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Des de l'any 2012 havíem aplicat amb èxit el model 
tecnològic centrat en la persona havent obtingut 
bons resultats en termes d'eficiència (menys cost) i 
eficàcia (millors resultats en termes de satisfacció, 
desenvolupament de competències i inserció).

El 2016 iniciem un projecte (en l'àmbit de singulars, 
Garantia Juvenil) amb el repte d'aplicar, a més 
del model tecnològic centrat en la persona, una 
visió holística en el seu desenvolupament per 
competències.

A tal efecte iniciem un procés d'orientació per a la 
inserció accelerada a 100 joves de nivell de 
formació mig i sense experiència laboral prèvia.

Basem el projecte en una estratègia dual:

1.  Especialització de perfils existents en els 
sectors sociosanitari i agrari, mitjançant la 
irrupció de les tic. Això ens permet apostar 
millor per una especialització i diferenciació 
dels nostres perfils.

2.  Acompanyament holístic: apliquem el model 
de competències no només en l'àmbit 
professional sinó en tots els àmbits vitals.

1. Projecte singulars 2016: el context
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2. El repte: traçabilitat en totes les fases del procés

Si en els projectes anteriors havíem dedicat molts esforços en el desenvolupament de metodologies i eines 
que pròpiament aportessin eficiència al procés d'orientació, en aquest cas, el repte va ser integrar eficiència 
en totes les fases del procés.  
 
Començant per la captació d'usuaris: sabem que aquest aspecte és una dificultat gran a les diferents entitats 
doncs, perquè no resoldre-la? Vàrem desenvolupar un mòdul que aconsegueix realitzar la captació massiva 
d'usuaris potencials i generar un pre-perfil basat en competències. 
 
Un altre repte fou el d'objectivar les eines de diagnòstics competencials assolint uns costos reduïts de 
cada diagnòstic realitzat. Més enllà que l'orientador emet les seves avaluacions, la tecnologia ens permet 
d'objectivar un banc d'evidències i observacions al llarg del temps, obtenint uns indicadors clars i fiables. 
 
El desplegament d'itineraris segons perfils d'ocupabilitat, ha estat una primera aproximació al procés 
d'individualització però l'experiència en projectes anteriors ens indica que no és suficient. Així que vam 
desplegar una metodologia de desenvolupament d'itineraris individualitzats que no augmentés el cost de 
gestió ni el cost de personal de formació ni orientació. 
 
A tal efecte va, implantar una mecànica de mentoria social, de tal forma que a més a més de 
l'acompanyament de l'orientador, s'implementa una dinàmica social de grups de suport en el que l'usuari, 
gràcies a la tecnologia mòbil, porta el seu orientador social a la butxaca i, per tant, implementem una 
metodologia eficient d'acompanyament permanent en el temps. 
 
Per últim el repte era l'obtenció de dades pel coneixement: des de les dades en la qualitat en la inserció per 
part de l'empresa, com les dades individuals del perfil de l'usuari, com el coneixement de les oportunitats i els 
nínxols en la inserció: tot integrat en un observatori que ens permetés anticipar-nos en les decisions. 

b) Diagnòstic: creació 
del perfil personal: 

interessos, 
necessitats, il·lusions, 

reptes, potencial 

c) Desenvolupament 
A partir del perfil, 
generació itinerari 

individual fidelització 
en el temps 

d) Orientació i 
mentoria social: 

Acompanyament i 
seguiment el el temps 
i generació confiança 

e) Inserció: Pla 
acció permanent i 
integrat, borsa de 
treball i prospecció 
diferenciada perfils 

especialitzats 
f) Generació d'un 

observatori amb tot 
el vostre col·lectiu 

Veiem, a continuació, un exemple del funcionament i el resultat obtingut en cada una 
d'aquestes fases del projecte:



Quants cops hem centrat el disseny dels nostres programes en les dinàmiques, 
el pla de formació, la selecció de formadors, la metodologia d'orientació, 
dissenyant una estratègia ben acurada, i després hem tingut dificultats en la 
captació d'usuaris potencials adients al programa?

En un moment, a més, en que totes les entitats estem buscant el mateix perfil 
d'usuaris, certament, se'ns fa difícil de trobar-los:

•  On estan els usuaris potencials
•  Perquè no aconseguim arribar a ells?
•  No tenen interès?
•  Com els puc trobar i seduir?

Sovint el problema és que no sabem on trobar els usuaris i que, a més, 
podem desenvolupar un discurs que no sempre encaixi amb les seves 
expectatives ni necessitats. Hem pensat mai en preguntar-los el que volen i 
d'anar-los a buscar als espais on, de forma natural, ja hi són?

