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2.1. EL PROJECTE PROFESSIONAL 

 
 

Introducció 
 
Els processos d’inserció tenen com a objectiu afavorir que la persona millori la seva 
ocupabilitat, acompanyant-la en el procés de dissenyar el seu propi projecte 
professional. Cada persona ha de ser la protagonista del seu propi procés i, per tant, ha 
de dissenyar i executar un projecte professional que tingui sentit i respongui a la seva 
realitat.  
 
Aquest quadern didàctic intenta proporcionar als estudiants una sèrie de 
coneixements i habilitats per tal d’assolir els objectius següents:  
 
1. Identificar l’estructuració bàsica dels processos d’inserció. 
 
2. Identificar i conèixer el concepte de projecte professional com l’eina de les 
persones per a la millora de la seva ocupabilitat. 
 
3. Facilitar elements de treball perquè els estudiants desenvolupin el seu projecte 
professional. 
 

El procés d’inserció 
 
 
El procés d’inserció és el producte resultant de personalitzar l’oferta general amb 
l’objectiu i les necessitats d’inserció de cada persona, per a la qual cosa l’itinerari ha 
d’haver-se formulat en clau del projecte professional. 
 
A continuació es proposa una estructura de fases amb tres moments principals molt 
bàsics que aporten una imatge general dels diferents moments que segueix el procés 
d’inserció: 
 

 
 
 
No hi ha una frontera limitada completament entre una fase i una altra, ja que hi ha 
una continuïtat entre elles. 
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A. Fase inicial del procés d’inserció: relació entre l’oferta i la demanda  
Aquesta fase és el primer pas, i serveix per contrastar la demanda en relació amb 
l’oferta. Aquest exercici l’ha de realitzar l’estudiant, que és qui ha de valorar si el que 
vol i el que necessita es poden ajustar. El tècnic d’orientació té la funció de promoure 
la presa de consciència proposant alternatives i la presa de decisions. 
 

B. Fase de treball del procés d’inserció: el projecte professional 
Aquesta és la fase de més rellevància del procés d’inserció i en la qual es construeix 
l’itinerari individual que inclou el projecte professional. Serà durant aquesta fase quan 
els estudiants podran millorar la seva ocupabilitat a través de la identificació i el 
desenvolupament competencial i, per tant, assolir el seu objectiu professional.  

 
C. Fase de tancament del procés d’inserció 
Aquesta fase té la funció de facilitar que la persona consolidi els canvis en 
l’ocupabilitat i reduir la funció d’acompanyament per part de l’orientador. Un bon 
tancament permet incrementar el sentiment de competència de la persona per portar 
a bon terme els seus projectes, utilitzant les noves capacitats en noves situacions del 
seu trajecte laboral.  
 
Descripció gràfica del projecte professional per desenvolupar-lo després en detall: 
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El projecte professional 
 
Recorregut que realitza una persona per millorar la seva ocupabilitat i assolir un 
objectiu d’inserció o laboral, mitjançant el desenvolupament de competències 
professionals. 

 
 

 
 
Els diferents elements que l’estudiant ha d’analitzar com a futur professional són:  
 
Conjuntura econòmica laboral: 
• Mercat laboral d’ocupació. 
• Sectors emergents a l’entorn i les perspectives d’evolució. 
• Índexs i tipus d’atur en el mercat laboral seleccionat. 
• Índex d’atur en relació amb variables clau (edat, sexe, etc.) del grup d’incidència. 
• Canals d’intermediació habituals. 
• Drets i deures dels treballadors. 
 
Conjuntura del sector d’ocupació: 
• Evolució del sector. 
• Teixit empresarial del sector (tipus, organització i estil de selecció de personal de les 
diferents empreses). 
• Condicions laborals que ofereixen els diferents sectors. 
• Tipus i perspectives de progressió professional en un sector. 
• Canals de reclutament utilitzats. 
• Factors que obstaculitzen o faciliten la contractació. 
 
Polítiques econòmiques i socials: 
• Mesures i accions que afavoreixen l’ocupació en relació amb la situació de la 
persona. 
• Impediments legals per a l’ocupació en relació amb la situació de la persona. 
• Incentius legals i fiscals per a l’ocupació en relació amb la situació de la persona. 
• Recursos i serveis de formació i inserció disponibles. 
 
