 
 Perfil dels candidats/es 
 Què són les competències? 
 Competències professionals 
 Tipus de competències 
 Competències tècniques 
 Competències de base 
 Competències transversals 
 Eines per identificació de competències 
 Història de vida 
 Tipologies de currículums (cronològic, funcional, infogràfics...) 
 L’entrevista de feina i psicotècnics  

 

MF: Medi ambient. 

La formació de  s’ha completat  amb una visita guiada a la deixalleria municipal. Els continguts 
han estat: La gestió dels residus a nivell municipal: 

Funcionament de la deixalleria: Utilització del servei i tipus de residus que s’hi recullen. 



 

59 
Treball als Barris 2015 BTB-038/15 

MF: Igualtat d’oportunitats. 

El tema ha generat un gran debat perquè a l’haver alumnes de cultures molt diferents ha fet 
que hi haguessin perspectives de gènere molt variades. Per treballar el tema s’han utilitzat 
exercicis pràctics i vídeos per poder evidenciar que actualment el tema de la igualtat 
d’oportunitats és un tema que s’ha de seguir treballant perquè segueix havent molta 
desigualtat. Hem pogut veure que les noves generacions es creuen el missatge de que 
actualment hi ha igualtat de gènere, però un cop acabat el treball les conclusions que es varen 
treure és que la mentalitat actual segueix sent molt masclista.  
 
 Diferències i desigualtats 
 Quines desigualtats creieu que podem trobar en la nostra societat? 
 Tipus de desigualtats que trobem 
 Situació laboral per la cura dels fills 
 Diferències entre sexes 
 Diferència en la categoria dels Llocs de treball 
 Repartició tasques domèstiques i Rols en el gènere 
 Estereotips en el gènere 
 La publicitat relacionada amb temes de gènere 
 Altres curiositat de gènere en la publicitat 
 El llenguatge també pot discriminar 
 Recomanacions per evitar el llenguatge sexista 

 
MF: Prevenció de riscos laborals 

A part de fer la part teòrica hem fet varis exercicis on hem exposat situacions reals per veure si 
els alumnes sabrien actuar de la manera més correcte. 
 
 Marc normatiu general i específic conceptes bàsics. 
 Salut, treball, risc laboral, accidents, malalties professionals 
 Seguretat:  EPI , Protecció i sobreesforços 
 Classificació dels riscos: laborals i danys derivats del treball 
 Sistemes preventius i Senyalització 

 
MF: Noves tecnologies. 
En aquest mòdul s’ha vist que les persones joves tenien un domini molt més avançat de la 
informàtica, així doncs hem buscat la manera d’adaptar el mòdul a cada nivell. 
 
 Estructura de l'ordinador (Hardware) 
 Els perifèrics 
 D'entrada i sortida de dades 
 D’entrada de dades 
 De sortida de dades 
 Software 
 Entrada de dades amb teclat i ratolí 
 Serveis d’Internet. 
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Cronograma: 

Mòdul formatiu FEB MAR ABR MAG JUN 
Manteniment i instal·lacions elèctriques i de fibra òptica      
Pintura d’interiors i exteriors      
Manteniment elements de fusteria      
Paleteria i llauneria      
Orientació Laboral      
Medi Ambient      
Igualtat Oportunitats      
Prevenció de riscos laborals      
Noves tecnologies      

 
Material entregat als alumnes:  
Tots els alumnes del curs han disposat del següent material: 
 Carpeta  
 Calendari  
 Material didàctic: material divers per les classes 
 Roba de treball + Equips de protecció (armilla, ulleres, guants, sabates)  
 Material fungible (bolígraf, llapis, goma, folis + materials i productes per el 

manteniment d'edificis) 
 

Sortides Formatives: 

28/04/2016 Visita empresa Promida de Manlleu:  els alumnes i el docent han realitzat aquesta 
visita relacionada amb el mòdul formatiu Manteniment elements de fusteria, l’empresa  ofereix 
treballs de fusteria professional al servei de particulars i professionals, aportant en cada 
projecte qualitat i experiència. 

09/05/2016 Visita empresa Promida de Manlleu: els alumnes i el docent han realitzat aquesta 
segona visita relacionada amb el mòdul formatiu Manteniment elements de fusteria, per tal de 
reforçar i formar als alumes en les reparacions de tancaments d’edificis.   

24/05/2016 Visita Deixalleria Municipal de Manlleu: els alumnes i els docents han realitzat 
aquesta sortida formativa per tal de completar la formació del mòdul de medi ambient i 
conèixer de més a prop el funcionament d’aquest equipament municipal. A més aquesta visita 
s’ha realitzat conjuntament amb els alumnes del curs de B1-01 Neteja de superfícies i mobiliari 
en edificis, locals i domicilis d’aquest mateix projecte 
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15/06/2016 Visita Museu del Ter Manlleu els alumnes i els docents han realitzat aquesta 
sortida formativa per tal de completar la formació del mòdul d’Orientació laboral- 
coneixement de l’entorn i dels diferents equipaments municipals. Gràcies a la visita els 
alumnes han pogut comprovar  com ha canviat el mercat de treball per tant ha anar bé perquè 
sempre a classe s’han queixat del mercat de treball i d’aquesta manera han començat a valorar 
els drets que tenen ara els treballadors (baixes de treball, prestacions d’atur...). 

 

 

Anàlisi de la causa dels abandonaments. 

NOM  BAIXA CAUSA  
ABANDONAMENT 

RAUL CABALLERO ALCALA 02/05/2016 Inserció laboral empresa Grupo General 
Cable Sistemas, S.L.U 

YOUSSEF EL HANTARI 02/05/2016 Inserció laboral empresa Grupo General 
Cable Sistemas, S.L.U 

MIQUEL VAZQUEZ PORRAS 02/05/2016 Inserció laboral empresa Grupo General 
Cable Sistemas, S.L.U 
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Nombre de persones inserides fins el moment de la justificació, distingint el nombre de 
persones contractades en el marc del Programa D de les que s’han inserit per altres vies.  

La relació de persones que mostrem a continuació són les contractades en  el programa D. 
 

NOM I COGNOM 
EL KHADIR EL BADAOUI 
JUAN MOLINA BAYÓN 

JOSEP MARIA PUJOL HIDALGO 
KAMEL BENHADDOU 

MESSAOUD TAIBI 
MOHAMMED EL YOUNOSSI 

 

La resta de participants del curs han estat inserits a l’empresa Grupo General Cable Sistemas, 
S.L.U. 

 

 

 

Anàlisi dels principals punts forts i de les principals dificultats aparegudes en la seva 
implementació  

Un dels punts forts de l’acció ha estat el fet de poder tenir un contracte de treball real un cop 
finalitzada la formació. Moltes vegades, els cursos o formacions no van enllaçats en cap 
contractació al darrera, com a molt, inclouen pràctiques formatives. En canvi, mitjançant la 
realització d’aquesta formació hi ha l’oportunitat real de treballar durant mig any a 
l’Ajuntament de Manlleu. Per tant, aquest fet, ha estat clau per augmentar la participació i 
aprofitament de la formació. 

Un altre punt fort de la implementació ha estat el fet de tenir un grup d’alumnes heterogeni. 
És a dir, el fet de poder barrejar persones de procedència geogràfica, edats i nivell cultural 
diferent fa que hi hagi un enriquiment i complementarietat entre l’alumnat a l’hora del 
funcionament i realització del curs.    

Els aspectes més destacables que s’han treballat a l’aula com a punts forts de millora 
curricular, pel que fa a l’àmbit formatiu dels alumnes, han estat entre altres :  
 

• Predisposició i motivació en l’aprenentatge d’una nova ocupació.  

• Foment de la participació activa en les dinàmiques proposades a nivell grupal.  

• Les accions formatives s’han centrat en el treball d’un aprenentatge continu, per a 
possibilitar que els alumnes adquirissin nous coneixements des de l’última 
actualització a nivell del mercat laboral del producte, procediment o eina concreta.  

NOM I COGNOM 
RAUL CABALLERO ALCALA 
YOUSSEF EL HANTARI 
MIQUEL VAZQUEZ PORRAS 
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• Metodologia de treball per competències (bàsiques, tècniques i transversals), 
relacionades amb l’àmbit personal, social i laboral.  

 
Entre les dificultats aparegudes a l’inici del curs i la seva implementació es van detectar els 
següents aspectes :  

• Estancament laboral (en aquelles persones que havien estat ocupades durant un 
període llarg de temps, havent realitzat només un tipus concret de feina).  

• Períodes perllongats de temps a l’atur.  

• En el cas d’alguns joves ens ha costat treballar el tema dels hàbits (la puntualitat, l’ús 
del mòbil a la classe...) 

• Joves sense experiència professional, per tant a la part pràctica de paleteria, pintura... 
anaven molt més perduts en coses bàsiques (el nom de les eines...). 

• En el cas d’aquest curs tres alumnes varen trobar feina abans d’haver acabat la 
formació, per tant en alguns moments el ser tants pocs alumnes dificultava el poder 
realitzar dinàmiques grupals per treballar algun tema en concret.  

• Una altra dificultat ha estat  l’idioma, encara que tots ells tenien un bon nivell de 
comprensió si que és veritat que han tingut alguna limitació a l’hora de fer els exercicis 
escrits i els exàmens. 

 

Desviacions produïdes respecte al previst al Pla de Treball 

No s’han produït desviacions en relació al pla de treball establert i a la programació de les 
accions formatives. La distribució de les sessions ha respectat la temporització proposada i 
establerta per a cadascun dels mòduls. 
 
A la vegada, aquesta programació ha estat prou flexible com per adaptar-la a les necessitats i 
el ritme concret de cada alumne, en funció del seu nivell formatiu i la seva experiència laboral 
prèvia, relacionada o no (segons el cas), amb els continguts del curs.  
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Programa D. 
Programes d'experienciació laboral 
Accions Ocupacionals i professionals 
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DX-02 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 
Denominació de l’acció 
DX-02 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 
 
Informe detallat del resultat del projecte fins al moment i valoració de la seva repercussió 
social 
En aquest projecte s’han contractat a 7 persones, en situació d’atur, per realitzar treballs de 
neteja en els diferents locals i edificis públics, neteja de domicilis i/o casa d’acollida vinculats a 
servies que ofereix l’ajuntament en programes d’atenció a persones  a més de la neteja de les 
zones comunitàries al barri de l’Erm. Les persones contractades anteriorment han realitzat la 
formació dins l’acció formació integrada B1-01, d’aquest mateix projecte Treball als Barris. 
 
La Larisa Malysheva ha treballat en la neteja de domicilis vinculats a serveis que ofereix 
l’ajuntament en programes d’atenció a persones amb dependència i/o casos socials. La resta 
han estat treballant en els diferents espais i equipaments municipals. 
 
