
ACTAIO ACONSEGUEIX IMPLICAR LES EMPRESES DE LA ZONA

En aquest Projecte V de l'Acord Territorial de les Comarques Alcoi, Ibi i Ontinyent s'han sumat

prop de mig centenar d'empreses a les diferents activitats i a les quals agraïm la seua

participació ja haja sigut en els espais en línia de Café amb, Fuck Up Fridays, Històries de la FP,

jornades de l'Agenda 2030,... 
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Un taller diferent i dinàmic en el qual es van

facilitar les claus i eines per a potenciar les

habilitats interpersonals.

Entendre l'ocupabilitat com un viatge amb

diferents parades on un ha de ser el protagonista i

responsable dels seus moviments.

Motivació, actitud i autoconeixement van ser els

principals ingredients.

Inscripcions o més informació en la web de *Actaio:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

Durant el mes de març s'han dut a terme accions

de reclutament acostant les ofertes dels portals

d'ocupació del territori PORTALEMP a les persones

en cerca d'ocupació.

Com a novetat,els participants van poder entrenar

les seues habilitats augmentant així les seues

possibilitats en l'entrevista.

8 empreses contactades i 4 persones

preseleccionades!

WEBINAR PER A
L'OCUPABILITAT 

ACCIONS PER A
L'OCUPABILITAT

Nova programació en línia dirigida a persones que

vulguen augmentar les seues possibilitats d'èxit en

la cerca d'ocupació, en aquesta ocasió en

l'administració pública.

Es van donar a conéixer molts recursos i eines per a

organitzar la cerca i trobar treball en l'Administració
pública; com accedir a les ofertes, com crear

alertes i els tràmits digitals més rellevants.

21 persones preparades i llestes per a iniciar-se en

la  cerca d'ocupació pública!

 

WEBINARS PER A

L'OCUPABILITAT



En aquesta ocasió s'ha realitzat un especial DONES

que ha estat ple de talent jove i sota el títol: Fuck

Up Fridays Woman.

Il·lusió, passió i ganes es van desprendre de les

participants amb les seues empreses:

-Fustea

- Sisu Comunicació
- Robotins

- Marimba

"En els inicis tenia molta experiència en fusta, construcció però no sabia ni com parlar als

possibles clients. Vaig agafar confiança després de presentar-me al programa per a emprenedors

d'Activa Àgora a Alcoi i guanyar el primer premi. Una clau saber envoltar-me de gent que m'ajuda a

créixer i pagar-li acorde. Ara estem tenint molta visibilitat pels projectes de Imagine Montessori

School i Els Mòduls de la Pineda."

"Els meus inicis van ser molt primerencs i vaig començar a treballar sense tindre la carrera

acabada. Vaig treballar com a periodista independent cobrint temes d'allò més diversos i

alternava ràdio, televisió i premsa escrita. Un dels errors que vaig tindre amb un equip en els

inicis va ser tindre la principal part d'ingressos en un sol client. Quan aquest client va caure, la

situació econòmica va ser difícil. Vaig veure la crisi com una oportunitat i vaig iniciar pel meu

compte sabent que no volia repetir: estructura gran de persones, cost d'instal·lacions i dependre

d'un sol client."

"Parlant amb un amic, ens va comptar el negoci que feia en un altre país i em va agradar molt.

Iniciem amb un logo que jo mateixa vaig dissenyar. No vam voler endeutar-nos i vam anar a poc a

poc amb la inversió en dispositius. No sabíem molt de xarxes socials i vam aprendre. Vam fer

molta faena de camp per a donar-nos  a conéixer entre col·les, ajuntaments,... Oferim una sessió
gratuïta per a qui vulga conéixer-ho. Hi ha hagut diverses dificultats a nivell econòmic, de temes

de connexió amb la pandèmia,.. El que més ens ha funcionat en comunicació és el boca a boca. "

"Vi una manca que si em formava podria cobrir. Molta gent em deia que m'anava a anar malament.

Encara i  així vaig decidir provar  sort i vaig anar a per això. Tenia clar on volia arribar, vaig establir

el meu objectiu, vaig dissenyar el pla i em vaig formar. Les meues claus van ser: molta energia,

obstinació i estar atenta a les oportunitats. Respecte al client de manera integral, amb qualitat i

oferir-li el millor tracte possible."

