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CV i Carta de presentació amb voluntàries
28.9%

Suport Tràmits
52.6%

Cerca de feina
18.4%

20

11

Demandes diferents per
realitzar un tràmit o per a
posar-se en contacte amb
alguna administració: certificat
digital, cita prèvia, NASS.

Persones han necessitat ajuda
per a crear el CV, la carta de
presentació o un anunci com a
demandants de treball.

7

Persones han completat les
sessions de cerca de feina per
internet.
Persones hn fet els tallers de
Gmail i La Meva Salut

RESUM I NDI CADORS
DINAMITZADORA: MIREIA MONTERDE

INDICADORS

DATA: 31/07/2021

NÚMERO

TOTAL PERSONES ATESES

26

TOTAL INTERVENCIONS (AMB
REPETICIONS)

39

PERSONES AMB DNI

4

PERSONES AMB NIE

18

PERSONES AMB PASSAPORT

4

DONES

19

HOMES

7

INSERCIONS LABORALS

3

RESUM PRINCIPALS
INTERVENCIONS

SESSIONS CERCA DE FEINA
Principalment: diferenciació dels diferents canals de
cerca d'ocupació a internet, com planificar la
recerca de feina; alta a Infojobs, Feina Activa,
inscripcions
en
pàgines
web
d'ocupació,
autocandidatura a empreses del sector d'interès
(correu i secció "Treballa amb nosaltres").

TRÀMITS
Les ajudes més demandades han estat per als
següents tràmits: Certificat digital, comunicar canvi
de dades a la S.S, cita prèvia en diferents
administracions (SEPE, Gramepark, Seguretat
social, Agencia Tributaria, Oficina habitatge,
obtenir el NASS a partir del certificat digital,
principalment).

CV I CARTA DE PRESENTACIÓ

REUNIONS CONVERSA CATLÀ

Acompanyament individual amb l'ajuda dels i les
voluntàries en la creació i millora dels cv i les cartes de
presentació. També es treballa com fer un petit anunci
per a aquelles persones que vulguin anunciar-se en
portals com "Milanuncios" i un petit escrit per a
practicar "com escriure un correu per a presentar la
nostra autocandidatura a una empresa".

Destinat a totes aquelles
practicar el català. Mitjançant
dinamitzades per la Judith,
lingüístics de la Direcció
Lingüística, es duen a terme
de 12 a 13h*

persones que vulguin
converses del dia a dia
i gràcies als recursos
General de Política
sessions tots els dilluns

*Durant el mes de juliol es van anul·lar moltes de les sessions de
formació TIC grupals tenint en compte el nombre de casos
positius per la covid-19.