Valoració 
La valoració del projecte ha estat positiva pels participants, ja que l’experiència adquirida els 
pot permetre treballar en l’ocupació d’operari/a de neteja que és un sector amb una forta 
demanda. A més el barri, veïns i veïnes  també s’han vist beneficiats per aquest programa. 
 
Les persones que han format part del pla d’ocupació han recuperat o iniciat hàbits 
ocupacionals i hàbits socials, establint un horari de treball partit treballant matí i tardes que 
s’ha anat modificant setmanalment, això també ha estat positiu per poder treballar 
l’adaptabilitat que exigeixen les empreses privades del sector neteja. 
 
A més han realitzat neteges de diferents espais, això els ha permès posar en pràctica la 
formació rebuda, tenint en compte que hi ha diferents tipus de neteja i que no és igual fer la 
neteja de la via pública o bé la neteja d’interior d’un equipament. 
 
La valoració per part dels treballadors municipals que han estat companys dels participants i 
de la persona que ha coordinat les tasques, ha estat en general molt positiva. Destaquen la 
bona predisposició, l’actitud positiva i agraïda en tot moment. Al llarg del mig any no hi ha 
hagut cap incidència rellevant. 
 
En algun cas puntual hi ha hagut algun problema de comunicació que ha dificultat l’execució 
de les tasques encomandes degut a la manca de comprensió. Només una persona s’ha mostrat 
excessivament exigent en temes de descansos, reclamant-ne quan no en tocava, segurament 
per manca d’hàbits de treball. 
 
A més, és molt important el fet de passar desapercebut quan s’està fent neteges en oficines i 
hi ha persones reunides, i un participant ha treballant amb poca discreció i ha refermat el voler 
fer-se visible davant de polítics, tot això s’ha anat treballant amb la persona afectada.  
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Relació dels contractes efectuats amb l’explicació de l’experiència i la pràctica professional 
adquirida de cada participant, la millora de l’ocupabilitat experimentada, la inserció laboral 
dels participants 
Les  persones contractades totes provinents de l’acció B han estat les següents: 

NOM I COGNOMS BARRI 
LARISA MALYSHEVA Erm 
FATIMA BOUNNOU Altres 
MOHAMED ADMI Erm 
SAID EL AZZOUZI Erm 
ALI ARRAIBI Altres 
NAJAT ASSABBOUH Erm 
SAMIR DAMMOU Erm 
 

Experiència i pràctica professional adquirida 

L’experiència i pràctica professional ha permès als participants millorar les seves competències 
en diferents àmbits següents: 
 

- Coneixement del territori i del funcionament de l’administració local.  
- Hàbits laborals bàsics.  
- Coneixement i ús de les eines i accessoris de neteja.  
- Coneixement i aplicació dels productes de neteja.  
- Coneixement i ús de la maquinària de neteja  
- Coneixement i tècniques de gestió de residus. 
- Relacions interpersonals. 
- Adaptabilitat horaris  
- Organització de les tasques. 
- Treball en equip. 

La Larisa com que ha estat la persona que realitzat domicilis la seva experiència i pràctica ha 
estat: 

- Neteja a domicilis  
- Suport i manteniment cases d’acollida municipal  
- Visites a domicilis, detecció de necessitats  
- Tracte directe amb el col·lectiu desfavorit  
- Cura de l’entorn de la llar de persones malaltes  
- Coordinació amb els professionals de serveis socials  
- Compra de material de neteja  
- Coneixement de l’administració local  
- Treball en equip. 
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Millora ocupabilitat experimentada 

La millora de l’ocupabilitat de les persones contractades està directament relacionada amb la 
millora de les seves competències en els àmbits esmentats, la majoria de les quals no són 
específiques d’aquest lloc de treball, sinó que són de caràcter transversal (hàbits laborals, 
organització del treball,  relacions interpersonals i treball en equip). 
 

En el cas de la Larisa també ha adquirit el coneixement de l’administració local, el treball en 
equip, el coneixement dels serveis socials, habilitats bàsiques laborals, etc... Cada setmana s’ha 
fet una reunió de coordinació per reforçar i treballar les habilitats i competències laborals 
bàsiques: puntualitat, petició de permisos, flexibilitat, orientació al resultat, etc...). 
 

Inserció laboral 

Actualment les persones beneficiaries d’aquest projecte estan en situació de recerca de feina o 
inscrits en diferents cursos. 

Relació de les accions efectuades en els àmbits de formació, informació i orientació laboral 

Seguretat Laboral 

Els treballadors han rebut formació en matèria de seguretat i salut laboral, d'acord amb el Pla 
de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Manlleu.  Aquesta formació consta d’una 
sessió realitzada per un tècnic de la mútua Asepeyo, on s’ha informat dels riscos del lloc de 
treball i s’ha sensibilitzat sobre la importància de l’ús dels Equips de Protecció Individuals. El 
contingut d’aquesta formació ha estat el següent:  

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
- Riscos generals i la seva prevenció.  
- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 

 
També s’han comentat mesures d’higiene postural per a evitar lesions. En les tasques diàries 
s’ha fet formació en aquesta matèria per a vetllar per la seva salut, també s’ha fet especial 
esment en matèria de visualització a través de l’ús de l’armilla reflectària en aquelles tasques 
de neteja viària. 

Calendari realització: 

Mòdul formatiu JUN 

Seguretat laboral  
 

Temporització de les activitats del projecte 

Totes les persones contractades ha realitzat la neteja dels diferents espais indicats a 
continuació, cal especificar que l’horari de treball ha estat molt flexible, tenint en compte que 
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el mercat de treball i concretament en el sector neteja la flexibilitat horària és una 
competència importat que s’ha d’adquirir. 

També cal especificar que han estat treballant conjuntament amb els treballadors de plantilla 
que actualment té l’ajuntament, d’aqueta manera s’ha pogut fer una seguiment més individual 
de cada persona. 

Activitat Explicació 
Camp de futbol 3 persones han realitzat la neteja diària dels vestuaris i espais 

comuns del camp. 
Pavelló municipal esports 3 persones han realitzat la neteja diària de vestidors, lavabos, 

grades, pistes, passadissos i espais comuns. 
Piscina Municipal 2 persones han realitzat la neteja diària dels vestidors, passadissos 

lavabos i recepció. Durant els mesos d’estiu també s’ha realitzat la 
neteja de l’espai de la piscina d’estiu. 

Lavabos- plaça 1 persona han realitzat la neteja dos cops a la setmana dels  
lavabos públics i l’ascensor situats a la Plaça Fra. Bernadí. 

Escola Pompeu Fabra 2 persones han realitzat la neteja diària d’Aules, lavabos, 
passadissos, gimnàs i altres equipaments de l’escola. 

Patis Escola Puig Agut 1 persona ha realitzat la neteja diària d’escombrar els patis, buidar 
les papereres i regar el pati de sorra. 

Carrers l’Erm: Bellfort, 
Pericas, Garcia Estrada, 
Mossèn Aulet, pintor 
Guàrdia, Parc de l’Erm, 
Plaça Sant Antoni, Plaça 
MMM 

1 persona ha realitzat la neteja dels diferents espais públics del 
barri recollint la brossa de places i carrers a més de buidatge de 
papereres. També ha comunicat totes les incidències relacionades 
amb la neteja de l’espai públic al departament de medi ambient de 
l’ajuntament.  

Aula de formació de 
cuina MMM 

2 persones han realitzat la neteja d’aquest equipament netejant la 
cuina, lavabos i passadissos. 

Sala Exposicions Can 
Patalarga 

2 persones han realitzat un cop la neteja d’aquest espai, terres i 
lavabos. 

Escola Bressol Municipal 
Colors 

1 persona ha realitzat la neteja diària de les aules, pati, lavabos i 
cuina de la guarderia. 

Centre Obert Tripijoc 1 persona ha realitzat la neteja diària de l’aula habilitada com a 
menjador, la sala de joc, lavabos, pati i despatx. 

Aules de Formació de 
l’OPE 

1 persona ha realitzat la neteja diària dels espais dedicats a la 
formació, taules, cadires , terres,  vidres , lavabos, escala i 
despatxos. 

Ajuntament de Manlleu 1 persona ha realitzat la neteja de diferents espais i despatxos de 
l’ajuntament. 

Domicilis i/o casa 
d’acollida vinculats a 
servies 

1 persona ha realitzat la neteja domicilis de l’Erm de persones 
vinculades a serveis socials, netejant els diferents espais que 
s’utilitzen en la vida diària (bany, cuina, habitacions, menjador i 
sala d’estar). 

Museu Ter 1 persona ha realitzat la neteja diària de terres, vidres, lavabos i 
espais comuns. 

Campanar 2 persones han realitzat la neteja del campanar durant l’agost per 
la festa major, neteja escales i ascensor. 

Nova Biblioteca 
Municipal Manlleu 

4 persones han netejat l’espai de la nova biblioteca Municipal de 
Manlleu durant el mes de setembre, terres, vidres,  mobiliari, 
lavabos, taules, prestatges... 
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Cronograma: 

Activitat JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Camp de futbol        
Pavelló municipal esports        
Piscina Municipal        
Lavabos- plaça        
Escola Pompeu Fabra        
Patis Escola Puig Agut        
Carrers l’Erm: Bellfort, Pericas, Garcia Estrada, 
Mossèn Aulet, pintor Guàrdia, Parc de l’Erm, Plaça 
Sant Antoni, Plaça MMM 

       

Aula de formació de cuina MMM        
Sala Exposicions Can Patalarga        
Escola Bressol Municipal Colors        
Centre Obert Tripijoc        
Aules de Formació de l’OPE        
Ajuntament de Manlleu        
Domicilis i/o casa d’acollida vinculats a servies        
Museu Ter        
Campanar        
Nova Biblioteca Municipal Manlleu        
 

Documentació gràfica 

Patis Puig Agut 
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Pavelló Municipal d’esports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Pompeu Fabra                 

 

 

 

 

 

 

Escola Bressol Municipal Colors 

 

Escola Bressol Municipal Colors  
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Ajuntament, Centre Obert Tripijoc, Aules de formació OPE 
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DX-03 OPERARI MANTENIMENT I FIBRA ÒPTICA 
 
Denominació de l’acció 
DX-03 Operari manteniment i fibra òptica 
 
Informe detallat del resultat del projecte fins al moment i valoració de la seva repercussió 
social 

En aquest projecte s’han contractat a 7 persones que han realitzat treballs de millora i 
manteniment d’edificis, reparacions d’averies, manteniment d’elements de fusteria i mobiliari, 
petites reparacions d’obra, electricitat, llauneria i pintura, és a dir, han realitzat treballs de 
manteniment bàsics en els diferent  edificis  públics municipals posant en pràctica la formació 
rebuda. 

Estava previst que aquestes 7 persones contractades també treballessin a la via pública 
realitzant el muntatge d’instal·lacions de fibra òptica, participant d’aquesta manera en el 
desplegament de la fibra òptica entre diversos edificis municipals. Finalment, això no ha estat 
possible ja que el projecte definitiu no s’ha acabat de definir per diferents raons tècniques. 
Malgrat això, des de l’ajuntament se segueix treballant per portar-ho a terme a curt termini. 

