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VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS DEL PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2019 

 

Contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de 

Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos a jornada completa, amb l’objectiu de 

millorar la seva ocupabilitat mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades 

de la pràctica laboral, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma 

estable i duradora en el temps. 

Els joves han de tenir formació professional de grau mig o superior o titulació 

universitària i complir els requisits que s’exigeixen per la formalització d’un contracte de 

treball en pràctiques. 

 

 "Contractes de treball efectuats d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre 

TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons 

Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament de 91,89%” 

 

  



  

 

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL  

Les tasques realitzades han estat adequades 8,88 

S’han ofert pautes útils per a la feina  8,38 

L’experiència m’aporta nous aprenentatges 9,25 

Les instal·lacions són les adequades  8,63 

Les eines són les adequades 8,38 

L’horari és adequat 9,75 

La distribució de tasques és adequada 9,00 

La relació amb els companys és adequada 9,13 

La relació amb els responsables és adequada 9,00 

El seguiment de les tasques és adequat 8,38 

La valoració global de la experiència laboral 9,13 

Què t’ha agradat de la feina realitzada? 

Les feines realitzades. 

Treballar en àmbits diferents, m'ha servit per aprendre moltíssim 

L'experiència apresa i l'opció de desenvolupar-me com a professional sense limitacions, és a dir, per 
al desenvolupament de la feina no se m'ha considerat en pràctiques i considero que he fet treball 
com un altre tècnic 

La llibertat de pautar-me les tasques 

Poder haver realitzat tasques de diferent tipologia i haver compartit coneixements amb diferents 
persones de l'entitat. 

Interès en l'àrea d'intervenció 

Per una banda, el poder treballar en un àmbit relacionat amb els estudis que he realitzat anteriorment 
i que se'm valorés el fet de tenir el Grau. Per una altra banda, el que més m'ha agradat es l'ambient 
de treball, la relació amb els diferents treballadors de l'ens, i sobretot el tracte rebut.  

Elaborar el Pla Estratègic de Gestió de Residus del Consorci 

Què milloraries de la feina realitzada? 

la organització 

l'organització de taules, haurien d'estar les treballadores d'una mateixa àrea juntes 

Res 

Reduir el temps d'espera per rebre feedbacks. 

Les primeres dues setmanes dues de formació, van ser lectures únicament, m'hauria agradat veure 
algo més pràctic per començar a veure la realitat, però també entenc que era necessari per després 
fer una bona feina. 

En alguns arxius molt pesats el material informàtic va lent, però en aspecte general res a millorar. 

Pot ser, un aspecte a millorar seria el repartiment de les tasques a realitzar perquè aquest fos més 
equitatiu al llarg del contracte i poder tenir una mica més de volum de feina.  

Més contacte amb altres tècniques i tècnics de la institució  

  



  

 

VALORACIÓ DE LA TUTORIA   

El/la tutor/a és competent en la seva feina 9,63 

Ha estat proper/a a les meves comunicacions 8,13 

El/la tutor/a facilita la comunicació 8,75 

Què t'ha agradat de l'acció de tutoria? 

La comoditat i flexibilitat a l'hora de treballar. 

La seva professionalitat, habilitats, coneixements, que m'ha traspassat i, així mateix, per créixer com a 
professional   

Poder comptar amb l'ajuda d'un professional que em guiï en algunes tasques i que es tingui en compte la 
meva opinió 

La claredat de l'objectiu final al que aporta la meva feina. 

Trobo que el meu tutor té grans coneixements i es nota l'experiència alhora de treballar i realitzar les tasques 
pertinents, però a més té una gran capacitat de docència per explicar tot allò que fos necessari per entendre 
casos concrets o coses que no entenia en un primer moment. 

Assessorament i formació en l’àmbit de la comptabilitat pública 

El que m'ha agradat de l'acció de tutoria ha estat que aquestes eren individualitzades i això facilita el poder 
resoldre sense problemes un dubte personalment, ja que dóna la opció de parlar amb el teu tutor sobre com 
encaminar el projecte correctament.  

El grau de llibertat per desenvolupar el Pla a nivell de contingut 

Què milloraries de l'acció de tutoria? 

res 

Res  

A vegades m'he desorientat una mica, ja que no sabia molt bé com continuar, Més orientació per part del 
responsable directe 

Reducció dels temps de resposta 

No en tinc cap queixa. 

Molt satisfet 

Un aspecte que milloraria de les tutories és que les sessions fossin més continuades i no tant espaiades en 
el temps, ja que en ocasions el tutor no podia atendre per raons de volum de feina propis. 

Ajudar a planificar la feina dintre del que sigui possible, establir terminis. 

  



  

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE   

Tinc més motivació per trobar feina 9,38 

Tinc més coneixements sobre com i on trobar 
feina 

7,63 

Tinc més experiència i coneixements per 
trobar feina 

9,13 

La valoració global del projecte és 9,13 

Què t'ha agradat del projecte? 

Les tasques realitzades i treballar sota un volum de feina interessant. 

Tot 

L'opció de poder treballar dintre de l'administració local sense haver de passar per proves selectives 

La possibilitat de conèixer el funcionament d'una entitat supramunicipal i les seves competències 

Poder iniciar la vida laboral amb una bon lloc de treball, on he pogut aprendre moltes coses i sentir que les 
tasques que realitzava eren d'utilitat. 

La possibilitat de treballar en la intervenció de l'administració pública 

El que m'ha agradat del projecte és l'àmbit per al que he treballat ja que m'ha permès treballar en una àrea 
per a la que m'he preparat amb anterioritat. Per altra banda, un dels aspectes a valorar més positivament del 
projecte són les oportunitats que aquest et proporciona per poder gaudir i adquirir experiència que ens servirà 
més endavant, tant a nivell personal com sobretot acadèmic i professional, ja que com més experiència, més 
possibilitat d'inserció laboral tindrem.  

El tipus de feina, que m'ha permès desenvolupar-me en el que he estudiat de manera íntegra. 

Què milloraries del projecte? 

La comunicació 

Que el contracte sigui d'un any, perquè 6 mesos passen molt ràpid  

Res perquè per a mi l'experiència ha sigut completa i moltíssim millor del que esperava 

La extensió del contracte 

He quedat molt content amb l'experiència. 

Molt satisfet, crec que avarca els coneixements bàsics de la meva àrea 

Per últim, una de les coses que milloraria del projecte és el fet d'adjudicar més responsabilitats o tasques de 
les ja encomanades (almenys en el meu cas), és a dir, que el volum de feina fos una mica més gran.  

Més contacte amb altres persones per tenir feedback del que faig 

 

 

 


