
   
 

 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA 

“TALENTS EN POTÈNCIA” 

BLOC 1: Valoració Orientació 

 

1. A l’inici del programa les orientadores van explicar els detalls del programa adequadament. 

    

 

2. La coordinació amb les orientadores ha estat adequada quant a freqüència i qualitat. 

         

  



   
 
3. La comunicació amb les orientadores ha estat fluïda. 

     

 

4. La freqüència i el nombre de tutories individuals ha estat adequat. 

     

 

5. Es valora positivament les sessions grupals de recerca de feina. 

   

 

 

 



   
 
6. Es valora positivament les sessions grupals de competències transversals. 

       

 

7. Es valora positivament les dues edicions d’Speed Dating amb empreses. 

      

 

8. Es percep una millora de les habilitats comunicatives dels participants derivats. 

      

 

 

 

 



   
 
9. Es percep una millora dels hàbits d’higiene i de la imatge personal dels participants 

derivats. 

    

 

10. Es percep una millora de l’organització personal i de les rutines dels participants derivats. 

       

 

11. Es percep una millor i/o major vinculació amb els serveis de l’Ajuntament (S.Socials i/o 

SLO). 

       

  



   
 
12. En general, l’orientació ha millorat l’ocupabilitat dels participants. 

  

 

13. Valoració global. 

           

  



   
 
 

Què és el que valores més positívament de l'orientació? 

- La personalització que es fa amb cada cas. 

- Fer un itinerari d' inserció individualitzat amb seguiment personalitzat. 

- La orientació individual i al mateix municipi 

- El tenir unes bones professionals fent l'orientació. El poder compartir els criteris 

amb elles i treballar en una mateixa direcció. 

- L'acompanyament als participants 

- L'acompanyament individual 

- Professionalitat de les orientadores 

- Proximitat i individualització 

- Les tutoritzacions individuals amb els participants que realitzen les orientadores 

i la bona comunicació que tenim amb elles 

- Metodologia, coordinació i resultats. 

- Professionals implicades, on detecten altres problemàtiques. Val a dir, que són 

casos complexos i els canvis són lents i petits. 

- Que és un recurs específic per a aquest col·lectiu. 

 

 

Quins aspectes consideres que es poden millorar en l'acció d'orientació? 

- Una oferta empresarial més amplia, afavorir els convenis amb les empreses 

- Dintre de l' orientació fomentar entrevistes conjuntes amb Serveis Socials és 

una proposta bona per afavorir la intervenció transversal . 

- Més coordinació amb el Servei Local d'Ocupació 

- Que aquesta unificació de criteris estigui compartit amb la persona que faci de 

prospectora 

- La vinculació i el compromís dels participants amb el programa 

- No tinc els suficients coneixements per opinar sobre aquesta pregunta 

- Més seguiment 

- Retorn del seguiment de l'evolució dels usuaris, sistematitzat cada cert temps. 

- Res 

- Tot correcte. 

- Més sessions grupals on els canvis són més simbòlics. Les dificultats en l'àmbit 

laboral van de la mà de les socials i familiars, amb tot hi ha aspectes que 

inevitablement surten a les entrevistes individuals d'intervenció i seguiment. Per 

aquest motiu, cal posar límits i alhora és complexe.., orientar a abordar aquests 

aspectes amb la treballadora social referent de serveis socials, perquè 

habitualment els beneficiaris del programa reprodueixen entrevistes amb els 

professionals i el més important, es perd temps del pla de treball propi vinculat 

a la millora laboral. Tot i que insisteixo en la complexitat d'això alhora de 

separar-ho, però penso que pot ajudar als propis beneficiaris per posar ordre. I 

tampoc es tracta de substituir el seguiment del pla de treball amb serveis 

socials, que en ocasions, responsabilitat també dels serveis socials, s'aboca 



   
 

més responsabilitat en les orientadores del que els pertany i es troben amb 

necessitats no escolades ni ateses. 

- Seria ideal una major freqüència en l'orientació i majors recursos en la formació. 

 

 

 

 

BLOC 2: Valoració prospecció 

 

1. Es valora positivament la prospecció realitzada al municipi. 

   

 

2. Es valora positivament el retorn rebut sobre la prospecció realitzada. 

   

  



   
 
3. Es valora positivament que el projecte inclogui l’opció de realitzar pràctiques laborals en 

empreses. 