Infraestructura econòmica i social: 
• Equipaments socials del territori i prestacions reals que ofereixen els grups 
d’incidència. 
• Estructures informals de suport ciutadà i interpersonals del territori. 
• Adequació dels dispositius de formació, orientació i inserció del territori. 
• Requisits i vies d’accés als equipaments i dispositius. 
 
Factors de discriminació social: 
• Impacte i condicions de discriminació. 

Què em demana i ofereix el mercat laboral? 

Situar-se en el context laboral: identificació dels factors estructurals vinculats al 
mercat de treball que incideixen en la pròpia ocupabilitat i les seves característiques 
i requeriments. 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

01/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 4 

• Limitacions objectives per exercir certes tasques i activitats. 
• Estratègies i factors de compensació dels efectes de la discriminació. 
• Acreditació legal reconeguda d’alguns factors (grau de discapacitat, tipus de permís 
de treball...). 

 
 
 

 
L’estudiant hauria de valorar i analitzar aspectes com: 
 
• Els propis interessos i motivacions a partir de desigs, afinitats, gustos, habilitats, 
experiència, coneixement, etc. 
• Les característiques de les diferents àrees d’activitat. 

 
 
 

 
L’estudiant hauria de valorar i analitzar aspectes com: 
 
• Les ocupacions existents en els sectors d’interès i dins el territori de referència. 
• Els perfils professionals, millor en clau de competències. 
• Les funcions i les competències requerides per al lloc de treball. 
• L’estructura organitzativa i les competències requerides per al lloc de treball: de qui 
depèn el treball, a qui ha d’informar, etc. 
• Els valors i les regles de funcionament, formals i informals, de les empreses 
vinculades a aquestes ocupacions. 
 
Les pràctiques externes que es gestionen a la URV (des dels centres, departaments i el 
CAE) són una alternativa ocupacional per a l’estudiant si vol tenir un primer contacte 
amb el món laboral.  
 
Per veure més informació sobre les pràctiques consulteu el quadern La importància de 
les pràctiques externes en el projecte professional. 
 

 
 
 

Què vull i què m’interessa? 

Quines alternatives ocupacionals tinc? 

Què tinc? Què em falta? 

Identificació de quins són els interessos i les motivacions que poden guiar els 
possibles objectius laborals . 

Després de fer l’anàlisi del mercat laboral i a partir dels interessos i motivacions que 
tens com a estudiant podràs obtenir possibles alternatives ocupacionals de cara a 
la definició de l’objectiu laboral. 
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Els resultats de l’anàlisi de l’ocupabilitat poden donar una llista de variables molt 
extensa. Si bé l’ocupabilitat es conforma amb el global d’aquestes variables, s’ha 
d’identificar el que anomenem factors d’incidència. 
 
Aquests factors constitueixen una fita que implica canvis significatius per a 
l’ocupabilitat de la persona. No es defineixen per si mateixos, sinó que es posen en 
relació amb la persona respecte al mercat de treball i els seus requisits. El seu 
assoliment ha d’estar a l’abast de la persona, i li han de facilitar l’assoliment del seu 
objectiu. 
 
Es defineix com a factor d’incidència aquell que: 
 

• És un determinant clau per a l’ocupació. 
• És modificable i accessible per a la persona. 
• És entès com a significatiu per a la persona. 

 
Aquests factors d’incidència seran els que, un cop fixat l’objectiu laboral, es 
consideraran el punt de partida per definir els objectius del pla de treball. És 
recomanable no identificar molts factors d’incidència al mateix temps, perquè és difícil 
treballar-los tots alhora. 
 
L’objectiu és que l’estudiant pugui fer un “mapa” que li permeti conèixer els factors 
que incideixen en la seva ocupabilitat i les competències que hauria d’adquirir i 
desenvolupar en funció de l’objectiu laboral que s’ha marcat. 
 

