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CICLE DE FORMACIONS EN DESENVOLUPAMENT LOCAL  

Píndoles web per a personal tècnic local 

ORIENTACIÓ LABORAL I NOVES COMPETÈNCIES EN EL CONTEXT 4.0 

 

Dies: 9 i 10 de desembre 

Hores: 7 hores 

Format: Semipresencial (Plataforma virtual Cisco Webex Meetings i al Centre 

d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus) 

Certificat: Assistència 

Objectius 

- Contextualitzar els canvis que ha patit el mercat de treball. 

- Donar a conèixer el concepte indústria i societat 4.0 i les oportunitats que se’n 
desprenen.  

- Socialitzar experiències d’èxit i exemples d’empreses que incorporen les 4.0 en 
els seus processos productius.  

- Identificar les competències clau del nou context 4.0 injectant el nou paradigma 
en el model de competències ISFOL.  

- Donar a conèixer en que consisteixen alguns dels nous processos de selecció 
innovadors i com la digitalització, la Intel·ligència Artificial i el Big Data està 
modificant els canals, les eines i les metodologies de selecció de personal.  

- Dotar a l’equip tècnic de professionals de discurs i eines per traslladar els 
continguts treballats a les persones participants dels diferents programes i 
serveis d’ocupació.  
 

Contingut formatiu 

- Canvis significatius del mercat de treball en les últimes dècades i anàlisi del seu 
impacte.  

- Indústria i societat 4.0: L’arribada d’un nou paradigma.  
- Oportunitats que ofereix el nou context.  
- Anàlisi d’experiències existents a Catalunya.  
- Ocupacions i sortides professionals en aquest nou context.  
- Economies emergents que generaran nous llocs de treball 
- Competències clau en el nou context (tècniques, bàsiques i transversals).  
- Anàlisi de dades i fonts d’informació per a consultar.  
- El rol de l’equip d’orientació, capacitació i prospecció davant d’aquest escenari.  
- Com ens avancem? Canvis en els dissenys dels projectes, en les metodologies 

d’atenció, en l’oferta formativa que s’ofereix, i en les relacions amb les 
empreses.  
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Metodologia 

Sessions que combinen l’exposició de continguts de caire teòric amb la reflexió i la 
realització d’exercicis i activitats pràctiques.  
 
La segona sessió, presencial, tindrà una part de trobada tècnica i de presentació del 
nou espai de Formació i Innovació Boca de la Mina de la Diputació de Tarragona. 
 
Avaluació i Certificat 

Assistència obligatòria al 100% de les sessions per tal d’obtenir el Certificat 

d’Assistència.  

Dirigit a 

Personal tècnic de les àrees d’ocupació, orientació laboral, prospecció empresarial o 

desenvolupament local de les entitats locals de la Demarcació de Tarragona. 

Docent 

Laura Climent Martínez – Brots Consultoria: Consultora amb àmplia trajectòria en la coordinació 

de programes d’orientació, formació i inserció i especialista en atenció a col·lectius en situació 

de vulnerabilitat. Experta en gènere, empoderament, model d’ocupabilitat i competències i en 

metodologies d’acompanyament a la definició i execució del projecte professional i vital des 

d’una òptica integral. Experta en la gestió de Recursos Humans des del Model de Competències. 

Anys d’experiència en el treball amb el teixit empresarial i en el disseny i implementació 

d’accions de col·laboració innovadores entre empreses i  entitats socials.  

 

Durada 

Acció formativa semipresencial de 7 hores (3 hores virtuals i 4 hores presencials) 

 
Horari 

Sessió virtual: 9 de desembre de 9.30 a 12.30 hores a través de la plataforma virtual Cisco Webex 

Meetings 

Sessió presencial: 10 de desembre de 10.30 a 14.30 hores al Centre d’Innovació i Formació Boca 

de la Mina de la Diputació a Reus (Carretera Institut Pere Mata, 56, Reus) 

 

Participants 

25 - 30 persones 

 

Inscripcions 

https://www.dipta.cat/empren/cicle-dl-orientacio-laboral-i-noves-oportunitats-en-el-context-
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