
 
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI TÈCNIC DE SUPORT A LES 
INSCRIPCIONS I ORIENTACIONS  DEL PROGRAMA PICE 2021 

Clàusula 1.- Introducció al Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE): Pla 
de Capacitació. Característiques. 

El principal objectiu del Pla de Capacitació del PICE és oferir una acció directa als joves 
beneficiaris del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adaptada a les seves capacitats, 
perquè obtinguin la formació i/o qualificació necessària que millor s’adapti als requisits de 
les empreses, de forma que tot condueixi a la inserció laboral, bé sigui per compte propi o 
per compte aliè. 

El programa s’adreça a joves que compleixin els requeriments que marca el Sistema de 
Garantia Juvenil.  

El programa consta de cinc trams diferenciats:  

- INSCRIPCIÓ: difusió / captació dels joves per a la participació del programa, mitjançant 
la inscripció voluntària en aquest. 

- ORIENTACIÓ: Entrevista individual amb el jove, amb l’ajut d’eines informàtiques i proves 
que ens permet oferir una proposta personalitzada al jove segons el punt de partida 
objectiu professionals, i requeriments de les empreses. 

- FORMACIÓ: formació grupal es compon de fase troncal: 65 hores d’Habilitats Socials i 
ocupabilitat, Idiomes i/o Competències digitals, i una formació específica de d’una durada 
de 30, 60, 90 120 o 150 hores. 

- ACOMPANYAMENT: acompanyament, d'unes 5 hores per alumne, en la transició cap a 
la creació efectiva de l'empresa o cap a la inserció en el mercat laboral per compte aliè. 

- INSERCIÓ LABORAL: contacte amb ofertes de feina i processos de selecció i 
convocatòries d’Ajuts a la contractació. 

Clàusula 2.- Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és el servei tècnic de suport a les inscripcions i orientacions 
del programa PICE 2021, que engloba el suport en les tasques pròpies dels dos primers 
trams dels definits a la clàusula anterior. 

Clàusula 3.- Característiques i abast del servei 

El servei de suport a les inscripcions i orientació dels/de les joves participants al PICE tindrà 
les següents característiques i abast: 

- S’haurà de prestar suport humà  per a la realització de la inscripció/orientació 
personalitzable i per a tot l’àmbit geogràfic on la Cambra és competent. Cal tenir en 



 
 

 

compte que les inscripcions / orientacions van encaminades a les formacions que la 
Cambra ofereix en el marc del programa PICE i que aquestes es realitzen a diferents 
localitats dins l’àmbit geogràfic on la Cambra exerceix les seves competències. Per tant, 
les inscripcions/orientacions s’hauran de realitzar, per indicació de la Cambra, al lloc on 
es realitzi la formació del programa PICE al qual vagi encaminada en cada cas concret. 

- Les inscripcions podran fer-se de forma grupal, però sempre existirà entrevista individual 
amb els joves per a l’orientació. 

- Per cada inscripció/orientació l’adjudicatari retornarà: 

o Llistat de joves als quals s’ha assistit. 

o Els documents oficials establerts, degudament complimentats, en el termini de 2/3 
dies des de la realització de la sessió d’inscripció/orientació. 

- Qualsevol errada en la documentació haurà de ser solucionada per part de l’entitat en el 
termini màxim d’una setmana. 

- L’orientador/a és la persona que, sota la supervisió del/de la Coordinador/a PICE de la 
Cambra, s’encarrega de la realització, seguiment i compliment de la fase d’orientació 
vocacional i d’acompanyar els joves en el seu apropament al món laboral. 

Clàusula 4.-  Requisits de l’orientador/tutor: 

Els requisits mínims dels quals ha de disposar l’orientador/tutor assignat a l’execució del 
contracte són els següents: 

- Curriculars – La titulació acadèmica requerida serà: 

• Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o el títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents. 

• Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura tècnica o el títol de grau corresponent 

o altres títols equivalents. 

• Titulació oficial en estudis superiors o la seva equivalència.  

➢ L'experiència requerida és de més de dos anys en tasques similars. 

 

- Extracurriculars 

• Domini de l’ofimàtica, idiomes (català i castellà) 



 
 

 

• Competències: bon comunicador, treball en equip, orientació a client, detecció 
oportunitats,  capacitat analítica i de síntesi, escolta activa. 