Cal especificar que 6 dels participants han realitzat la formació dins l’acció formativa B2-01 
d’aquest mateix projecte, menys l’Indalecio Romero Garcia que tot i iniciar el PO, no ha estat 
participant de la formació, ja que ha cobert la plaça vacant per abandonament de la formació 
d’alguns participants per insercions laborals. L’Indalecio tot i no realitzar la formació té molta 
experiència professional en el sector de la construcció per aquest motiu ha encaixat 
perfectament amb el grup i amb les tasques a realitzar. 

En data 31/10/2016 en Kamel Benhaddou finalitza la seva contractació per inserció laboral i 
seguint el procediment establert pel SOC, contractem a l’Antonio Burgos Garrido de la llista de 
reserves, també cal especificar que l’Antonio tot i no haver realitzat la formació té molta 
experiència professional en el sector de pintura d’interiors i exteriors i per aquest motiu també 
ha encaixat perfectament amb el grup i amb les tasques realitzades. 

Valoració 
La valoració del projecte ha estat positiva pels participants, ja que l’experiència adquirida els 
pot permetre treballar en l’ocupació “operari de manteniment” d’edificis i instal·lacions 
públiques o privades. 
A més, algunes de les persones contractades han pogut seguir desenvolupant la professió que 
havien exercit en el passat, fet que els hi ha donat un grau de motivació i satisfacció important.  
 
Són els casos de: 
 L’Indalecio Romero Garcia ha pogut fer tasques de paleteria, la que ha estat la seva 

professió de sempre. 
 En Juan Molina Bayón ha pogut portar a terme tasques de soldadura, feina que havia 

fet durant molts anys, quan donava suport a la brigada. 
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 L’Antonio Burgos Garrido, encara que per un període curt de temps al haver-se 
incorporat més tard que la resta, ha pogut exercir de pintor, professió a la que s’ha 
dedicat durant molts anys. 

Les tasques realitzades han estat molt diverses i adaptades a la formació rebuda. Tots han 
realitzat treballs de pintura, tant de parets i tancaments interiors d’edificis, com de fusteria o 
mobiliari exterior. També han portat a terme tasques de rehabilitació i manteniment de 
fusteria interior i exterior, de paleteria i, en algun cas puntual, fins hi tot de soldadura. A més, 
les persones que han format part del pla d’ocupació han recuperat o iniciat hàbits 
ocupacionals i hàbits socials. 
 
La valoració per part dels treballadors municipals que han estat companys dels participants i 
de la persona que ha coordinat les tasques, ha estat en general positiva. Destaquen la bona 
predisposició, l’actitud positiva i agraïda en tot moment de la majoria. Al llarg del mig any no hi 
ha hagut cap incidència rellevant. Tot i això, dos de les persones contractades s’han mostrat 
reticents quan se’ls hi demanava portar a terme algunes tasques de neteja o de suport en 
trasllat i muntatge de mobiliari. 
 

Relació dels contractes efectuats amb l’explicació de l’experiència i la pràctica professional 
adquirida de cada participant, la millora de l’ocupabilitat experimentada, la inserció laboral 
dels participants 

Les  persones contractades  provinents de l’acció B2-01 han estat les següents: 

NOM I COGNOM BARRI 
EL KHADIR EL BADAOUI Erm 
JUAN MOLINA BAYÓN Erm 
JOSEP MARIA PUJOL HIDALGO Erm 

KAMEL BENHADDOU Altres 

MESSAOUD TAIBI Altres 

MOHAMMED EL YOUNOSSI Erm 

 

L’Indalecio Romero Garcia i l’Antonio Burgos Garrido són els treballadors que no han realitzat 
l’acció formativa. 

Experiència i pràctica professional adquirida 

L’experiència i pràctica professional ha permès als participants millorar les seves competències 
en diferents àmbits següents: 

- Coneixement del territori i del funcionament de l’administració local.  
- Hàbits laborals bàsics.  
- Coneixement i ús de les eines i accessoris de pintura, paleteria i fusteria.  
- Coneixement i aplicació dels productes de pintura, paleteria i fusteria.  
- Coneixement i ús de la maquinària de pintura, paleteria i fusteria.  
- Coneixement i tècniques de gestió de residus. 
- Relacions interpersonals. 
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- Adaptabilitat horaris. 
- Organització de les tasques. 
- Treball en equip. 

Millora ocupabilitat experimentada 
La millora de l’ocupabilitat de les persones contractades està directament relacionada amb la 
millora de les seves competències en els àmbits esmentats, la majoria de les quals no són 
específiques d’aquest lloc de treball, sinó que són de caràcter transversal (hàbits laborals, 
organització del treball,  relacions interpersonals i treball en equip). 
 

Inserció laboral  

En Kamel Benhaddou en data 31/10/2016 ha finalitzat la seva relació laboral ja que ha trobat 
feina en l’empresa Grupo empresarial IGNIS  http://ignisenergia.eu/?page_id=337, com a 
operari de manteniment, concretament a la planta de purins de les Masies de Voltregà. 

Actualment la resta de participants estan en situació de recerca de feina. 

 

Relació de les accions efectuades en els àmbits de formació, informació i orientació laboral 

Seguretat Laboral 

Els treballadors han rebut formació en matèria de seguretat i salut laboral, d'acord amb el Pla 
de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Manlleu.  Aquesta formació consta d’una 
sessió realitzada per un tècnic de la mútua Asepeyo, on s’ha informat dels riscos del lloc de 
treball i s’ha sensibilitzat sobre la importància de l’ús dels Equips de Protecció Individuals. El 
contingut d’aquesta formació ha estat el següent:  

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
- Riscos generals i la seva prevenció.  
- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 

 
També s’han comentat mesures d’higiene postural per a evitar lesions. En les tasques diàries 
s’ha fet formació en aquesta matèria per a vetllar per la seva salut, també s’ha fet especial 
esment en matèria de visualització a través de l’ús de l’armilla refractària. 

Calendari realització: 

Mòdul formatiu JUN 

Seguretat laboral  
 

Temporització de les activitats del projecte 
Tasques que s’estan portant a terme: 
 

ACTIVITAT EXPLICACIÓ 
Rehabilitació i manteniment 
edifici Can Puget 

S’ha rehabilitat un espai de la planta 1ª i una gran part de la 
planta 2ª de l’edifici municipal de Can Puget. Les tasques 
principals portades a terme han estat feines de paleteria, 

http://ignisenergia.eu/?page_id=337
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pintura, fusteria i trasllat de mobiliari. 
Coworking La Biblioteca Mossèn Blancafort canviarà el seu ús i passarà a 

ser un espai de coworking. S’han desmuntat prestatgeries i 
tarimes de l’antic espai, s’ha pintat tot l’interior de nou, els 
tancaments de fusta i la reixa exterior, s’ha arranjat l’espai 
exterior d’entrada i s’ha col·laborat en el trasllat de mobiliari. 

Rehabilitació Casa Plaça 
Grau Habitatge social 

Casa de propietat municipal utilitzada com a habitatge social. 
S’ha pintat l’escala principal i la primera planta de la casa, a 
banda dels tancaments exteriors de fusta. 

Campanar de Manlleu S’han portat a terme tasques de manteniment de la barana i 
portes exteriors d’accés al campanar de Manlleu. 

Reforma espai Pop-up 
Express 

L’espai Pop-up Express s’utilitza en fires o campanyes (com la 
de Nadal) per fer-hi xerrades, tasts, exposicions... S’ha habilitat 
l’espai per la fira del Porc i la Cervesa i per la campanya de 
Nadal. Les tasques portades ha terme han estat de fusteria, 
paleteria i pintura. 

SI-DRAL 
(aules de formació PTT) 

Rehabilitació del despatx de l’espai municipal del SI-DRAL. El 
sostre i parets d’aquest espai estaven malmesos degut a 
filtracions d’aigua que s’han solucionat mitjançant feines de 
paleteria i de pintura. 

Biblioteca Municipal BBVA S’ha donat suport en el condicionament de la nova biblioteca 
municipal realitzant el muntatge de prestatgeries i col·laborant 
en el trasllat de llibres i mobiliari des de l’antiga biblioteca fins a 
la nova. 

ASVAT casal d’avis S’han polit i envernissat els tancaments exteriors de fusta de la 
planta baixa. 

Escola Bressol Municipal 
Colors de Manlleu 

S’han realitzat algunes tasques de manteniment a la l’escola 
bressol. Aquestes tasques han consistit en pintar la reixa 
exterior, canviar una part de la moqueta interior del terra i 
envernissar la fusteria del pati. 

Suport brigada municipal Les persones contractades també han donat suport als operaris 
de la brigada municipal en les seves tasques diàries de 
manteniment al municipi. El suport a la brigada ha estat de 
manera rotatòria entre les persones contractades i han portat a 
terme treballs de paleteria, pintura, soldadura i fusteria. 

 

 

Cronograma: 

Activitat JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Rehabilitació i manteniment edifici Can Puget        
Coworking        
Rehabilitació Casa Plaça Grau Habitatge social        
Campanar de Manlleu        
Reforma espai Pop-up Express        
SI-DRAL        
Biblioteca Municipal BBVA        
ASVAT casal d’avis        
Escola Bressol Municipal Colors de Manlleu        
Suport brigada municipal        
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Documentació gràfica 

Rehabilitació i manteniment edifici Can Puget: tasques de paleteria 

 

Rehabilitació i manteniment edifici Can Puget: tasques de pintura i fusteria 

 

 

 

 

 

 

 

Coworking: tasques jardineria, fusteria i pintura tancaments 
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Coworking: treballs de pintura interior  
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Rehabilitació Casa Plaça Grau Habitatge social: tasques de pintura interior i tancaments 
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Campanar de Manlleu: tasques  de manteniment i pintura de la barana 
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Reforma espai Pop-up Express: tasques de paleteria, pintura i condicionament de l’espai 
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SI-DRAL: tasques de paleteria i pintura 
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ASVAT casal d’avis: tasques de manteniment i pintura dels tancaments exteriors 

 

 

Escola Bressol Municipal Colors de Manlleu: tasques de manteniment 
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Suport brigada municipal: Tasques de pintura i fusteria exterior, tasques de pintura a la via 
pública, tasques de paleteria i treballs de ferrer. 
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DX-04 AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA  
Denominació de l’acció 

DX-04 Auxiliar de la llar per a gent gran vulnerable i/o amb dependència 

Informe detallat del resultat del projecte fins al moment i valoració de la seva repercussió 
social 

En aquest projecte s’ha contractat a 1 persona resident al barri de l’Erm que ha realitzat 
treballs  de neteja de domicilis de persones amb dependència i de gent gran i amb dificultats 
econòmiques ajudant a millorar l’autonomia de les persones en el seu domicili.  

