
Un èxit  en la  programació
d'activitats per a l 'a lumnat

d'ESO, Batxi l lerat i  Escoles

d'Adults.

66  Activitats confirmades  !

F ins al  mes de febrer més de

600  alumnes  que han conegut

la situació  del  mercat laboral  i

les ocupacions més    

 sol · l ic itades en el  terr itori .
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ACTIVITATS FOMENT DE LA FP 

WEBINAR FP DUAL

La mil lor  manera de coné ixer  en

profunditat la  modal itat d'FP Dual  és a

través del  professorat expert.  A més

actualment trebal lem perquè  les

empreses,  l 'a lumnat i  la  societat en

general  valore els seus avantatges i

vulga fer  ús de la  FP Dual com la millor

manera d'aconseguir una elevada

qualificació  i  integrar-se en el

mercat laboral  de manera efectiva.



Com cada di jous a les 9 :30h hem pogut

compartir  café  amb una empresa que ens

ha trasl ladat les seues necessitats de

personal  i  més info de qui  són.

Aquest mes ha sigut amb:

-  Indústries Segui Alcoi

-  Dusmel

-  Picda S.L.

Un breu i  enriquidor espai  que faci l ita

informació ,  recursos i  c laus per a

l 'ocupació  local .

 

Taller d'entrevista en l ínia.

Taller de cerca de treball;  cv,  carta de

presentació  i  canals.

Dins de la  programació  de formació  per

l 'ocupabi l itat,  seguim real itzant més

tal lers,  aquesta vegada de manera

virtual .

 

Hem real itzat  4  tallers ,  amb un total  de

39  persones .Persones estupendes que

ja tenen més competències per a trobar

trebal l !

Fer un v ídeo-curr ículum resulta una

estupenda manera de mostrar-nos qui

som i  què  és el  que podem aportar  per a

un futur trebal l .  

Hem aprés molt  sobre això  en aquest

webinar i ,  a  més a més,   hem mil lorat es

competències digitals  tan necessàr ies

hui  dia.

Alfonso Díaz 
Industrias Seguí

Mario Soler
Dusmel

 

UN CAFÉ AMB...

WEBINARS PER A
L'OCUPABILITAT

Raquel Jiménez
Picda

NOUS TALLERS ONLINE
D'OCUPABILITAT



Increïble l'experiència visitar Indústries Seguí de

manera virtual des de les seues instal·lacions a

Alcoi.

A més, el seu gerent es va prestar a resoldre totes

les preguntes que li van fer i va ensenyar la

maquinària, els llocs de treball i moltes més

curiositats sobre l'envergadura dels treballs que

estan realitzant actualment.

Aquesta activitat ha tingut un gran acolliment. La

seua realització és en línia pel que arriba a totes les

persones i llocs en qüestió d'un clic.

Mai ha sigut tan fàcil i segur visitar una indústria

per dins!

TOUR VIRTUAL PER
L'EMPRESA

WEBINAR EMPRENEDORIA  
SOCIAL

Després d'aquest webinar ens va quedar

molt clar que és possible emprendre,

ser sostenibles i guanyar diners.

Ens va sorprendre gratament la

quantitat d'exemples d'emprenedoria

social que ja existeixen en el nostre

territori.

Ens anima que aquesta tendència vaja

en augment.



Jornades Agenda 2030. 

Treball decent i creixement econòmic

Una setmana de deu jornades emmarcades en línia als Objectius de Desenvolupament Sostenible

(ODS), de l'Agenda 2030, especialment en la promoció d'un desenvolupament socioeconòmic, inclusiu

i sostenible així com l'ocupació decent per a totes les persones.

Jornades que van tindre com a objectiu compartir informació sobre les qüestions relacionades amb la

contractació laboral responsable, l'associacionisme empresarial i sindical, la seguretat i salut en

el treball, la conciliació i el teletreball així com la transformació digital i el "buenrollismo" en els

espais laborals.

Hem comptat amb persones especialitzades en cadascún dels diferents àmbits sent totes i

cadascuna de les jornades molt interessants.

                                                                                                                                                                                         Moltes gràcies!



Jornades Agenda 2030.

Treball decent i creixement econòmic

En aqueix primer dia vam poder conéixer diferents

iniciatives de gestió de persones de la mà
d'empreses com; Grup Maia, ITC Packaging,

BimbiDreams i SG Hogar.

Pla d'acolliment, flexibilitat horària,avaluacions de

l'acompliment, retribucions variables, plans de

formació, accions en grup per a la creació d'un

sentiment de pertinença i d'equip,...i més varem

ser els temes més destacats.

Resultat: PRODUCTIVITAT fruit de la CONFIANÇA

Un inici de jornades en les quals els representants

de les agrupacions empresarials de  cadascun dels

municipis ens van  parlar d'associacionisme

empresarial.

Vàrem comptar amb:

- Héctor Torrente de IBIAE

- Natxo Gómez de FEDAC i,

- Vicente Donat de COEVAL.