Vam aplicar, doncs, un mòdul de captació que rastreja per la xarxa els 
perfils d'usuaris potencials que encaixen amb el perfil i, a la vagada, els fa 
una proposta oberta partint de les seves necessitats. El mateix procés va 
permetre obtenir, sense esforç, les dades sensibles de l'usuari, tenir una 
primera identificació del seu perfil i obtenir els elements sensibles basats ens 
els seus interessos a fi i a efecte de poder oferir una proposta engrescadora.

3. Resultats obtinguts en cada fase
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a) Fase de captació d'usuaris

• 



L'atenció a la persona, òbviament, s'ha de basar en els trets 
d'aquesta, no podem atendre als destinataris de la mateixa manera 
si volem garantir el nivell correcte de motivació i desenvolupament. 
D'aquesta forma vam incorporar un procés de diagnòstic molt 
més acurat que ens permetia conèixer molt millor l'usuari:

•  Diagnòstic competències
•  Diagnòstic estils d'aprenentatge
•  Diagnòstic intel·ligències múltiples
•  Identificació d'interessos
•  Nivell acompliment
•  Perfil de personalitat
•  Diagnòstic relacional
•  Diagnòstic situacional

Aquest diagnòstic es realitza en tots i cada un dels moments del 
procés de forma periòdica i es determina mitjançant la ponderació 
de tres dinàmiques diferenciades:

•  Test psicomètric
•  Anàlisi dades del perfil
•  Avaluació de l'orientador i evidències
•  Auto Avaluació del candidat
•  Avaluació 360, entre companys en grups de suport
•  Avaluació de l'empresa després de la inserció

3. Resultats obtinguts en cada fase
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b) Diagnòstic
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• 
• 
• 
• 
• 



Hem discutit molt sobre els processos de segmentació a partir de 
les dades inicials de l'usuari. Sembla que el paradigma dominant 
és que mitjançant l'anàlisi d'algunes dades inicials de l'usuari 
serem capaços d'identificar el nivell d'ocupabilitat de l'usuari i 
d'aquesta forma determinar un itinerari d'actuació.

És una bona primera aproximació però la realitat és que genera 
alguns problemes inherents:

•  La segmentació per perfils és massa poc fina
•  Durant el procés trobem un 30% de casos no ben situats dins 

un segment
•  Les dades inicials són insuficients per determinar un perfilatge 

Podem flexibilitzar els itineraris d'orientació i inserció, encara 
més, de tal forma de fer-los més adients al perfil d'usuari?

A tal efecte vam aplicar una metodologia de gestió d'itineraris 
individuals basat els següents patrons:

  Competències
  Interessos
  Estil aprenentatge
  Nivell acompliment
  Projecte transversal: metodologia per projectes

3. Resultats obtinguts en cada fase
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c) Desenvolupament competencial a partir d'itinerari individual
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Tenint clar que el model d'itineraris individuals havia d'aportar un millor 
nivell de desenvolupament, satisfacció i eficiència en les insercions.

Però, com podíem gestionar un procés de formació, orientació i 
acompanyament basat en la flexibilització d'itineraris? No ens havia 
d'aportar això un alt grau de complexitat?

Ens vam basar en un model heretat d'uns centres de formació en 
idiomes que flexibilitzen el procés de formació al diagnòstic de l'usuari, 
trencant els nivells de formació i centrant-se en les competències de 
l'alumne.

En aquest cas vam aplicar un model de "activitats a la carta" on 
l'usuari beneficiari escull els recursos formatius que li calen, en 
funció dels seus nivells competencials i en funció dels seus 
objectius. Cada recurs formatiu "consumit" retorna la seva corresponent 
avaluació competencial.

El sistema vertebra una planificació setmanal dels recursos de 
formació i orientació disponibles i gestiona el procés amb el mateix 
cost.

Un punt que hem descobert positiu del model és que els usuaris canvien 
els grup/classe en funció del recurs al que estan participant, potenciant 
així un model participatiu i inclusiu.

3. Resultats obtinguts en cada fase
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c) Itinerari individual (model de gestió)

• 



Aquesta fase del procés ja l'havíem implantat nombroses vegades 
en altres projectes. Tot i així vam voler aplicar algunes millores 
metodològiques.

Com a estratègia en el model d'orientació, vam aplicar els següents 
recursos:
•  Fitxa múltiple perfil del candidat: la gestió única de 

l'expedient que centralitza totes les dades i evidències úniques 
al procés: dades personals, nivells competencials, diari de 
seguiment,. avaluació competencial orientador, resultats test 
competències, resultat recursos formatius online, seguiment 
entrevistes i ofertes de feina, etc

•  Mentoria Social: més enllà de les tasques de l'orientador que 
gestiona i centralitza de forma eficient el model d'orientació, 
vam crear els grups de suport amb la finalitat que els propis 
usuaris tinguessin un canal permanent de mentoria social que 
complementés la tasca de l'orientador.