Aquestes famílies són usuàries de serveis socials, que arriben per derivació de les treballadores 
socials de referència,  coneixedores de la situació del nucli de convivència i de les dificultats en 
que es troben i que valoren que una actuació d’aquest tipus pot millorar la seva qualitat de 
vida, s’han atès a un total de 18  famílies i s’han realitzat un total de 744 hores efectives de 
neteja a domicilis. 

A continuació es detallen les tasques realitzades: 

Activitat Explicació 
Neteja de 
domicilis 

La neteja de suport  a domicilis inclou la neteja d’aquells espais dins del que 
s’utilitzen per les activitats de la vida diària (bany, cuina, habitacions, 
menjador i sala d’estar)  

Fer suport en el 
domicili a 
persones 
dependents 

Ajuda en el domicili a la realització d’activitats que les persones no poden 
realitzar per dificultats en la mobilitat (penjar i despenjar cortines, canviar 
llençols, posar i treure la roba de la rentadora, estendre, ajudar a col·locar la 
roba dins l’armari, fer vidres) 

 

 

Aquesta atenció s’adreça cap a dues direccions alhora, d’una banda facilitar la incorporació de 
pautes d’hàbits i higiene en aquells domicilis on fins ara no tenien aquestes pautes 
incorporades i la situació era de deteriorament dels espais i/o acumulació  de brutícia.  

D’altra banda, oferint un servei a aquelles persones, les quals, ja sigui per malalties derivades 
de l’edat o bé per altres tipus de malalties (com discapacitats o altres relacionades amb salut 
mental..) tenen moltes dificultats de mobilitat que els impedeixen realitzar les activitats 
pròpies de la llar. Amb aquestes intervencions volem també evitar situacions de risc, ja que per 
aquestes persones amb poca mobilitat, esforços com pujar a llocs alts o carregar molt de pes, 
pots posar en perill la seva situació. 

Aquestes famílies són usuàries de serveis socials i per tant, per participar d’aquest programa, 
es valora  la situació econòmica de les persones que reben aquest serveis  i també altres 
criteris com la situació de fragilitat de la persona usuaris, la capacitat econòmica familiar 
precària, les dificultats econòmiques per incorporar un servei privat, o bé, la manca de xarxa 
familiar. 

La Sra Zakiya Abdulai, ha estat la professional que ha realitzat l’actuació que ha estat centrada 
en la neteja de domicilis particulars. La seva actuació ha donat cobertura d’atenció a  famílies 
usuàries de serveis socials que tenien dificultats per a la realització de les tasques de la llar.  
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D’aquestes 18 famílies: un 34% son persones que viuen soles, un 22%  són famílies nuclears 
(de 2/3 persones), un 22% són monoparentals i un 22% altres tipus de convivència. 

Per edats: un 11% són majors de 85 anys, un 44.5 % d’entre 65 i 84 anys i un 44.5 % entre 18 i 
64 anys. 

Per barris: totes les famílies quan van iniciar aquest servei vivien en el barri de l’Erm, i només 2 
d’aquestes famílies durant el programa han canviat de barri.  

En la taula següent es pot veure com s’han distribuït les hores d’atenció als domicilis des de 
l’inici del programa el 03/02/2016 fins la data final del 02/08/2016.  

En les hores d’atenció només comptabilitzem les hores de neteja efectivament realitzades als 
domicilis i per això els mesos d’Abril i Maig tenen menys hores ja que han coincidit amb el 
període d’accions formatives, així mateix la primera quinzena de juliol la Zakiya ha realitzat 
vacances i per tant el volum d’hores és menor.  

 

Relació dels contractes efectuats amb l’explicació de l’experiència i la pràctica professional 
adquirida de cada participant, la millora de l’ocupabilitat experimentada, la inserció laboral 
dels participants 

L’avaluació de l’actuació professional està plantejada des de 3 vessants: 

-D’una banda la reunió de coordinació setmanal, on s’han pogut fer seguiment del dia a dia de 
l’actuació, on s’han fet traspàs del calendari d’atenció al domicili i on també s’han  recollit i 
canalitzat les demandes que els usuaris han fet arribar a través de les treballadores socials o bé 
de l’atenció al domicili. En aquest espai també s’han analitzat i s’ha cercat resposta a les 
incidències que s’han anat produint en el dia a dia. 

-Un altre tipus de valoració ha estat la recollida a través d’un qüestionari d’avaluació de 
competències que han respost telefònicament una mostra dels usuaris i que ha estat recollit 
per una professional de serveis socials . 

-La tercera ha estat la recollida per la coordinadora del servei d’atenció domiciliaria 
directament amb la professional que ha realitzat l’actuació i que té un component també de 
millora del servei de cara a posteriors edicions. 

De la primera avaluació de l’espai de coordinació, cal dir que la Zakiya és una professional 
consolidada amb molta capacitat per organitzar-se en el seu treball i amb molta capacitat 
d’empatia i comunicació amb els usuaris amb els que ha tractat. Tot i que partíem d’una 
escassa experiència en l’atenció domiciliaria, cal dir que ho ha superat amb molt èxit i ha  
sabut traslladar els seus coneixements d’altres experiències de treball en la realització 
d’aquest. 

Ha anat consultat els dubtes que s’ha anat trobant, i ha estat sempre molt puntual i 
responsable en la seva feina. No ha tingut cap incidència personal, i quan per algun motiu s’ha 
absentat de la feina ho ha demanat amb temps d’antelació, sempre evitant que pugues afectar 
massa als usuaris. 

Mesos Febrer Març Abril Maig  Juny Juliol Agost Total 
hores 119.5 150.25 124.25 116.25 153.75 69.25 10.75 744h 
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L’avaluació  que s’ha recollit dels qüestionaris telefònics fets a una mostra de 6 usuaris  que 
representen un 33% de les famílies ateses recullen la següents dades:  

COMPETENCIA VALORACIÓ 
QUANTITATIVA 

VALORACIO QUALITATIVA 

Adaptació 8.8  
 

Iniciativa/Autonomia 8.7 Te molta iniciativa i fa el que li dius 
sense problema. Sempre amb bon 
humor, es molt bona persona i ho fa 
molt bé. 

Comunicació 9.5 És  simpàtica, si hi ha algun canvi ho 
comunica molt bé. 

Gestió i resolució de conflictes 9.8 No hi ha hagut cap problema, ni 
conflicte, tampoc cap imprevist, molt 
educada. 

Puntualitat 9.7 Sempre ve puntual, quan no es 
perquè ve d’un altre domicili. 

Eficiència i Eficàcia 9.5 Es ràpida i ho fa tot molt a 
consciència. 
 

Valoració general Es impecable com a professional, té una atenció molt 
bona, és molt agradable, la recomanaria, treballa molt bé, 
de les millors que he tingut. 

 

Entre les valoracions dels usuaris destacar que en general han estat molt satisfactòries, en 
relació a totes les competències avaluades cal dir que el qüestionari tenia 12 preguntes i en 
totes la puntuació es molt alta quasi en tots els items voltant el màxim de 10. 

En l’avaluació que hem fet amb la pròpia professional, ella es troba molt contenta d’haver 
participat en aquest programa, li ha ofert la possibilitat de tenir una experiència de treball 
pràctica, troba que la resposta dels usuaris ha estat molt bona i valora la organització del 
treball. La formació la valora també molt positivament. 

Explicar també que des de serveis socials veient el resultat tant bo d’aquesta professional, vam 
fer una entrevista amb l’empresa de serveis d’atenció domiciliaria que actua en la comarca per 
tal de facilitar una entrevista de treball. 

Inserció laboral 

Actualment la Zakiya està treballant en aquesta empresa, de moment en substitucions, però 
amb la possibilitat que es pugui anar mantenint. 

Relació de les accions efectuades en els àmbits de formació, informació i orientació laboral 

MF: Seguretat Laboral 

La treballadora ha rebut formació en matèria de seguretat i salut laboral, d'acord amb el Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Manlleu.  Aquesta formació consta d’una 
sessió realitzada per un tècnic de la mútua Asepeyo, on s’ha informat dels riscos del lloc de 
treball i s’ha sensibilitzat sobre la importància de l’ús dels Equips de Protecció Individuals. El 
contingut d’aquesta formació ha estat el següent:  
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 Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
 Riscos generals i la seva prevenció.  
 Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 
També s’han comentat mesures d’higiene postural per a evitar lesions.  

MF: Medi ambient 
S’ha realitzat la formació de medi ambient que s’ha completat amb una visita guiada a la 
deixalleria municipal, els continguts treballats han estat: La gestió dels residus a nivell 
municipal i  el funcionament de la deixalleria: Utilització del servei i tipus de residus que s’hi 
recullen. 
 
MF: Igualtat d’oportunitats 
S’ha realitzat la Formació d’igualtat d’oportunitats i s’han treballats el següents aspectes: 
 Diferències i desigualtats 
 Quines desigualtats creieu que podem trobar en la nostra societat? 
 Tipus de desigualtats que trobem 
 Situació laboral per la cura dels fills 
 Diferències entre sexes 
 Diferència en la categoria dels Llocs de treball 
 Repartició tasques domèstiques 
 Rols en el gènere 

 

MF: Llengua catalana 

La Zakiya ha seguit el curs de català intermedi 2, en total han estat 28hores (del a d’abril al 6 
de juny), dilluns i dimecres a les tardes de 17.15h a 18.45h dins l’horari laboral. Aquesta 
formació s’ha realitzat amb el Consorci de Normalització Lingüística de Manlleu.  

El nivell intermedi és un curs adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral, i 
tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard  i en 
diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible 
per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. 

El curs s’ha realitzat amb dues parts ben diferenciades. D’una banda una part teòrica, amb 
l’explicació i els exercicis sobre un determinat tema. D’altra banda,  una part d’autoformació  
que la Zakiya ha seguit amb les indicacions de la professora, però de manera més lliure i 
autoformativa. Els recursos utilitzats han estat: 

www.parla.cat 
http://aplicacions.llengua.gencat/itineraris-aprenentatges/indexb.html  
www.optimot.cat 
 

La Zakiya es troba en aquest procés d’aprenentatges. Ha estat una alumna que ha mostrat 
molt d’interès, ha assistit a totes les sessions del curs, ha mantingut un ritme constant de 
treball i ha progressat adequadament en els coneixements de la llengua. Per tant, tenint en 
compte les característiques anteriors, ha superat amb èxit l’avaluació final del curs.   

http://www.parla.cat/
http://aplicacions.llengua.gencat/itineraris-aprenentatges/index
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MF: Orientació Laboral 

Un altre dels mòduls treballats al llarg de la formació ha estat la introducció a diferents 
aspectes referents a l’orientació laboral. La majoria de participats ja havien rebut orientació, 
així que en funció del coneixement d’aquests s’ha anat adaptant el contingut. A trets generals, 
s’ha treballat: 

 Canals de recerca de feina 
 Currículum vitae i carta de presentació 
 Introducció a les competències professionals: tècniques, de base i transversals  
 Eines per identificació de competències: història de vida i dinàmiques grupals 
 Processos de selecció: entrevista de treball 

 

Calendari realització: 

Mòdul formatiu FEB ABR MAG JUN JUL 

MF: Seguretat Laboral      
MF: Medi ambient      
MF: Igualtat d’oportunitats      
MF: Llengua catalana      
MF: Orientació Laboral      
 

Temporització de les activitats del projecte 

ACTIVITAT FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO 
Neteja de domicilis        
Fer suport en el domicili a persones 
dependents 

       

 

 

Documentació gràfica 
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DX-08 ENGINYER FIBRA ÒPTICA 
 
Denominació de l’acció 
DX-08 Enginyer fibra òptica 
 
Informe detallat del resultat del projecte fins al moment i valoració de la seva repercussió 
social 
En aquest projecte s’ha contractat 1 persona no resident al barri de l’Erm, per realitzar la tasca 
de coordinació, seguiment i suport de les 7 persones que formen part de l’acció: DX-03 Operari 
manteniment i fibra òptica. Aquesta coordinació s’ha realitzat de forma conjunta amb els 
diferents serveis implicats de l’Ajuntament, l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica i la Brigada Municipal. 