El segon dia de jornades va donar principi amb Raül

Roselló d'UGT PV amb el qual vam poder saber més

sobre contractació responsable.

En la jornada d'inclusió laboral, vam conéixer les

diferents accions que duen a terme quant a

inclusió organismes com Trèvol, Creu Roja i

Càritas.

Des d'atenció i formació individualitzada a selecció
i acompanyament per a persones amb

discapacitat, famílies i persones en exclusió social.



Jornades Agenda 2030.

Treball decent i creixement econòmic

El molt que vam aprendre d'experts com Usue

Madinaveitia, David Blay i Dinka Villarroel en temes

de conciliació i teletreball.

L'experiència de David i de Usue d'anys

teletreballant contrastat amb les dades

d'investigacions de Dinka.

La digitalització s'ha accelerat durant aquest útlim

any però no es tracta de pujar-se a aquest tren a la

babalà i voler canviar-lo tot de la nit al dia com bé
ens van aconsellar experts com Jordi, Yolanda i

Josep de Ecommalia, iPyC i Eset España

respectivament.

 Polítiques favorables contribueixen a

més compromís i col·laboració dels

treballadors i per tant major temps per al

descans i un equilibri que es tradueix en

menys depressió i més productivitat.

Com més èxit tenia el meu projecte de

*mamiconcilia, més m'allunyava del

meu èxit familiar i de conciliació.Vaig

decidir posar de nou en el *centrode la

meua vida els meus valors i interessos

i lluitar pel meu somni.

Empresaris/àries que han construït el

teixit empresarial de la zona han

d'entendre no podem controlar als

treballadors tot el temps.Es tracta de

canviar paradigmes i confiar en els qui

has contractat.

  

Per a començar un projecte e-commerce

es tracta de pensar que el digital és una

via més de captació on és important

conéixer bé el producte que ofereixes i a

qui et dirigeixes.

Sobre la base del projecte que vulguem

desenvolupar cal tindre clar el model de

negoci. Establir pressupost, saber qui ho

gestionarà, l'escalabilitat, la implicació,...

Hem de parar atenció a les amenaces

que s'estan donant actualment. 

Cal formar-se, administrar permisos

d'usuaris, realitzar auditories de manera

contínua, veure solucions de seguretat

que s'adeqüen a les necessitats i

analitzar els diferents atacs per a

millorar en temes de seguretat.

Ara les empreses estan obertes a la

transformació digital i encara que siga

per necessitat s'obrin oportunitats.

Cal dur a terme unes bones pràctiques

que parteixen d'una planificació i

preparació per a les eines de la indústria

4.0.

Hem d'identificar què volem aconseguir i

millorar així com dimensionar el projecte.



Conversar de manera distesa amb Ismael Senent d'UGT PV

Muntanya-Vinalopó-Vega Baixa i amb un café damunt de la taula en

aquest espai virtual, ens va proporcionar una visió més àmplia dels

sindicats i la seua funció.

Què són?

Per a què serveixen?

Quin tipus de drets dels treballadors/ores es defensen?

Què implica com a treballador/a pertànyer a un sindicat?...

"Amb els 130 anys d'existència,s'han anat aconseguint molts drets

per a les persones a través del sindicat".

Jornades Agenda 2030.

Treball decent i creixement econòmic

En la jornada de Gestió de la Salut i Riscos

Laborals es va posar d'especial rellevància

l'especial atenció que ha de prestar-se tant a

l'ergonomia laboral com a la prevenció i la

vigilància de la salut en els entorns de treball.

L'ergonomia segons l'Associació
Internacional d'Ergonomia, és el
conjunt de coneixements científics
aplicats perquè el treball, els
sistemes, productes i ambients
s'adapten a les capacitats i
limitacions físiques i mentals de les
persones.

Això és aconseguir que les coses
estiguen adaptades a les persones i
així  evitar lesions.

Com a tècnic de prevenció,
assessore a les empreses en com
minimitzar els riscos laborals i com
complir les lleis.
La prevenció ha d'anar des de dalt
fins baix. 

El que es tracta és de conscienciar
que tots i cadascun tenim la
responsabilitat de comunicar que
les tasques són segures i en cas de
veure algun perill dir-ho per a veure
les mesures a prendre.

En vigilància de la salut treballem
infermeres/eres i metges/esses. El
primer és agafar l'avaluació de riscos
que han fet els tècnics/ques de
prevenció en seguretat, prevenció i
ergonomia i, crear un pla de
vigilància de la salut que incloga les
actuacions que es realitzaran.

Cal tindre clar en aquesta situació
COVID-19 qui és un contacte estret
d'un positiu a l'efecte de protocols
de proves, aïllaments,...



Jornades Agenda 2030.

Treball decent i creixement econòmic

Pegats a la pantalla ens van

tindre els i les participants del

Fuck Up Fridays. I és que es

noten els anys d'experiència i el

coneixement de Raül, Blai i

Paloma no solament com a

emprenedors/ores sinó com a

empresaris/àries.