    

 

4. Es valora positivament les pràctiques realitzades pels nostres participants. 

     

 

5. Es considera que la prospecció realitzada ha estat el motiu pel qual els participants han 

trobat feina. 

    

  



   
 
6. La comunicació entre la prospectora i els ajuntaments ha estat fluïda i cordial. 

    

 

7. Valoració global. 

     

  



   
 

Què és el que valores més positivament de la prospecció? 

- Trobar empreses d'inserció laboral per persones amb discapacitat promou 

més oportunitats de inserir a aquestes persones . 

- No tenim dades per valorar-la. No hem tingut informació sobre la prospecció 

- A partir de les expectatives que tenia, no tinc gaires aspectes positius a 

valorar, sols que al menys va haver un retorn. 

- Res 

- El retorn de la informació facilitada. La sensibilització empresarial. 

- La comunicació amb el servei i les visites i la continua comunicació entre 

participants 

- La coordinació amb els slo 

- La proximitat de l'oferta. 

 

 

Quins aspectes consideres que es poden millorar en l'acció de prospecció? 

- Que les insertores tinguin accés a més empreses i facin més contactes .  

- Més coordinació amb el Servei Local d'Ocupació 

- Per fer prospecció cal visitar les empreses.Tenir clar que es el que vas a 

observar, quina informació vols obtenir i que li vols oferir. 

- El retorn per part del ccvo de les dades d'empreses facilitades pels 

ajuntaments, nous contactes... 

- Res 

- Tot molt correcte. 

- Ampliar-la 

 

 

  



   
 

BLOC 3: Valoració global del projecte 

 

1. Les accions realitzades amb els participants són adequades en relació a l’objectiu del 

programa. 

     

 

2. El projecte és útil per a les persones participants. 

    

  



   
 
3. El programa ofereix una atenció individualitzada més acurada i intensiva als participants. 

  

 

4. El cost per plaça és adequat. 

    

 

5. Les gestions realitzades amb el Consell Comarcal han estat senzilles. 

    

  



   
 
6. En una nova edició tornaríem a adherir-nos al programa. 

     

 

7. Valoració global. 

         

  



   
 

Què és el que valores més positivament del projecte? 

- La oportunitat que es dona a persones amb difícil inserció laboral 

- L' atenció individualitzada . poder atendre les necessitats personals .  

- La orientació individual i al mateix municipi de les persones participants. 

- La professionalitat de les orientadores. Tots els projectes dirigits als sectors 

de població desfavorits, per donar-les-hi la possibilitat de millorar, benvinguts 

siguin 

- L'acompanyament als usuaris i l'atenció individualitzada 

- L'atenció personalitzada 

- La creació-execució d aquest projecte, que fins el moment no existia i 

mancava. I L'acompanyament individualitzat en les beneficiaris del programa. 

Són persones (com tots sabem amb dificultats inserció,...) que la gran majoria, 

sense aquest acompanyament individualitzat , mai s'inseriria 

- La tasca de les orientadores 

- La proximitat i el temps dedicat amb les persones d'aquest programa, ja que 

als serveis locals amb la saturació d feina no podem arribar afer un servei tant 

pròxim i de qualitat com és fa en aquest programa. 

- Les professionals, rigorós i implicades, amb la sensibilitat que requereix la 

tipologia de persones que atenen. 

- Que dona resposta a una necessitat del servei i dels seus usuaris 

 

Què milloraries del projecte? 

- Que les pràctiques estiguin més supervisades pel programa 

- Poder donar una atenció no solament a usuaris amb reconeixement de 

discapacitat i renda garantida , que es puguin derivar a altres usuaris de 

serveis socials en situació d' atur de llarga durada .... 

- Més coordinació amb el Servei Local d'Ocupació, poder saber més l'itinerari 

de cada persona. Un informe final per a cada municipi per poder presentar-lo 

als superiors 

- La part de la prospecció. Cal fer una bona investigació del que es mou al 

mercat de treball per veure on poden tenir cabuda aquestes persones 

beneficiaries d'aquests programes. 

- La prospecció 

- Augmentar el nombre de participants 

- Rebéssim més subvenció, i se'n beneficiés més persones. 

- Que comptessin totes les incorporacions a empresa, tots els tipus de 

contractes. 

- Res 

- L'avaluació del programa per part de les persones usuàries i algun informe 

que deixi constància del programa al que han participat i els punts forts i 

febles detectats. 

- No se 
 


