
 

 

 

 

PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ITINERARIS INTEGRATS D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

L'Ajuntament  de Nules ha posat en marxa el  Programa  d'Itineraris  Per a la  Inserció Sociolaboral 

per a persones en situació de risc o exclusió social. Aquest programa està subvencionat per la 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i finançat pel Fons Social Europeu 

(F.S.E.). 

Aquesta   iniciativa,  promoguda   pel  departament   municipal de Serveis  Socials,  treballa  per 

a aconseguir    l'objectiu    del  *FSE  de promoure l'ocupació i el desenvolupament dels recursos 

humans en el territori promovent la inclusió social i lluitant contra la pobresa i la discriminació 

de qualsevol índole. 

 

El programa que s’ha dissenyat a Nules per a 2019 està dirigit a dones en dificultats per accedir 

al mercat laboral on es fan itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral ajustant-se a les 

necessitats de cada una de les participants al programa. 

 

En aquesta actuació comptem en diversos perfils professionals per atendre a les participants; 

dues treballadores socials, dues psicòlogues, dues orientadores i un orientador laboral, una 

formadora per a l’ocupació, un administratiu i una administrativa que portaran a terme de 

manera conjunta les actuacions del programa. 

 

Les fases dels itineraris són les següents: 

- Derivació de serveis socials al programa 

- Informació i acolliment per l’equip de professionals 

- Diagnòstic d’ocupabilitat i disseny d’itinerari 

- Formació i desenvolupament personal 

- Participació activa 

- Orientació i recerca d’ocupació 

- Inserció sociolaboral 

- Seguiment 

  
 



 

Cada actuació haurà de comprendre les següents activitats: 

1) Acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat. Es busca conéixer l'historial professional i 

formatiu de la persona, per a detectar necessitats, manques, actituds, competències i altres 

factors relacionats amb l'accés a l'ocupació. L'objectiu final d'aquesta acció és aconseguir 

establir el seu perfil d'ocupabilitat i dissenyar mesures concretes per a la seua inserció laboral. 

2) Disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat. És la part del programa on es marquen 

els objectius, la relació d'accions de promoció personal i millora de l'ocupabilitat, així com els 

suports personalitzats que necessite la persona. Aquesta actuació,  al seu torn,      comprendrà  

l'atenció    psicosocial,  el  desenvolupament personal i  competencial, orientació laboral, 

formació, prospecció i intermediació laboral (cerca d'ofertes laborals) i suport en l'ocupació amb 

la finalitat de consolidar-lo. 

3) Intervenció i Acompanyament. A través d’atencions individuals o sessions grupals es treballarà 

per a aconseguir que les persones participants s'impliquen activament en el procés d'inserció 

laboral i treballen per a superar problemàtiques en l’àmbit personal. 

4) Pràctiques d'aprenentatge i inserció en empreses: Dins de les possibles accions a emprendre  

es podran fer cursos formatius  que milloren  les  condicions  d'accés al mercat de treball i buscar 

pràctiques en empreses del territori. 

 

Totes aquelles dones que formen part d'aquest programa d'inserció laboral signaran en la fitxa 

d'acolliment la seua adhesió voluntària al programa podent tindre el seu desenvolupament una 

duració variable en cada cas. 

 

En qualsevol cas, la duració prevista per al desenvolupament d'aquestes accions és fins al 

31 de desembre de 2019. 

 

 

CONTACTE  

Edifici Natiu (Antiga Cambra Agrària) 964. 67. 00 01 (ext. 451) 

Correu: iadmin1@nules.es 

 

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS: 

Ordre 16/2016, d'1 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques  Inclusives,  per      la 

qual  s'estableixen    les  bases  reguladores  per a la  concessió de subvencions dirigides al 



desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc 

d'exclusió social. 

 

Pàgina web del Fons Social Europeu de la Comissió Europea 
 

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es 

Pàgina de la Vicepresidència i conselleria de Polítiques Inclusives 

http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/fondo-social-

europeo 

 

Fons Estructurals per al període 2014-2020 en la Comunitat Valenciana. 

http://www.dgtic.gva.es/documents/85347/85372/Fondos-

estructurales_GVA_Viesca.pdf/2becff8d-9068-41ec-9137-707351f9b3f1 
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