S’ha fet la coordinació distribuint les tasques a cadascú i organitzant el treball, a part de fer la 
supervisió dels llocs de treball i de les feines realitzades pels operaris. També s’ha fet un 
seguiment individual per controlar el compliment dels horaris de feina, així com per donar 
solucions a problemes que han sorgit al llarg del projecte, donant el suport necessari per  
poder desenvolupar la feina. 

La majoria de les persones contractades tenien poca o nul·la experiència en els diferents 
treballs que han hagut de portar a terme, ja fossin de pintura, fusteria o paleteria. Degut a 
aquesta falta d’experiència o a una manca d’uns hàbits de treball, s’ha hagut de fer molt incís 
en temes de neteja i polidesa en les tasques. Per exemple, quan estaven pintant un pany de 
paret o un tancament no prestaven la suficient atenció i deixaven gotes de pintura al terra o 
embrutaven una altra paret perquè no es fixaven on recolzaven les mans.  

Durant tot el programa l’enginyer Ricard Seuma ha estat la persona referent en proveir el  
material i eines necessàries que els operaris han necessitat per desenvolupar les diferents 
tasques assignades així com els equips de protecció individual (EPI) de cada operari.  

Valoració 

S’ha hagut de fer una supervisió directa i constant a les persones contractades, ja que per 
algunes ha estat la seva primera experiència professional i altres no havien treballat mai com 
operaris de manteniment . També cal dir, que degut a la diversitat de les tasques realitzades 
ha calgut una orientació i planificació molt estricte per poder desenvolupar la feina de manera 
eficaç.   

El fet de poder tenir una persona com ha coordinador es valora molt positivament, quan 
treballem amb col·lectius que estan fora del mercat laboral, s’ha de fer una tasca de pedagogia 
important per millorar en tot moment hàbits, responsabilitats... Per tant el fet de poder tenir 
una persona que controla en tot moment el bon funcionament del grup és molt important, en 
aquest cas a més la figura d’en Ricard  ha fet que el funcionament del dia a dia fos el correcte, 
tenint en compte que les tasques que han realitzat en el pla d’ocupació han estat molt 
variades i tot i que 6 dels participants havien participat en la formació professionalitzadora la 
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seva experiència professional en el camps de la pintura, fusteria, paleteria i soldadura era 
pràcticament nul·la. 

Només L’Indalecio Romero Garcia tenia experiència en paleteria, en Juan Molina Bayón en 
soldadura i l’Antonio Burgos Garrido en pintura, cosa que ha dificultat la planificació dels 
materials necessaris i ha alentit el desenvolupament de les taques. 
 

Relació dels contractes efectuats amb l’explicació de l’experiència i la pràctica professional 
adquirida de cada participant, la millora de l’ocupabilitat experimentada, la inserció laboral 
dels participants 

Experiència i pràctica professional adquirida 

L’experiència i pràctica professional ha permès al participant millorar les seves competències 
en diferents àmbits: 
 
− Coneixement dels diferents serveis municipals. 
− Desenvolupar les habilitats socials.   
− Empatia i resolució de conflictes. 
− Gestió i comandament d’un equip de treball 
− Gestió i planificació de materials i eines 
− Habilitat en tràmits burocràtics: omplir informes d’accident,  seguiment SGI, redacció de 

les memòries... 
− Treball en equip 
− Adquirir experiència en la gestió d’obres de manteniment en edificis 
 
Millora ocupabilitat experimentada 

Per les tasques realitzades  les competències desenvolupades han estat la relació interpersonal 
entre les persones contractades del pla d’ocupació, el personal del diferents  serveis 
municipals i els  diferents tècnics de l’Ajuntament.  

Inserció laboral 

En Ricard a mitjans del mes de Novembre va trobar una altra feina en l’empresa Ferrallats 
Gester, S.L. http://www.ferrallatsgester.cat/ca/, com a enginyer a l’oficina tècnica. És una 
empresa dedicada a l’elaboració i muntatge d’armats per a la construcció, situada a Les Masies 
de Voltregà. La seva feina diària és realitzar l’especejament de les armadures que haurà 
d’elaborar al taller.  

És per això que va sol·licitar la compatibilitat de treball a l’ajuntament per poder compaginar 
ambdues feines, realitzant jornada completa els matins a l’ajuntament i mitja jornada a la nova 
empresa. Des del 14/11/2016 i fins el 19/12/2016 ha compaginat les dues feines. 

Actualment treballa a jornada completa en l’empresa Ferrallats Gester, S.L. 

 

http://www.ferrallatsgester.cat/ca/
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Relació de les accions efectuades en els àmbits de formació, informació i orientació laboral 

Seguretat Laboral 

Els treballadors han rebut formació en matèria de seguretat i salut laboral, d'acord amb el Pla 
de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Manlleu.  Aquesta formació consta d’una 
sessió realitzada per un tècnic de la mútua Asepeyo, on s’ha informat dels riscos del lloc de 
treball i s’ha sensibilitzat sobre la importància de l’ús dels Equips de Protecció Individuals. El 
contingut d’aquesta formació ha estat el següent:  

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
- Riscos generals i la seva prevenció.  
- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 
 

Calendari realització: 

Mòdul formatiu JUN 

Seguretat laboral  
 

Temporització de les activitats del projecte 

Tasques que s’han portat a terme: 

ACTIVITAT Explicació 
Gestionar l’equip de 
treball. 

Fer la coordinació, seguiment i suport de les 7 persones de 
l’acció DX-03 

Coordinació entre diverses 
àrees municipals. 

Definició de les actuacions, necessitats, seguiment i 
avaluació contínua. 

Comunicació amb diferents 
agents socials. 

Tracte continu per detectar possibles problemes o 
necessitats entre el operaris de manteniment. 

Subministrament de 
material i eines 

Proveir del material i les eines necessàries per desenvolupar 
les diverses tasques desenvolupades. 

Planificació del treball i 
supervisió 

Organitzar i distribuir les diferents tasques i horaris a més de 
supervisar els llocs de treball i les feines realitzades del 
operaris de manteniment. 

 

Cronograma: 

ACTIVITAT JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Gestionar l’equip de treball.        
Coordinació entre diverses àrees municipals.        
Comunicació amb diferents agents socials.        
Subministrament de material.        
Planificació del treball i supervisió        
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Documentació gràfica 
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DX-10 TREBALL SOCIOEDUCATIU 

Denominació de l’acció  

DX-10 Treball socioeducatiu 

Informe detallat del resultat del projecte fins al moment i valoració de la seva repercussió 
social. 

En aquest projecte s’ha contractat 1 persona resident a Manlleu, tot i que no resideix al barri 
de l’Erm és coneixedora de la història del barri i les seves transformacions, de les persones que 
l’habiten i les entitats i associacions que hi conviuen,  ja que durant 1 any va treballar-hi dins el 
marc d’un TO de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

Per tal de millorar les competències de les persona beneficiària del projecte s’ha treballat en 
l’àmbit de l’educació en el lleure, prevenció, resolució i mediació de conflictes i foment de la 
cultura de la pau. Per tal de millorar aquestes competències ha treballat en les següents 
actuacions: 

Projecte Menjadors Escola Puig Agut. 

Aquesta acció s’ha realitzat durant els mesos d’abril a juny. 

La tasca realitzada ha estat la d’oferir servei de monitoratge  dues hores al dia amb una 
mitjana de 50 nens i nenes de p3 fins a sisè de primària, tots amb beca menjador. Assistència a 
les reunions de coordinació. S’han treballat les habilitats socials (valors de respecte, 
convivència favorable, saber estar..) i d’autonomia personal a través d’activitats i generant 
vincles de confiança. 

L’objectiu ha estat que la mainada es nodreixi, aprenguin a menjar tot tipus d’aliments 
utilitzant els coberts i adoptin hàbits d’higiene saludable alhora que es respectin a ells 
mateixos, els seus companys i l’entorn.  
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Projecte obertura de Patis Escola Puig Agut 

Aquesta acció educativa s’està portant a terme durant tot el programa de PO, s’ha vetllat 
perquè els infants i joves aprenguin a  jugar de manera autònoma i respectuosa a tots nivells. 
S’han fomentat bons hàbits de conducta per propiciar relacions socials positives.  Diàriament 
s’han fet dos recomptes d’usuaris/es que s’han enregistrat en una graella compartida amb 
l’equip del projecte on també s’han anotat les incidències a més s’han realitzats reunions 
quinzenals de seguiment, amb la tècnica d’educació, l’escola i el tècnics propis del projecte 
Obertura Patis. 

 

Assistència Patis 

Mitjana Diària 
ABR MAG JUN JUL AGO SET 

53 43 37     58 47 14 

 

Aula de cuina del Mercat Municipal de Manlleu. Els Cracks de la Cuina 

S’ha fet suport a dos tallers de cuina organitzats per la E1-05 Tècnic/a dinamitzador/a 
d'equipaments d'activitats econòmiques i socials, d’aquest mateix projecte Treball als Barris.  

En el primer taller han participat dos grups de 15 alumnes de 4t de primària de l’escola Puig 
Agut i  en el segon dos grups de 15 alumnes de 3r de primària de la mateixa escola. En els dos 
tallers s’ha realitzat un Tiramisú adaptat a infants, amb maduixes i llet amb xocolata. 

 

 

 
   

                    

 

 

Projecte Clavé XXI, cant coral inclusiu 
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Clavé XXI, El Projecte Social de l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana, reivindica la 
figura de Josep Anselm Clavé, personatge cabdal en la història del cant coral a Catalunya. Clavé 
va ser pioner, a la darreria del segle XIX, a engegar iniciatives de caire social relacionades amb 
la música. Va apropar el cant coral als treballadors de les fàbriques industrials, que no tenien 
accés a la cultura i que vivien amb unes dures condicions laborals. La pràctica coral els va 
suposar una alternativa a la vida de taverna. 