•  Diversificar els orientadors: hem diversificat la figura de 
l'orientador en vàries persones, cada un d'elles especialista en 
un àmbit professional prioritari

•  Potenciar l'aplicabilitat: en totes i cada una de les fases del 
procés d'orientació i de formació, es desenvolupa un pla d'acció 
individual a partir del treball d'una APP que permet planificar 
objectius personals i fer-ne un seguiment.

•  Traçabilitat integrada: dades de tot el procés

3. Resultats obtinguts en cada fase
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d) Orientació, mentoria social  i aplicabilitat

• 



En el projecte que gestionàvem ens havíem proposat assolir un 
50% d'insercions. Calia doncs ser molts eficients en aquesta fase 
que, al final, és l'indicador més clar en l'avaluació.

A tal efecte vam aplicar les següents estratègies:

•  Perfils especialitzats: durant la fase de prospecció, vam 
detectar necessitats concretes de les empreses del sector i els 
vam oferir una especialització de perfils que va ser un argument 
important en la inserció.

•  Càrrega ofertes: vam carregar a l'entorn de l'usuari, diàriament, 
les ofertes degudament filtrades, dels portals de feina.

•  Matching: diàriament es realitzava un matching de les ofertes 
amb el perfil de l'usuari, recomanant-li les 3 ofertes de feina 
més adients al seu perfil.

•  Aplicabilitat i pla d'acció: tot el procés de formació i orientació 
generava un pla d'acció individual en el que l'usuari treballava 
per uns objectius concrets a 3, 6 i 9 mesos que s'orientaven a la 
inserció.

•  Concepte de "feina pont": molts usuaris, un cop van tenir la 
feina, en poc temps van ser capaços de trobar-ne una de millor. 
Per tant val la pena potencial el concepte de "feina pont": un 
cop actiu al mercat de treball la inserció és molt més senzilla.

•  Avaluació permanent: una metodologia integrada ens permet 
que les empreses inseridores realitzin una avaluació de l'usuari.

3. Resultats obtinguts en cada fase
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e) Inserció, matching i aplicabilitat

• 
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3. Resultats obtinguts en cada fase
e) Inserció, matching i aplicabilitat



Calia entendre la gestió de dades, no només com un 
recol·lector d'estadístiques numèriques sinó com 
una eina de gestió del coneixement, que ens 
donés la informació necessària com per 
entendre els nostres usuaris, les seves necessitats i 
que ens donés una visió orientada a la inserció: com 
està el mercat de treball?  
 
Amb aquest objectiu vam implantar un model de 
quadre de comandament que, a més a més de 
donar mitjanes i estadístiques quantitatives sobre el 
com estava funcionant, ens permetés anticipar-nos 
a les decisions a curt, mig i llarg termini amb la 
finalitat de millorar el funcionament de forma 
continuada. 

A tal efecte vam desenvolupar un panell basat en els 
següents elements:

3. Resultats obtinguts en cada fase
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f) Quadre de comandament: anticipació i predicció

Al final del procés vam obtenir una 
analítica total sobre la marxa del 
programa:

  Decisions per al futur
  Avaluació a resultats
  Planificació estratègica
  Millora nous canals de 

captació i inserció
  Predicció i anticipació
  Dades permanents en temps 

real

•  Dades intrínseques persones: 
com són els usuaris a qui estem 
atenent. Competències, perfil, 
matchings ofertes, perfil de 
personalitat, estil aprenentatge, etc

•  Mercat potencial: quines ofertes 
s'estan demanant, quines 
competències es requereixen i on 
trobar-les

•  Qualitat: com està funcionant la 
formació i la orientació? té algun 
impacte? Es pot millorar?

•  Aplicabilitat: Com en són 
d'eficients les accions de formació i 
orientació en termes de canvi 
d'hàbits, conductes i competències?

•  Oportunitats: detectar oportunitats 
de publicació d'ofertes que encaixin 
amb els nostres perfils

•  Necessitats formatives: quines 
unitats de formació necessiten els 
usuaris en termes dels seus reptes 
professionals i les oportunitats 
d'inserció

•  Mapa de talent i potencial: quin 
són els potencials del nostre 
col·lectiu destinatari



Som una empresa amb 15 anys d'experiència i un 
equip actual de 33 persones format per un equip 
multidisciplinari (pedagogs, psicòlegs, tecnòlegs, 
creatius, consultors, sociòlegs i comunicadors).

El nostre objectiu és el desenvolupament de 
metodologies de gestió de persones intel·ligents, 
individuals i adaptatives que ajudin a l'apoderament 
de la persona posant-la al centre del procés.

Els àmbits on apliquem la metodologia intel·ligent de 
són el laboral, sociosanitari, participació ciutadana i 
l'educatiu.

La nostra missió és la d'universalitzar el procés 
d'atenció a la persona amb criteris qualitatius i 
estratègics sota la premissa de caminar cap a un 
model holístic i integrat, que creï sinergies entre tots 
els sistemes i canals d'atenció.

Sobre Eral Grup
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