Objectiu del projecte professional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No necessàriament ha de ser un objectiu laboral d’inserció ocupacional. Es poden 
definir objectius diversos depenent de cada persona: 

A través de l’anàlisi de les variables presentades, l’estudiant defineix quin serà el 
seu objectiu laboral, que es podrà desglossar en diferents fites determinades per 
criteris d’assoliment a curt, mitjà i llarg termini. 
 

Objectiu 
laboral 

Què 
necessito? 

A què estic 
disposat? 

Identificar i valorar les pròpies capacitats i els límits personals en relació amb 
l’àmbit laboral i construir una imatge professional realista i positiva valorant i 
confiant en les pròpies capacitats. 
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• Accedir a una ocupació 
• Formació 
• Manteniment d’un lloc de treball 
• Promoció dins una empresa 
• Promoció dins el sector 
• Canvi d’empresa 
• Reorientació laboral 
 
També es pot donar el cas que l’estudiant tingui l’objectiu laboral molt clar des del 
moment d’iniciar el procés. En aquest cas poden passar dues coses: 
 
1) Que a través de l’anàlisi de les diferents variables i especialment de l’ocupabilitat 
confirmi realment l’execució d’un projecte professional orientat a aquell objectiu.  
 
2) Que precisament l’anàlisi de la seva ocupabilitat en relació amb aquella ocupació el 
porti a descartar aquell objectiu laboral i a valorar altres possibilitats que fins aleshores 
no havia tingut presents. 
 
Durant la construcció del projecte professional s’aniran desenvolupant moltes 
competències, i l’apropament i coneixement del mercat laboral possibilitarà un 
augment en la precisió de l’anàlisi de la pròpia ocupabilitat.  
 
Com a conseqüència poden sorgir variacions en l‘objectiu laboral. Aleshores només es 
tracta de reprendre i reconduir el procés prenent com a referència el mapa que 
sempre ofereix el projecte professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entre els factors d’incidència obtinguts en l’anàlisi de l’ocupabilitat caldrà cercar les 
competències (tant les desenvolupades com les que cal desenvolupar) que permetin 
millorar l’ocupabilitat, ja que és a través del desenvolupament que serà possible el 
canvi en els factors personals i competencials que estan incidint en l’ocupabilitat. 
 
Alguns aspectes que cal tenir en compte són: 

Objectiu 
laboral 

Què 
necessito? 

A què estic 
disposat? 

A través de l’anàlisi de l’ocupabilitat realitzada es podran identificar quins factors 
d’ocupabilitat estan incidint positivament o negativament en l’accés a l’objectiu 
laboral definit. 
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• Les competències s’expressen a través de la definició i els elements. Abans 
d’identificar les competències, caldrà que l’estudiant les tingui ben conceptualitzades i 
conegui què volen dir. 
 
• El model de competències avalua l’acció competent, com es posen en joc aquestes 
en una situació i context laboral concrets.  
 
• El fet d’analitzar la pròpia ocupabilitat ja requereix l’activació de competències, per 
la qual cosa es pot afirmar que conèixer els factors que incideixen en l’ocupabilitat i les 
competències que cal desenvolupar ja suposa en si mateix un procés de millora. 
 
• Les competències que es tenen reforcen la millora, ja que permeten combatre els 
punts febles i són recursos facilitadors en l’assoliment de les fites establertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una cop està clara la millora, es pot valorar amb quina disponibilitat i recursos es 
compta per afrontar un procés de canvi. 
 
En més d’una ocasió la manca de disponibilitat o de recursos podrà fer inviable el 
desenvolupament competencial i, per tant, s’haurà de valorar la possibilitat de canvi 
d’objectiu laboral.  
 
La recomanació és que l’estudiant pugui valorar i analitzar aspectes com: 
 
• Disposició que té l’estudiant per destinar temps i recursos propis i en quina mesura. 
• Nivell de motivació que té l’estudiant i si aquest permetrà el sosteniment del procés 
al llarg del calendari que es marqui. 
• Disposició de l’estudiant per assumir el cost del procés. 
• Disponibilitat que té l’estudiant per als desplaçaments i la mobilitat geogràfica. 
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Objectiu 
laboral 

Què 
necessito? 

A què estic 
disposat? 

Referit a la disponibilitat de posicionament, els recursos, el temps i la motivació de 
la persona vers el procés. 
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