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2.2. PLA DE MILLORA DE LA TEVA OCUPABILITAT 

  

Introducció 
 
Tenint en compte els elements del context (factors estructurals) que hi estan 
interferint, un cop que s’identifica quines competències corresponen als factors 
d’incidència assenyalats, i consegüentment, quines són les competències que cal 
potenciar o desenvolupar, el tècnic orientador podrà acompanyar-te en la definició i 
execució del teu projecte professional.  
 
Un pla de millora és aquell en què els objectius realment reflecteixen les necessitats de 
millora i són producte de la decisió que ha pres l’estudiant i en què els resultats 
permeten l’avaluació de l’assoliment d’aquests objectius.  
 
Aquest seria l’esquema a seguir: 
 

 
 
1. Fixar objectius concrets 
 
És una manera d’indicar la distància entre la situació actual i la situació a què es vol 
arribar. Els objectius han de ser operables, viables, realistes, i se n’ha de planificar 
l’assoliment al llarg del procés d’inserció.  
 
S’ha de tenir en compte que els objectius no han de ser excessius ni llunyans, ja que 
això podria desanimar els estudiants. Una estratègia és fragmentar-los en objectius 
intermedis, atès que l’experiència mostra que a mesura que la persona supera 
progressivament els objectius intermedis incrementa la seva capacitat d’afrontar 
objectius més amplis. 
 
Per comprovar que un objectiu està ben fixat pot resultar útil fer-te algunes preguntes:  
 

• Què és el que et proposes millorar? 
• Com ho aconseguiràs? 
• Qui et pot ajudar? 
• En quant de temps creus que ho pots assolir? 
• On pots portar a terme això que et proposes? 

 
I altres que permetin una confirmació definitiva: 

• Per què et proposes aquest objectiu? 
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• Per a què t’ha de servir haver-ho aconseguit? 
• Quin valor tindrà haver-ho aconseguit en un futur a llarg termini? 

 
2. Estratègies i accions 
 
En aquest apartat l’estudiant ha de reprendre el banc de recursos i la xarxa de 
contactes dels quals disposa, però, sobretot, el tècnic orientador el pot informar sobre 
les accions, programes i recursos que es desenvolupen en la URV i que li poden ser 
d’utilitat, com ara: sessions individuals, tallers col·lectius sobre diversos aspectes 
d’ocupació i inserció, pràctiques externes, conferències, jornades, fòrum d’ocupació, 
etc. 
 
3. Temps i calendari 
 
Cal preveure el temps que és necessari per assolir cada objectiu. Per una banda cal 
considerar el temps de què es compta i estar disposat a dedicar-lo al propi pla d’acció, i 
contrastar aquest temps amb el temps que pot requerir realment l’assoliment 
d’aquest objectiu, considerant sempre quines són les exigències del mercat, del 
compliment dels terminis legals, del calendari dels recursos per a la realització 
d’accions, la durada fixa d’algunes accions, etc. 
 
4. Responsables i persones implicades 
 
En alguns casos també podran intervenir altres persones, perquè a l’estudiant li 
convindrà implicar altres subjectes del seu entorn en el seu procés d’anàlisi i de canvi. 
El paper d’aquestes persones pot ser divers: funció de suport, de seguiment, 
acompanyament, etc. 
 
5. Resultats 
 
Els resultats, a través d’indicadors i evidències, han de permetre visualitzar la millora 
de l’ocupabilitat i el grau de consecució dels objectius.  
 
A les persones els costa identificar les evidències que permeten constatar si hi ha 
hagut o no una millora competencial, per això l’orientador et podrà acompanyar a 
l’hora de recuperar aquestes evidències de la pròpia experiència (identificant elements 
concrets que permetin evidenciar la millora), tenint present que han de ser definides i 
significatives per a la persona. 
 
Tingues en compte que aquesta etapa és de màxima experimentació i posada en 
pràctica de competències, i has de ser conscient que costa mantenir el procés, i és 
probable que et sentis descoratjat, perquè el procés es fa massa llarg, etc.  

 
La recerca de feina ha de constituir una estratègia transversal de treball, i a través 
d’aquesta es pot explorar, analitzar i contrastar la demanda del mercat laboral envers 
una o diverses ocupacions amb la pròpia ocupabilitat, identificant els factors 
d’incidència des d’una perspectiva molt més pràctica i realista. 
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