Clàusula 5.-  Funcions de l’orientador/tutor: 

• Donar suport en les sessions d’inscripció dels/ de les joves al Pla de Capacitació del 
PICE, en coordinació amb la persona responsable de l’equip PICE. 

• Realitzar la fase d’orientació vocacional dels/les joves inscrits en el Pla de Capacitació, 
d’acord a les pautes indicades al Manual de Orientaciones Básicas (MOB), dissenyat per 
la Cámara de España, i els procediments interns dissenyats per la Cambra de Girona. 
S’adjunten les pautes del MOB d’aplicació al servei d’orientació/inscripció com a annex 
a aquest PPT. 

• Redactar l’informe d’orientació mitjançant els resultats de les proves establertes per la 
Cámara de España i les que es desenvolupin a la plataforma a tal efecte, juntament amb 
el resultat de les entrevistes d’orientació. 

• Vetllar pel compliment de les accions d’orientació segons les indicacions del MOB. 

• Lliurar a la Cambra la documentació justificativa, “Anexo 7: Formulario de Inscripción” i 
“Anexo 10: Informe Orientación Vocacional”, segons les indicacions del MOB i internes 
de la Cambra. Aquests annexos consten adjunts al present PPT. 

• Promocionar el Pla de Capacitació de la Cambra amb contacte directe amb entitats 
col·laboradores, proveïdors i altres entitats clau. 

 

ANNEXOS: 

- “Anexo 7 – Formulario de Inscripción PICE – Plan de Capacitación 2021” 

- “Anexo 10 – Informe orientación vocacional – Plan de Capacitatción 2021” 

- Pautes del servei d’inscripció/orientació del MOB 

 
 

 
  



 
 

 

ANEXO 7 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PICE 
PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 | PICE 

 

DATOS BÁSICOS 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

NIF / NIE 
 

DOMICILIO 
 

LOCALIDAD 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO 
 

E-MAIL 
 

CÁMARA DE COMERCIO 
 

SITUACIÓN LABORAL: 
(marcar una opción) 

Inactivo (desempleado no inscrito en SEPE)  

Desempleado 
(inscrito en SEPE) 

Menos de 6 meses inscrito  
Entre 6 y 12 meses inscrito  
Más de 12 meses inscrito  

Ámbitos de interés para 
el empleo: 

 

NIVEL 
MÁXIMO DE 

ESTUDIOS 
ALCANZADO: 
(marcar una 

opción) 

Sin enseñanza primaria  

Enseñanza primaria  

1º 2º 3º 4º ESO   

FP Básica  

FP grado medio  

Bachillerato  

Enseñanza postsecundaria no terciaria (certificados profesionalidad nivel 3)  

Educación Superior FP Grado Superior  

Diplomatura universitaria o similar (240 
créditos ECTS) 

 

Licenciatura universitaria o similar (más 
de 240 créditos ECTS) 

 

Postgrado Universitario  

Enseñanzas doctorado  

OTROS DATOS DEL 
JOVEN  

(CUMPLIMENTACIÓN 
VOLUNTARIA) 

 
Marcar las opciones 
que correspondan 

¿Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda? 
  

¿Discapacidad reconocida?  

¿Inmigrante, participante de origen extranjero, minoría? 

 



 
 

 

 
DECLARO QUE: 
 
A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en el SNGJ:  

Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
desde el día ___/___/______, sin que hayan transcurrido cuatro meses desde dicha 
fecha. 
 

B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ: 
 
  No he trabajado en el día natural anterior a la fecha de solicitud de inscripción. 

No he recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud 
de inscripción. 

No he recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud 

de inscripción. 

Mantengo y cumplo las condiciones por las que puedo participar como beneficiario 

en el Sistema de Garantía Juvenil 

DECLARO QUE: 

 

El resto de información personal proporcionada al Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil en el momento de mi inscripción se encuentra debidamente actualizada. 

ACEPTO mi inscripción en el Plan de Capacitación. 