Uns anys després, el 1891, Lluís Millet i Amadeu Vives van crear l’Orfeó Català, que amb uns 
plantejaments innovadors va renovar l’art coral. L’Orfeó Català va néixer   amb   quatre   valors   
intrínsecs:   excel·lència, catalanitat,   participació   i compromís social. Amb el nou Pla 
Estratègic de la Fundació Orfeó Català-Palau de  la  Música  Catalana  iniciat  el  2011, l’entitat 
recupera aquests quatre valors, que n’articulen tota la programació artística i l’activitat. Clavé i 
els  seus  cors simbolitzen la participació i el compromís social, valors que, per mitjà de l’Escola 
Coral de l’Orfeó Català, inspiren el Projecte Social del Palau de la Música Catalana del segle XXI. 

L’octubre del 2011 es va posar en funcionament el projecte  Clavé  XXI  amb  la creació  de  
diversos  cors  formats  per  nens  i  nenes  del Districte  de  Ciutat  Vella, amb una atenció 
especial a tots aquells que estaven en situació de vulnerabilitat social. Aquest projecte va 
néixer amb l’objectiu d’estendre l’acció del Palau al seu entorn  i  potenciar  la  inclusió  social  
d’infants  en  situació  de  marginalitat mitjançant la  música  i  especialment  el  cant  coral,  
amb  el  convenciment  del  seu poder de transformació personal i social. 

A Manlleu l’any 2013, es va posar en marxa la Coral infantil del Mercat Municipal, ara Coral de 
Músiques de Manlleu. Més de 30 nens i nenes, de 3r a 6è de primària, de les escoles de 
Manlleu, assagen tots els dissabtes al matí a l’Aula Mercat, durant el curs escolar. Al llarg de 
l’any participen a diverses activitats culturals de la ciutat com la cantada de Nadales, el Cicle de 
conferències “Anselm Clavé. 170 anys de música per al poble” organitzat per la Biblioteca de 
Manlleu i Òmnium Cultural o la cantada de caramelles el diumenge de Pasqua. Des de l’any 
2014, forma part, conjuntament amb d’altres formacions corals de Catalunya, del Projecte 
Clavé XXI. 

S’ha donat suport de març a juny als assajos els dissabtes de 11:00 a 13:00 a l’aula del Mercat 
Municipal, acompanyament a la cantada al Palau de la Música el 22 de maig i el concert el dia 
11 de juny en motiu de les festes del barri de l’Erm, a la plaça del Mercat. S’ha de tenir en 
compte que la totalitat dels nens/es que participen en aquest projecte són residents al barri de 
l’Erm i habitualment usuaris/es del Projecte Obertura de Patis de l’Escola Puig Agut. Aquest 
projecte s’ha treballat conjuntament amb la tècnica de l’acció E1-05 del projecte Treball als 
Barris donant molt suport en l’organització.  

Durant els mesos de juny a setembre s’han realitzat diverses feines organitzatives per la 
propera edició del projecte. (fulls d’inscripció, memòria per presentar a les escoles, trucades 
als pares...) conjuntament amb la tècnica de l’acció E1-05 del projecte Treball als Barris. 
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Caminada Gastronòmica Mercat Municipal 

Organitzada per l’Associació de Comerços del Mercat Municipal de Manlleu (situat al barri de 
l’Erm) i el Grup Excursionista de Manlleu (GEM), la 3a Caminada Gastronòmica de la ciutat, va 
tenir lloc el 8 de maig. 
 
 
L’activitat, apta per a grans i petits, ha consistit en una ruta de 12 km pel camí Vora Ter amb 
parada en quatre punts d’avituallament, en què els participants van poder degustar productes 
del mercat. D’altra banda, per recuperar forces i acabar de tastar els millors productes del 
territori, els assistents van gaudir d’un bon dinar final. 
 
 
En aquesta activitat, la tasca realitzada ha estat: suport en la organització i realització de 
l’activitat coordinada amb la tècnica de l’acció E1-05 d’aquest mateix projecte treball als 
barris.   
 
 
Van participar 120 caminants i en els diferents punts d’avituallament van tastar: panna- cota 
amb fruits vermells, xarrup de brou amb pilotilles, coca amb xocolata i vi dolç  i brotxeta de 
fruita. A l’arribar van degustar un aperitiu d’olives farcides d’anxova, torrada amb cremós 
formatge i pernil salat i mini-brotxeta de formatge i codonyat. I tot seguit es van entaular a 
dinar una galta de porc amb reducció de ratafia i pa de pagès i de postres un cucurutxo de 
xocolata amb sorbet de maduixa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinar de Llençats, 5 de juny 

La festa de l’aprofitament realitzada el diumenge 5 de juny a la plaça del Mercat Municipal 
(situat al barri de l’Erm) va comptar durant tot el matí amb l’assistència de nombrós públic. Els 
assistents van gaudir d’aquesta jornada lúdica i participativa, que pretenia crear consciència en 
els models de consum que genera el malbaratament, amb tallers de reciclatge, l’activitat 
“Pedala amb energia” i actuacions musicals en directe. Aquesta activitat ha estat possible 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6yMymlNTMAhUGNhoKHeQYBsIQjRwIBw&url=http://www.manlleu.cat/mod/agenda/id6985/activitats-mercat-municipal-3a-caminada-gastronomica.htm&psig=AFQjCNHxzYJbKSINSTJuRLVGphjvhKHVQw&ust=1463129389344989�
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gràcies als 390kg de menjar que s’han recollit entre els més de 50 comerços de Manlleu 
participants i els més de 50 voluntaris de diverses entitats i associacions.  

La tasca realitzada ha estat la de difusió i informació de l’activitat, a més des d’aquesta acció 
s’ha dinamitzat un taller de creació a partir de material reciclat en qual han participat infants i 
adolescents del barri de l’Erm, i concretament molts d’ells usuaris/es del projecte d’Obertura 
de Patis. Aquesta activitat s’ha treballat conjuntament amb la tècnica de l’acció E1-05. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Referent PO neteja acció DX-02 

S’ha realitzat l’acompanyament de la persona responsable de la neteja (acció DX-02) al Barri de 
l’Erm i als Patis del Puig-Agut, en aquest cas ha estat en Samir, diàriament s’ha realitzant 
l’acompanyament en les seves tasques diàries per tal  de mantenir la motivació i bones 
pràctiques en la seva ocupació. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taller de cuina 

Conjuntament amb la E1-Tècnic/a dinamitzador/a d'equipaments d'activitats econòmiques i 
socials s’han dinamitzat dos tallers a l’aula de cuina del Mercat Municipal amb els nens i nenes 
del Jugar i Llegir del Casal Cívic Frederica Montseny. 
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S’han pensat receptes amb aliments vegetals per incentivar el seu consum en infants i joves. 
S’han utilitzat aromàtiques fresques per estimular el sentit del gust. 

Dijous 7de juliol, 2 grups de 13 nens/es de 3r a 6é: Hem elaborat pizza Margarita amb 
alfàbrega. 

Dimarts 12 de juliol, 2 grups de 13 nens/es de P4 a 2n: Hem elaborat brotxetes de xerris amb 
olivada i alvocat amb coriandre. 

Suport al Mercat Municipal i Aula de cuina 

Junt amb la tècnica de l’acció E1-05 s’ha dissenyat un formulari per valorar els hàbits de 
compra i el grau de satisfacció dels clients del Mercat Municipal de Manlleu. En dies i hores 
diferents s’ha fet l’enquesta a 114 persones que estaven comprant al Mercat en aquell 
moment. 

Podeu accedir al formulari en aquest enllaç: 

https://drive.google.com/open?id=1zzqpt-mNv4uMWw8KQaqr6q0MVcFDtNHVO3U-Cn-Dric 
 

Conjuntament amb la tècnica de l’acció E1-05  s’han ordenat i organitzat tots els utensilis de 
l’Aula de Cuina del Mercat Municipal i s’ha fet inventari de tot el material que hi ha. 

També s’han renovat cartells informatius i etiquetes per mantenir l’ordre i la pulcritud a 
l’utilitzar l’Aula. 

Documentació, Reunions, Organització, Formació 

L’Elisabet ha participat en totes les reunions de coordinació de patis conjuntament amb els 
diferents tècnics que treballen en aquest projecte, en aquetes reunions s’han tractat els temes 
del funcionament i incidències dels patis tant a nivell d’usuaris com d’instal·lacions. La persona 
que lidera aquestes reunions ha estat la tècnica d’educació de l’Ajuntament de Manlleu Núria 
Font i s’han realitzat cada quinze dies. 

L’Elisabet ha participat en una sessió informativa durant el mes de maig sobre temes de 
transparència de l’Administració Pública, realitzada per tècnics de l’Ajuntament de Manlleu. 

A nivell documental ha realitzat un document informàtic per tal de facilitar el recompte dels 
usuaris/es de patis, d’aquesta manera ens permet obtenir i treballar aquestes dades més 
fàcilment. També s’ha actualitzat el panell informatiu situat als patis d’aquesta manera els 
usuaris/es tenen tota la informació referent a horaris i normativa al dia.  

Relació dels contractes efectuats amb l’explicació de l’experiència i la pràctica professional 
adquirida de cada participant, la millora de l’ocupabilitat experimentada, la inserció laboral 
dels participants. 

Elisabet Robles Musachs, contracte de sis mesos a jornada complerta com a tècnica en 
integració social. Ha potenciat les habilitats pedagògiques amb els infants i joves en situació de 
risc. El treball principal d’aquesta acció ha estat enfocat en el projecte d’obertura de patis de 
l’escola Puig Agut, treballant diàriament situacions de mediació de conflictes, tolerància a 
l’estrès i  control de les emocions. Aquesta experiència laboral l’aporta empoderament 
personal i experiència laboral en el sector social, concretament amb infants i joves en risc. 

https://drive.google.com/open?id=1zzqpt-mNv4uMWw8KQaqr6q0MVcFDtNHVO3U-Cn-Dric
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Inserció laboral  

Un cop finalitzat el pla d’ocupació la Elisabet Robles, ha estat treballant com a encarregada en 
una fruiteria i actualment està treballant com a dependenta en una botiga de dietètica 
“Encarna” a Vic. 

 

Relació de les accions efectuades en els àmbits de formació, informació i orientació laboral, 
si s’escau.  

Seguretat Laboral 

La treballadora ha rebut formació en matèria de seguretat i salut laboral, d'acord amb el Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Manlleu.  Aquesta formació consta d’una 
sessió realitzada per un tècnic de la mútua Asepeyo, on s’ha informat dels riscos del lloc de 
treball i s’ha sensibilitzat sobre la importància de l’ús dels Equips de Protecció Individuals. El 
contingut d’aquesta formació ha estat el següent:  

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
- Riscos generals i la seva prevenció.  
- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 

 
També s’han comentat mesures d’higiene postural per a evitar lesions. En les tasques diàries 
s’ha fet formació en aquesta matèria per a vetllar per la seva salut, també s’ha fet especial 
esment en matèria de visualització a través de l’ús de l’armilla refractària. 

