
NEWSLETTER
NOVEMBRE

El dia 12 vàrem  iniciar la nostra activitat en el

Projecte Experimental V amb molta força,

realitzant el webinar "Noves oportunitats

formatives en FP com a trampolí  a l'ocupabilitat".

Amb la col·laboració de l'IES Jaume I d'Ontinyent,

l'associació IBIAE i l'organització  sindical CC.OO.

Comarques Centrals.

Pots veure-ho en el nostre canal de YouTube:

https://youtu.be/Cx3I5O8DyhE 
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Amb el projecte experimental V volem afermar els assoliments aconseguits amb la posada en

marxa de l’acord i donar continuïtat a totes les accions empreses per continuar complint els

objectius proposats, adaptant-los al canviant escenari socioeconòmic i aprofitant els

coneixements adquirits a través de les experiències passades.

Continuem treballant per fomentar i potenciar la Formació  Professional com a recurs clau pel

desenvolupament socioeconòmic de les àrees funcionals de la Vall d’Albaida i l’Alcoià així  com

l’abordatge de la problemàtica de la desocupació  i el desenvolupament local de manera

coordinada i planificada des de les entitats integrants per a l’interès comú de la ciutadania.

I N I C IA  LA  FASE  V  DE  L ’ACORD  TERR I TOR IAL  PER  L ’OCUPAC IÓ  I  EL

DESENVOLUPAMENT  TERR I TOR IAL :  ONT INYENT - I B I -ALCO I  (ACTA IO )

https://youtu.be/Cx3I5O8DyhE
https://youtu.be/Cx3I5O8DyhE


Hem realitzat 2  cursos online amb

l'objectiu de facilitar al personal

d'orientació  i docents de secundària i

batxillerat la seva labor orientadora

fomentant i dignificant els estudis de

Formació  Professional i les ocupacions

associades. A més hem comptat amb la

participació  d'orientadors/as de LABORA,

impulsant la col·laboració  i ampliant la

xarxa de col·laboracions de Actaio.

CURSOS PER ORIENTAR CAP
A L'FP 

WEBINAR PER A
L'OCUPABILITAT

Un èxit de participació  va tenir el Webinar

"Recerca de treball per Internet" realitzada

per Vanesa Belda com a membre de l'equip

tècnic de Actaio. Va ser molt interessant

la seva proposta sobre com utilitzar

Internet per a trobar treball i vam aprendre

sobre els llocs on trobar informació  i

ofertes. Amb tota seguretat hem

augmentat les nostres competències i

recursos per a la inserció  laboral.

UN CAFÉ AMB...

Un cafè  amb..." ha estat una autèntica

novetat dins de les activitats habituals

d'Actaio. Vam tenir la sort de reunir-nos de

manera online amb Ana Sánchez, una gran

professional de RH de l'empresa

Construccions Francés. Van participar

estudiants de secundària i altres persones

en desocupació, fent preguntes sobre els

estudis que fan falta per a treballar, si

agafen alumnat en pràctiques, què  valoren

més en la selecció  de personal, i moltes

altres inquietuds sobre el món laboral en

aquesta empresa. 



Cançó favorita: No tinc una especial, m'agraden molt les

bandes sonores de pel·lícules com Ballant amb llops.

Esport favorit: Tot el relacionat amb el ball, trekking per la

muntanya i m'agradaria començar a practicar pilates.

Lloc especial: No importa on sinó amb qui, però Barcelona

sempre serà una ciutat especial per a mi.

En el meu temps lliure...m'agrada tot el que ara no podem

fer, reunions amb els amics, conèixer nous restaurants

...mentre tornem a la normalitat he decidit aprendre a

utilitzar la màquina de cosir i  conrear l'hort.

VANESA BELDA. 
PSICÒLOGA I TÈCNICA DE FORMACIÓ EN ACTAIO

https://www.linkedin.com/in/vanesabelda/

AQUEST MES CONEIXEM A ....

PROXIMAMENT...

Accede a todos nuestros

servicios y recursos en nuestra

web ACTAIO y a través de

nuestras redes sociales.

https://www.linkedin.com/in/vanesabelda/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about
https://www.instagram.com/_actaio/
https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/