 
Lugar y fecha: 

 

______________________________________                                 ______________________________________ 
Firma del joven participante                                                                          

  Técnico Cámara de Comercio de 
Girona 
               (sello de la Cámara) 

 

“Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Girona Av. Jaume I, 46  
código postal 17001 de Girona en régimen  de corresponsabilidad para  el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo –
cofinanciado por el Fondo Social Europeo- y su posterior auditoria. Sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar su solicitud de 
participación en el Programa, informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo, así como en su caso, gestionar la 
asignación de ayudas, las acciones, cursos u oportunidades, incluidas profesionales, que pudieran existir en el marco del Programa. 
Conforme las bases de éste, las Cámaras tiene el deber de comunicar sus datos a auditores y entes financiadores del Programa u otros 
organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos, con la finalidad de controlar su correcta asignación, cumplimiento de 
condiciones y, de forma despersonalizada, con fines estadísticos. Sus datos podrán ser comunicados también a empresas colaboradoras 
en el seno de procesos de selección en el marco de los fines del Programa. Sus datos serán conservados por los plazos previstos en el 
Programa. 

Todos los datos solicitados en el formulario son necesarios por lo que deberán ser facilitados de forma correcta y completa para poder 

gestionar su solicitud. Le informamos que en el ejercicio de su interés público las Cámaras podrán verificar la veracidad de la información 



 
 

 

proporcionada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos. También le informamos que conforme lo previsto en el art. 115 

del (Reglamento UE) 1303/2013 los datos personales de todos los beneficiarios serán objeto de publicación en los términos previstos en 

el citado Reglamento, por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las 

Cámaras a Av. Jaume I, 46 de Girona. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le 

identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar 

 

  



 
 

 

ANEXO 10 

INFORME ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 | PICE 

 

DATOS BÁSICOS 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

NIF / NIE 
 

TELÉFONO 
 

E-MAIL 
 

CÁMARA DE COMERCIO  
 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL JOVEN 

 

DATOS ACADÉMICOS 
Nivel (ver 

nota al pie)1 
 

Título 
 

Año Fin 
(titulado/ 
cursando)  

Motivo de la 
Finalización 

Experiencias 
Relevantes a 

destacar 

Competencias 
adquiridas durante la 

formación 

      

      

      

      
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo desempleo: 

Inactivo (desempleado no inscrito en SEPE)  

Desempleado (inscrito 
en SEPE) 

Menos de 6 meses 
inscrito 

 

Entre 6 y 12 meses 
inscrito 

 

Más de 12 meses 
inscrito 

 

Ámbitos de interés para el empleo:  

 
1 Sin enseñanza primaria // Enseñanza primaria // 1º 2º 3º 4º ESO // FP Básica // FP grado medio // 
Bachillerato // Enseñanza postsecundaria no terciaria (certificados profesionalidad nivel 3) //  FP Grado 
Superior  
Diplomatura universitaria o similar (240 créditos ECTS) // Licenciatura universitaria o similar (más de 240 
créditos ECTS) // Enseñanzas doctorado // Postgrado Universitario 



 
 

 

Empresa Puesto 
desempeñado 

Sector 
Empresa 

Fecha Inicio Fecha Fin Motivo de la finalización 

      

      

      

      

 
 
 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
Ámbitos de interés para el 

empleo 
 

Empresa Puesto 
desempeñado 

Sector 
Empresa 

Fecha Inicio Fecha Fin Tareas desempeñadas 

      

      

      

      

IDIOMAS * 

Idioma Nivel Comprensión Nivel Conversación Nivel Escritura 

    

    

 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS * 

Concepto Programas Nivel de Uso (ocasional, 
usuario medio, avanzado) 

Experiencia práctica 

Sistemas 
operativos 

   

Ofimática     

Diseño gráfico    

Bases de datos    

Otros (indicar)    
 

*NOTA: se tiene que pasar un test de nivel para conocer el grado de conocimiento en la materia.S  

ANÁLISIS DE NECESIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

EIDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E INTERESES FORMATIVOS 

EE NECESIDADES E INTERESES 
 

 



 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES (SABER HACER) 

 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 

         
 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DEL/LA JOVEN EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
 
 
 

 

ITINERARIO 

 
 
 

 
 

Cumplimentar una vez finalizada la acción de orientación 

 

¿Tiene un empleo, incluso por cuenta propia, tras su participación?  
(marque Sí o No y continúe siguiendo la flecha) 

SÍ □  NO □ 

 
 

 

(En las siguientes preguntas, marque sólo en 
caso afirmativo) 

 
(En las siguientes preguntas, marque sólo en caso 
afirmativo) 

¿Se ha integrado en los sistemas de 
educación o formación reglados y/u 
oficiales tras su participación? 