Calendari realització: 

Mòdul formatiu MAR 

Seguretat laboral  
 

 

Temporització de les activitats del projecte  

 

Activitat MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET 
Projecte Menjador Escola Puig Agut            
Projecte Obertura patis Escola Puig Agut            
Aula de cuina del Mercat Municipal de Manlleu. Els Cracks de la Cuina            
Projecte Clavé XXI, cant coral inclusiu        
Caminada Gastronòmica Mercat Municipal            
Dinar de Llençats, 5 de juny        
Taller de cuina        
Referent PO neteja acció DX-02            
Suport al Mercat Municipal i Aula de cuina         
Documentació, Reunions, Organització, Formació            
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Programa E. 
Programes de desenvolupament local 
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E1-04 TÈCNICA TREBALLADORA SOCIAL (CARLA VILLEGAS MADAULA ) 

Aquest projecte es fonamenta en la necessitat de donar resposta a les necessitats de les 
persones residents al barri des de la proximitat, sobretot aquelles que no arriben als serveis 
socials i que els cal un acompanyament  més intensiu per promoure el desenvolupament de les 
seves habilitats i recursos personals perquè puguin accedir als serveis i recursos de la ciutat 
que els poden ajudar en un procés de millora i de cobertura de diferents necessitats 
(educatives, formatives, d’ajuts socials, ocupacionals, psicològiques, etc..). 

 
Objectiu general: 

Garantir una adequada intervenció social a la zona de l’àmbit del barri de l’Erm de treball als 
barris que doni resposta a les necessitats socials del col·lectiu en situació d’exclusió  a partir 
d’un treball individual i grupal amb persones i famílies caracteritzades per la singularitat de la 
seva situació. Garantir que cap família es quedi sense la cobertura de les necessitats bàsiques 
per desconeixement dels recursos existents o per manca de valoració tècnica. 

 

Els objectius específics han estat els següents: 

- Detectar situacions de necessitat  personal, familiar i comunitària del barri a través 
d’un treball en xarxa amb els serveis, entitats i persones que treballen al territori. 

- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als seus drets i 
recursos existents. 

- Intervenir en aquelles situacions  de risc social, sobretot on hi hagi menors. 

- Impulsar actuacions comunitàries. Solucions globals a problemes individuals. 

- Donar a conèixer els ajuts d’urgència social. Treballar per donar resposta a la pobresa. 

- Gestionar prestacions socials que ajudin a pal·liar les necessitats detectades. 

- Donar resposta a les necessitats dels joves, amb accions que ajudin a empoderar-los i 
determinar el seu itinerari formatiu i/o laboral (Yout and the move) 

- Treballar per la cohestió social i millora de la convivència i el  civisme  

- Lluitar contra la estigmatització  del col·lectiu immigrant resident a la zona del barri de 
l’Erm  a través de diferents accions.  

Línies d’actuació: 

 L1. Treball conjunt amb l’escola del barri 
 L2. Crear un punt d’informació social  al Casal Cívic 
 L3. Projecte Youth on the move 
 L4. Actuacions conjuntes amb l’Àrea de Promoció Econòmica 

 

Podeu veure una descripció més acurada de les tasques dutes a terme a la memòria anual 
annexa (Carla Villegas Madaula) 
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E1-05 TÈCNICA DINAMITZADORA D’EQUIPAMENTS CULTURALS, SOCIALS I ECONÒMICS DEL 
BARRI DE L’ERM (OLGA MORENO GUERRERO)  

L’objectiu general d’aquest projecte és donar continuïtat a les activitats de desenvolupament 
social i econòmic engegades des del barri de l’Erm per tal de promoure la participació de la 
ciutadania, les entitats i associacions de la ciutat   i del teixit empresarial del barri que 
permetin millorar la convivència i la qualitat de vida. 

La relació establerta per la tècnica dinamitzadora, entre els equipaments públics amb els que 
compta el barri, gràcies al projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm, ha permès 
dissenyar i implementar un catàleg d’activitats en comú que donen a  conèixer la funció de 
servei públic que, aquests equipaments, ofereixen i que cada cop més la ciutadania reconeix i 
comparteix. 

El Mercat Municipal, per la seva situació, està actuant com a motor de desenvolupament 
econòmic, social, urbà i sostenible del barri, contribuint  a la transmissió d’una sèrie de valors 
que ultrapassen la seva activitat purament econòmica: la sostenibilitat, el consum responsable, 
la integració o la salut. 

Els eixos vertebradors, del Mercat, estan ben definits: ser difusors de bones pràctiques 
culinàries i dietètiques, mitjançant la sensibilització i formació, la posada en valor de la cultura 
gastronòmica i els productes locals i de proximitat, per potenciar la interacció i integració de la 
ciutadania amb el comerç tot tenint en compte la realitat multicultural de Manlleu. 

Més enllà de la pròpia activitat econòmica i per la seva proximitat amb els ciutadans, és molt 
important posar en valor la funció de cohesió social, urbana i territorial del Mercat, actuant 
com a instrument de socialització i motor de relacions socials i de dinamisme pel barri a part 
de  fomentar les bones pràctiques i reconeixement del comerciant. 

Amb programes i iniciatives on participen escoles, gent gran, persones amb discapacitat, 
entitats i associacions del barri volem aconseguir una major integració entre les activitats 
purament comercials del Mercat Municipal i  les activitats socials que tenen lloc en d’altres 
equipaments com el Casal Cívic i l’escola Pública Puig Agut. 

El Casal Cívic Frederica Montseny, equipament de ciutat, que actua  com a referent 
multicultural, centre d’intercanvi i relació social, és un espai polivalent des d’on treballar la 
convivència i la mixtura social. Amb la posada en marxa de l’espai d’estalvi Tu no ho llencis! 
s’ha creat un espai d’intercanvi intergeneracional que permet la participació activa dels més 
grans com a docents i alhora els permet posar en valor els seus coneixements personals. Amb 
les col·laboracions amb programes propis del Casal com el “Jugar i llegir” s’educa als infants en 
els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació; desenvolupar la seva 
imaginació i la seva creativitat, i fomentar l’amistat i la convivència. 

Amb les actuacions engegades s’ha aconseguit un transvasament d’usuaris entre el Casal Cívic i 
el Mercat Municipal. Aquests 2 equipaments, separats pel Parc de l’Erm, vivien l’un a l’esquena 
de l’altra sense trobar punts de connexió 

A l’Escola Pública del Puig Agut i el Teatre de l’escola, on es dona resposta a les necessitats 
educatives de la ciutadania, s’han posat en marxa projectes com el Clavé XXI impulsat per la 
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Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i l’Ajuntament de Manlleu, una iniciativa 
social que a partir del cant coral busca fomentar la inclusió social d'infants i joves. 

D’altra banda l’Aula del Mercat Municipal s’ha convertit en l’espai de referència, en temes de 
gastronomia i cultura alimentària, pels nens de l’escola el Puig Agut. Durant tot el curs escolar 
s’han dut a terme diverses activitats conjuntament amb l’equip docent. 

L’ús de les noves tecnologies i la comunicació online, enteses com un canal de comunicació, ha 
ajudar a generar un major atractiu i notorietat dels equipaments que contínuament promouen  
informació i  proposta de noves activitats. 
 

Línies d’actuació: 

 L1-Dinamització equipaments públics 
 L2-Disseny proposta d'economia social 
 L3-Dinamització socioeconòmica Mercat Municipal 
 L4-Col·laboraracions amb el teixit associatiu 

 

Podeu veure una descripció més acurada de les tasques dutes a terme a la memòria anual 
annexa (Olga Moreno Guerrero) 
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CONCLUSIONS 
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Valoració general de les accions 

Com s’ha dit en les anteriors edicions del programa Treball als Barris, el Dispositiu de suport a 
la inserció laboral tal com hem anat indicat en els diversos informes i memòries presentades, 
el Dispositiu esdevé un recurs molt positiu per a treballar de manera personalitzada amb 
els/les usuaris/es que viuen en barris afectats per la Llei de Barris, amb el perfil professional, 
com és ara el que hi ha al Barri de l’Erm de Manlleu.  No només permet adaptar-se al ritme i 
necessitats de cada persona sinó que possibilita un vincle important entre el tècnic/a i ella,  i 
que esdevé un motor per millorar la motivació i el compromís de la persona usuària amb el seu 
procés.  

 

Continuem valorant el fet de no interrompre temporalment el programa, això fa que es pugui 
donar una atenció més continuada a les persones usuàries i la sensació d’acompanyament que 
elles perceben els hi dóna seguretat. El factor temps és important en aquest tipus d’acció ja 
que el perfil d’usuaris/es sol requerir un treball de “posada a punt” i de treball personal inclús 
per entrar al mercat laboral de nou, en un context de crisi com el que patim des de fa uns anys.  

 

El treball en xarxa entre els diversos/es tècnics/ques del Projecte Treball als Barris, i amb la 
resta de tècnics/ques de l’Ajuntament,  és un punt fort, indispensable per al bon funcionament 
del programa i  un treball de qualitat amb les persones beneficiàries.  No podem mirar les 
persones només des d’una òptica sinó que cal veure la seva globalitat i com des dels diversos 
camps es pot donar resposta. El Dispositiu aposta per aquest treball i s’estableixen 
coordinacions periòdiques amb aquest objectiu.  

 

El Dispositiu és una aposta per un programa amb una estructura flexible, que permet adaptar-
se a la realitat i necessitats dels/les usuaris/es. La participació dels/les usuaris/es en el 
Dispositiu és totalment voluntària, no està condicionada a cap prestació econòmica ni sanció si 
no es participa. Aquest fet aporta qualitat ja que els beneficiaris/es participen perquè ho 
veuen útil i necessari. 

 

En el programa de Qualificació Professional aquest any hem optat per dues modalitats de 
formació, la formació Integrada (curs de neteja de superfícies i mobiliari en edifici i locals) i 
formació professionalitzadora (curs Operari de manteniment d'edificis i instal·lacions fibra 
òptica)  i en fem una valoració molt positiva per aquesta opció.  

El fet de poder oferir una formació i a continuació poder-la posar a la pràctica a través d’un 
contracte de treball, és una fórmula molt interessat per a persones que es troben en situació 
d’atur.  