FUCK UP FRIDAYS 

Carmen Diago

Fustea

María Moltó
Sisu Comunicación

Clemencia Rojas

Robotins

Sabah Kishmi

Marimba

TOUR VIRTUAL

De la mà de Jesús Antón, director d'operacions,

entrem en l'empresa Dicar.

Que interessant veure com es fabriquen els

cucurutxos de gelat i l'evolució des que iniciaren

en 1955!

Entrem directament i de manera virtual a la sala

des d'on la pasta passa pel forn en forma redoneta

acabant com a cucurutxo passant per les diferents

màquines de modelat, refredat i envasat.

Una visita que pots reviure en el canal de YouTube

de Actaio.



Coneix les històries de:

- Rafa Valverde de Construccions Francés,

- José Abad de Smartable,

- Borja Pérez de Acceseo,

- Patrícia Vila i Marian Verdú de ITC Embalatge,

- Jacinto Amer i José Ramón de Transports Martínez

Albert.

Persones que en el seu moment van estudiar

Formació Professional de:

- Administratiu

- Informàtica d'Empresa

- Comerç
- Sistemes microinformàtics i xarxes

- Desenvolupament d'aplicacions web

- Instal·lacions electrotècniques

- Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids

- Conformats de polímers i metalls

- Electricitat

- Robòtica

- Emotlament de metalls i polímers.

Gràcies per haver-nos en compartit com va ser

l'experiència d'estudiar uns estudis de Formació
Professional.

Participa i contribueix al fet que altres persones

canvien els seus prejudicis sobre la formació
professional, coneguen els seus avantatges i

puguen veure-ho com l'opció que millorarà les seues

possibilitats laborals.

Carolina Hernández
Bornay

Sergi
IMASD

Aquest mes hem gaudit en aquest espai amb dues

empreses molt interessants:

- IMASD

- Bornay

Ambdues valoren positivament els estudis de

Formació Professional pel seu enfocament pràctic,

concret i les àmplies eixides laborals.

I és que comptar amb una formació específica és

una cosa que marca la diferència hui dia.

Cafés virtuals amb els quals hem gaudit, aprés i

que si te'ls vas perdre pots veure'ls en el canal de

YouTube d'Actaio.

HISTÒRIES DE L'FP

 

 

 

Posa't en contacte amb nosaltres i recollirem el teu

testimoniatge en vídeo a través de connexió en línia.

 

 

Web: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

 

UN CAFÉ AMB...

Visita nuestro canal de YouTube y escúchalos:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/


Fem un pas avant en la Formació
professional.

L'alumnat de l'IES Pou Clar ens va explicar

de primera mà  la seua experiència trencant

estereotips de gènere.

Es tracta de:

- Desmitificar les ocupacions i estudis

vinculats al gènere.

- Ampliar la visió  dels estudis de formació
professional sense dependre d'estereotips

de gènere.

- Comptar amb el suport de les famílies i

l'entorn per a seguir avant amb aquesta

formació.

Aquest mes es van reunir les técniques de

formació  de l'equip d'Actaio juntament amb

Pablo Úbeda i Mamen Coll de la regidoria de

promoció  econòmica, comerç, innovació  i

projectes europeus de l'ajuntament.

Reunió  per a fer una valoració  de la marxa

de les activitats realitzades en relació  al

que ha funcionat i els aspectes a millorar

per a seguir avant amb aquesta formació.

WEBINAR DE L'FP

REUNIÓ DE TREBALL

Sens dubte, converses constructives que serviran per a continuar aportant i innovant

en el desenvolupament local de les comarques.



Així de contents/es rebien les

nostres bosses Actaio persones

col·laboradores durant aquest

projecte i que continuarem

entregant per a agrair de manera

simbòlica la seua contribució.

COL.LABORADORS/ORES



El projecte d'Actaio es diu en realitat

"Projecte experimental V: Formació
professional, innovació i transformació
digital per al desenvolupament local".

Finalitza la seua cinquena edició aquest

mes de març i ho expliquem en Ràdio

Alcoi.

Vanesa Belda, tècnica de formació, va

fer un xicotet repàs per les línies més 

 rellevants i va contar la bona notícia

sobre la continuïtat del projecte.

Pots escoltar l'entrevista en la web

d'Actaio

¿SAPS QUÈ...?

¡¡¡FINS A LA PRÒXIMA!!!


