
        
  

 

 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 

El programa Treball i Formació és una mesura del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) per afavorir la incorporació al mercat de treball a certs 

col·lectius, com ara persones aturades de llarga durada. Aquest programa es 

desenvolupa a través de les administracions locals. Aporta experiència laboral i 

accions formatives per a les persones participants. 

Inici de les contractacions: novembre de 2020 

Fi de les contractacions: febrer 2022 

Participants convocatòries 2020 

Convocatòria extraordinària 2020 per fer front a la COVID 19: 

 Contractes 9 mesos 

Administratiu/va 3 

Agent cívic/a 5 

Educador/a 2 

Capacitador/a telemàtica 1 

Matemàtic/a 1 

Psicòleg/oga 1 

Treballador/a social 2 
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Convocatòria 2020, línia DONA: 

 Contractes 12 mesos 

Agent cívic/a 1 

Ajudant de conserge 1 

Auxiliar administrativa 2 

Netejadora de domicilis 2 

Peona de neteja de la via pública 3 
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Accions formatives 

Cada convocatòria determina la quantitat d’hores de formació a realitzar. En 

aquest cas ha estat el següent nombre: 

Convocatòria extraordinària 2020 per fer front a la COVID 19: 60 hores 

Convocatòria 2020, línia DONA: 80 hores 

Les accions han estat les següents: 



        
  

 

Acció formativa Hores Previsió de 
participants 

Participants 

Intel·ligència emocional 30 24 22 

Habilitats de comunicació 30 24 22 

Igualtat i no discriminació a l’entorn 
laboral 

20 9 8 

 

Pels mòduls d’Intel·ligència emocional i Habilitats de comunicació s’han 

organitzat dos grups i per Igualtat i no discriminació a l’entorn laboral se n’ha 

organitzat 1. 

Al finalitzar cada acció formativa s’ha facilitat l’accés al qüestionari anònim i 

voluntari als i a les participants de cada acció. Aquí es presenta la mitjana de les 

respostes agrupades per acció formativa. 

Valoració del contingut 

 

 

0 2 4 6 8 10

Intel·ligència emocional - grup 1

Intel·ligència emocional - grup 2

La documentació lliurada et sembla útil?

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?

0 2 4 6 8 10

Habilitats de comunicació - grup 1

Habilitats de comunicació - grup 2

La documentació lliurada et sembla útil?

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?



        
  

 

 

 

 

Valoració de l’organització del curs 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral

La documentació lliurada et sembla útil?

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?

0 2 4 6 8 10

Intel·ligència emocional - grup 1

Intel·ligència emocional - grup 2

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?

0 2 4 6 8 10

Habilitats de comunicació - grup 1

Habilitats de comunicació - grup 2

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?



        
  

 

 

 

Valoració del personal docent 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?

0 2 4 6 8 10

Intel·ligència emocional - grup 1

Intel·ligència emocional - grup 2

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?

0 2 4 6 8 10

Habilitats de comunicació - grup 1

Habilitats de comunicació - grup 2

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?



        
  

 

 

 

Valoració general 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?

0 2 4 6 8 10

Intel·ligència emocional - grup 1

Intel·ligència emocional - grup 2

Recomanaries aquesta formació a altres persones? T'ha agradat la formació?

0 2 4 6 8 10

Habilitats de comunicació - grup 1

Habilitats de comunicació - grup 2

Recomanaries aquesta formació a altres persones? T'ha agradat la formació?

0 2 4 6 8 10

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral

Recomanaries aquesta formació a altres persones? T'ha agradat la formació?