Aquest factor fa que les persones participants estiguin motivades dins l’acció formativa i 
facilita l’aprenentatge. En aquesta acció ens ha anat molt bé la composició del grup 
homes/dones i joves/adults, la barreja de persones i edats facilita la participació i l’atenció de 
les persones en les accions formatives. 
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En el cas del grup Operari de manteniment d'edificis i instal·lacions de fibra òptica les persones 
que han participat en l’acció formativa coincideixen en la valoració positiva dels continguts 
formatius. Algunes persones tenien experiència prèvia en paleteria i/o manteniment d’edificis, 
però el mòdul formatiu d’instal·lació de fibra òptica es veu com una oportunitat per accedir al 
mercat laboral actual, on el tema de les telecomunicacions canvia a un ritme vertiginós i els 
alumnes han valorat com una possibilitats d’adquirir coneixements teòrics que en un futur 
immediat poden ser sol·licitats al mercat de treball.  

El curs ha suposat també una porta d’entrada bona per a l’accés a la feina de gran part del 
grup que des de feia temps estava a l’atur, així com ha donat una oportunitat per a primeres 
experiències laborals a joves. En la mateixa línia ha permès treballar aspectes competencials 
de base i també transversals. 

 

Pel que fa als Programes d’experienciació laboral és valoren positivament totes les accions, per 
una banda la repercussió social que alguns projectes han tingut sobre la població del Barri de 
l’Erm i per l’altra la repercussió concreta dels projectes sobres les persones que han estat 
beneficiaries i que han tingut l’oportunitat de  tenir un contracte laboral de 6 mesos, tenint en 
compte que en alguns casos ha estat el primer contracte laboral. 

 

En el projecte d’auxiliar de la llar per a gent gran vulnerable i/o amb dependència valorem 
positivament la tasca realitzada en el manteniment de la llar de persones en situacions de 
dependència funcional, per tal d’evitar el deteriorament de la persona des d’un punt global i 
mantenir els domicilis en unes condicions higièniques i de salubritat dignes, aquest projecte 
ens ha permès atendre a famílies del barri de l’Erm que tenien dificultats per realitzat les 
tasques de la llar. 

 

En el projecte de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals el valorem positivament, ja 
que les tasques dutes a terme han aconseguit tenir un barri i equipaments municipals molt 
més nets, feina valorada pels propis veïns i ciutadans. A través d’aquest projecte, les persones 
que han format part del pla d’ocupació, han pogut posar en pràctica la formació rebuda mesos 
abans i també ha estat una oportunitat de recuperar els hàbits de treball, així com per algun 
d’ells inserir-se  per primera vegada al món laboral.  

 

En el projecte d’enginyer fibra òptica valorem la tasca realitzada molt positivament, ja que loa 
coordinació, seguiment i acompanyament que ha dut a terme amb les persones que han estat 
contractades a l’acció d’operari de manteniment i fibra òptica era del tot imprescindible. 
D’aquesta manera s’han pogut millorar i concretar alguns aprenentatges adquirits a la fase de 
formació professionalitzadora, però a més l’enginyer contractat ha permès donar suport a les 7 
persones contractades, ja que quan treballem amb col·lectius que estan fora del mercat 
laboral s’ha de fer una tasca de pedagogia important per millorar en tot moment hàbits, 
responsabilitats... Per tant el fet de poder tenir una persona que acompanya en tot moment el 
bon funcionament del grup és molt important. 
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En els Programes de Desenvolupament Local  valorem positivament el fet de poder tenir una 
persona tècnica i referent. En el cas de la  Dinamitzadora d’equipaments culturals, socials i 
econòmics la relació establerta per aquesta, entre els equipaments públics amb els que 
compta el barri, gràcies al projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm, ha permès 
dissenyar i implementar un catàleg d’activitats en comú que donen a  conèixer la funció de 
servei públic que, aquests equipaments, ofereixen i que cada cop més la ciutadania reconeix i 
comparteix.  

El Mercat Municipal, per la seva situació, està actuant com a motor de desenvolupament 
econòmic, social, urbà i sostenible del barri de l’Erm, contribuint  a la transmissió d’una sèrie 
de valors que ultrapassen la seva activitat purament econòmica: la sostenibilitat, el consum 
responsable, la integració o la salut. 

Els eixos vertebradors, del Mercat, estan ben definits:  

1) Ser difusors de bones pràctiques culinàries i dietètiques, mitjançant la sensibilització i 
formació que es du a terme a l'Aula Mercat, adreçada a tota la ciutadania i fent especial èmfasi 
en els centres educatius amb els tallers adreçats a infants i joves “Els Cracks de la cuina”. 

2) La posada en valor de la cultura gastronòmica i els productes locals i de proximitat, amb el 
suport de l'Associació de Comerciants del Mercat, mitjançant accions com la sardinada 
popular, la caminada gastronòmica o la nit de tapes. 

3) La funció de socialització, motor de relacions socials i de dinamisme per la ciutat, amb 
l'objectiu de fomentar la cohesió social i la convivència alhora que ajudar al desenvolupament 
de Manlleu ,amb la col·laboració d'altres equipaments municipals i el teixit associatiu de la 
ciutat. Iniciatives com la coral infantil del Mercat, adscrita al Palau de la Música de Barcelona, 
el Mercat de cultura o el Dinar de llençats en són un bon exemple. 

 

En el cas de la Tècnica treballadora social la valoració general d’aquest any ha estat totalment 
positiva. Les accions desenvolupades han permès accedir a un gran nombre de persones, 
element que ha donat la possibilitat d’acompanyar-les en el seu procés d’apoderament, 
exercint com a referent positiva i assolint la condició de tutora de resiliència. 

Les línies d’intervenció de treball s’han dirigit a treballar conjuntament amb l’escola del Barri, a 
Crear un punt d’informació social al Casal Cívic, a donar suport a joves del projecte “Youth on 
the move” i a dur a terme actuacions conjuntes amb l’Àrea de Promoció Econòmica per 
garantir una visió holística de les persones participants.  

El fet de donar continuïtat en properes edicions a la persona que ocupa aquest lloc de treball 
és molt important pel vincle que s’estableix amb les persones ateses i pel tipus d’intervencions 
que es porten a terme.  
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Anàlisi de les principals dificultats presentades durant l’execució del pla: 

 

Com altres anys, dins el  Dispositiu de suport a la inserció laboral,  existeixen algunes dificultats 
observables la situació de precarietat econòmica d’algunes persones usuàries és molt greu, 
gairebé no poden cobrir les seves necessitats bàsiques (habitatge i alimentació) ni les de la 
seva família. Això fa que la predisposició i/o motivació per rebre orientacions és molt baixa, 
entre d’altres dificultats derivades d’aquests fets. Sí però estan més oberts a fer formació 
relacionada amb competències bàsiques, tals com informàtica i català. En alguns casos, la 
manca d’alfabetització o el poc coneixement de la llengua catalana/ castellana fa que 
l’orientació que se’ls pot oferir quedi molt limitada, i el grau d’ocupabilitat de les persones és 
pràcticament nul. Per tant, en aquest casos més que assessorament es fa recolzament.  

 

Tot i que enguany, el nombre d’ofertes gestionades al Dispositiu ha augmentat,  l’indicador 
“inserció” és molt difícil tenir-lo en compte en un moment de crisi tant important com el que 
estem vivint. Si per persones sense dificultats d’inserció ja és difícil trobar feina, encara ho és 
més per a les persones amb dificultats d’inserció que formen part del col·lectiu del dispositiu.  
Malgrat hi ha hagut un tant per cent d’inserció important al llarg del programa, cal comentar 
que ens alguns casos ha estat una entrada puntual al mercat de treball, ja sigui per substitució 
d’alguna baixa, punta de feina,... o fins i tot podem dir que la persona no ha adquirit el nivell 
de compromís necessari per continuar amb la feina. D’aquí la importància de continuar 
treballant molt bé els hàbits i les competències transversals per augmentar les possibilitats 
d’accedir al mercat de treball i de mantenir la feina.  

 

Pel que fa a les accions de formació, enguany s’han dut a terme  les dues modalitats: integrada 
i professionalitzadora. La novetat ha estat incorporar una acció de formació com a operaris de 
manteniment d’edificis i instal·lacions de fibra òptica, d’aquesta manera s’ha ampliat el ventall 
de persones a qui donar cobertura amb les accions formatives. 

Per les característiques del col·lectiu a qui va adreçada la l’acció de Formació 
professionalitzadora les dificultats aparegudes a l’inici del curs i la seva implementació es van 
detectar aspectes com falta d’experiència laboral prèvia (no només en aquest àmbit, sinó en el 
mercat laboral), estancament laboral (en aquelles persones que havien estat ocupades durant 
un període llarg de temps, havent realitzat només un tipus concret de feina), períodes 
perllongats de temps a l’atur, manca d’habilitats per a buscar i analitzar proactivament la 
informació que permet la resolució de les activitats proposades a l’aula. 

Per a alguns dels alumnes, donada la seva situació laboral i econòmica prèvia al curs, i amb un 
temps perllongat sense participar en accions formatives, tornar a l’aula ha suposat un esforç 
inicial, que a la llarga s’ha vist recompensat pel compromís en l’assistència, el seguiment i la 
participació en les activitats proposades durant el curs. 

 

En els Programes  d’experienciació laboral les principals dificultats han estat en el cas de les 
actuacions ocupacionals la manca d’hàbits laborals de les persones beneficiaries, s’ha hagut 
d’incidir en alguns aspectes importants de cara a formar part del món laboral actual cada 
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vegada més exigent: flexibilitat horària, treball en equip, exigències del món laboral, 
responsabilitats... L’enginyer contractat per a dur a terme la coordinació i seguiment dels 
operaris de manteniment d’edificis i instal·lació de fibra òptica ha hagut de fer diverses 
intervencions individuals i grupals amb els participants per tal de poder millorar les actituds i 
aptituds davant qualsevol feina. 

Dins l’acció Dinamitzadora d’equipaments d’activitats econòmiques i socials, en general no 
s’han trobat dificultats a l’hora de treballar amb els diferents agents implicats en el pla de 
treball. S’ha establert una relació i un funcionament de col·laboració que fa que tothom es 
senti implicat en el projecte.  

Dins l’acció Tècnica treballadora social algunes de les principals dificultats han estat: 
L’impediment que suposa executar accions acotades per la temporalitat dels programes. Així 
doncs, el fet de planificar i programar per tant sols un any vista impedeix encetar accions que 
haurien de tenir resultats més a llarg termini. Dificultats per vincular les accions amb els 
recursos existents al territori, amb la finalitat de sumar esforços i optimitzar recursos. Dotar de 
major rigor el registre de les intervencions realitzades, per la manca de temps de dedicació a la 
gestió interna i la documentació. Dificultat per a posar en marxa algunes accions per manca de 
suport extern com per exemple el d’una psicòloga com a tècnica del programa, que propiciava 
el fet de realitzar accions com grups de motivació laboral i grups d’habilitats parentals. 
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PUBLICITAT  CARTELL 
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	La gràfica següent ens mostra la quantitat d’homes i de dones que han realitzat el curs. En total 5 dones (56%) i de 4 homes (44%).
	La gràfica següent ens mostra que el total de persones que han realitzat el curs són 100% homes.