Iniciem un equip d'amics amb un perfil tècnic, multidisciplinari i amb un esperit de

"els tres mosqueters i d'Artacán". Són molts els vestits quan un comença:

gerent, comptable, comercial, rrhh i també en el meu cas instal·lador, tractador

de legionel·la,...I encara que no anava mal l'empresa, va arribar la crisi de 2008 i

....varèm aprendre que calia fer un canvi de perspectiva, buscar noves

oportunitats, professionalitat, valors esportius i d'escalada i sobretot i

principalment temprança.

Volar amb globus pot semblar per a molts una cosa inútil perquè no anem ni

venim i  com diu la frase de Lionel Terray: "Quasi tots coneixen la utilitat de l'útil,

però molt pocs coneixen la utilitat de l'inútil". 

No obstant això, et dóna tres claus aplicables als negocis i al camí de la vida com

són; prendre perspectiva, consciència del moment present i equilibri. Això de

fracassar prompte i fracassar molt, per a mi és una milonga.TotGlobo pot ser

considerat un fracàs des de l'inici encara que depén de la definició del que

cadascun entenga com a èxit i com a fracàs.

L'empresa sorgeix per una sèrie de necessitats que Peter va detectar i que

encara que no tenia a veure amb els negocis que fins al moment portaven en

marxa es va decidir muntar una línia i així es va fer.

Dels tres moments d'expansió o reculada, remarcar que del que es tracta és de

continuar aprenent de tot i a tots els nivells. No estracta de tindre una empresa i

ja està. Cal gaudir amb el que has posat en marxa i això imlplica molt d'esforç i

energia. 

A persar de tot hem de deixar a un costat les pors i continuar fent passets cap

avant. He viscut desespers i sé el que és començar de zero.



Jornades Agenda 2030.

Treball decent i creixement econòmic

Una clausura, on Pablo Úbeda va destacar que la setmana de

jornades havia comptat amb 26 ponents i amb més 200 persones

assistents.

Jornades necessàries per a continuar fent front a la desocupació
d'una manera molt més eficient. Emprendre continua sent una molt

bona oportunitat per a tindre una viabilitat econòmica encara que el

context, d'aquesta pandèmia, no sembli l'escenari més adequat. I és

que tot camí, ja siga com a assalariat o com a emprenedor/a

presentarà dificultats però una actitud cap a l'aprenentatge dels

errors ens fa tornar a seguir avant.

Continuarem lluitant des de les administracions per a acabar amb els

desequilibris que tant dones com majors de 45 anys continuen

havent d'enfrontar cada dia.Una setmana intensa que ens ha

demostrat que anem pel bon camí i que hem de continuar treballant

en aquesta línia.

La conferència final va ser protagonitzada per Sergio Ayala qui no solament

va posar un toc d'humor sinó que va recordar la importància de "ser bona

persona" i incloure el bonrollismo en el treball. Durant una hora i més,  va

aconseguir d'una manera molt divertida fer-nos reflexionar i pendre nota de

diferents claus per al dia a dia. Us deixem alguns fragments:

El que serveix per a les persones, serveix per a les empreses.

Com a empresaris/àries farem moltíssims errors pel que hem d'aprendre d'ells. 

Hem d'aprendre a alçar-nos i  diferenciar-nos.

Hem de cuidar-nos a nivell físic i eixir a córrer o fer esport, tot el que acabe en

-ing: running, skating,...

L'actitud és la part fonamental de tota organització.Si eres millor persona

eres una miqueta més feliç.

Formar-se. Cal llegir i formar-se per a aprendre a relativitzar les coses.

Fonamental voler-nos, estimar-nos. Ha d'existir estima, amor en les

organitzacions.I el quart dels pilars: RIURE .L'humor és una cosa fonamental.

Afrontar qualsevol cosa amb humor.No hi ha cap tema, per molt profund que

siga que no es puga tractar amb bon humor i "buenrollismo"



Cançó favorita: Qualsevol cançó del grup Keane. Escoltar la

seua música em transmet pau i em fa connectar-me amb les

coses realment importants de la vida.

Esport favorit: Més que fer esport, la meua activitat física

preferida és el ball. Molts anys aprenent i practicant dansa

clàssica i espanyola. Actualment mantinc les meues classes

de flamenc: un repte i uns riures totes les setmanes.

Lloc especial: Dos amors tinc: la panoràmica des de l'alt de

"Sant Antoni" a Alcoi i capbussar-me en la mar a Daimús on he

passat l'estiu des de fa 42 anys.

En el meu temps lliure... prendre alguna cosa en una

terrasseta amb els meus amics i amigues, explicar-nos coses

divertides i riure'ns de tot...un plaer.

AQUEST MES CONEIXEM A ...

Accedeix a tots els nostres serveis i

recursos en la nostra web ACTAIO i a

través de les nostres xarxes socials.

PRÓXIMAMENT...

MACARENA FLORENCIO QUILIS 
PSICÒLOGA EN L'ÀMBIT LABORAL, ORIENTADORA  I

TÈCNICA DE FORMACIÓ  EN ACTAIO 

https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.instagram.com/_actaio/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about