□  
¿Ha recibido una oferta de empleo, de 
educación continua, aprendizaje o período 
de prácticas tras su participación? 2 

□ 

 
2 Independientemente de la calidad de la oferta. Asimismo, han de ser ofertas no previstas en el PICE 



 
 

 

¿Ha obtenido una cualificación o 
mejora de sus competencias 
profesionales tras su participación en 
esta fase del Plan de Capacitación? 

□  
¿Se encuentra registrado en los servicios 
de empleo tras su participación? □ 

   
¿Se ha integrado en los sistemas de 
educación o formación reglados y/u 
oficiales tras su participación? 

□ 

   
¿Ha obtenido una cualificación tras su 
participación? □ 

 
 
 
 
 
Lugar y fecha: _________________________________ 
 
 

Firma del participante  Liliana Bernardini Araujo  
    ( sello de Cámara ) 
 

“Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Girona Av. Jaume I, 46  
código postal 17001 de Girona en régimen  de corresponsabilidad para  el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo –
cofinanciado por el Fondo Social Europeo- y su posterior auditoria. Sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar su solicitud de 
participación en el Programa, informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo, así como en su caso, gestionar la 
asignación de ayudas, las acciones, cursos u oportunidades, incluidas profesionales, que pudieran existir en el marco del Programa. 
Conforme las bases de éste, las Cámaras tiene el deber de comunicar sus datos a auditores y entes financiadores del Programa u otros 
organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos, con la finalidad de controlar su correcta asignación, cumplimiento de 
condiciones y, de forma despersonalizada, con fines estadísticos. Sus datos podrán ser comunicados también a empresas colaboradoras 
en el seno de procesos de selección en el marco de los fines del Programa. Sus datos serán conservados por los plazos previstos en el 
Programa. 

Todos los datos solicitados en el formulario son necesarios por lo que deberán ser facilitados de forma correcta y completa para poder 

gestionar su solicitud. Le informamos que en el ejercicio de su interés público las Cámaras podrán verificar la veracidad de la información 

proporcionada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos. También le informamos que conforme lo previsto en el art. 115 

del (Reglamento UE) 1303/2013 los datos personales de todos los beneficiarios serán objeto de publicación en los términos previstos en 

el citado Reglamento, por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las 

Cámaras a Av. Jaume I, 46 de Girona. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le 

identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.” 

 

 

  



 
 

 

Annex - Pautes del servei d’orientació/inscripció del MOB 

1.- Inscripció al pla de capacitació del PICE 

Periòdicament, la Cambra d’Espanya extreu del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) 
el llistat de tots els joves beneficiaris inscrits en garantia juvenil. Es farà un buidatge de 
dades en AGI a les Cambres participants en funció del codi postal que determina la 
demarcació cameral, de tal manera que cada Cambra podrà distingir els següents estats: 

- Beneficiari actiu: Pot iniciar qualsevol actuació dins del marc del Programa PICE. 

Quan un beneficiari inicial el tram de Formació Troncal o Específica, ha d’aparèixer com 
a beneficiari actiu, no suposant causa d’abandonament de la formació el fet que l’estat 
de l’alumne passi a inactiu en el transcurs de la formació. 

L’elegibilitat del jove en relació amb la seva inscripció a cada tram està associada a: 

1. La condició de beneficiari actiu a la data de la seva inscripció a cadascun dels trams 
del pla. 

2. L’edat del jove a la data d’inscripció a cada tram, d’acord amb el que s’assenyala a 
l’apartat III.1.1 i III.4.1.2 del present Manual: Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys. 

- Beneficiari inactiu: no podrà iniciar cap actuació al PICE fins que el seu estat es modifiqui 
a actiu. 

- Beneficiari d’esmena: el Ministeri té pendent categoritzar l’alumne com a beneficiari de 
SNGJ. Una vegada valorada la documentació rebuda per part de l’interessat (la 
comunicació es realitzarà sempre via email), el Ministeri resoldrà com a beneficiari actiu, 
inactiu o rebutjat. 

Una vegada els alumnes estan degudament assignats a la Cambra, aquesta ha de realitzar 
una nova tasca de captació, dirigida a l’assessorament en la inscripció al Pla de Capacitació 
del PICE, havent de complimentar un “Formulari d’inscripció al Pla de Capacitació (Annex 
7)”, que haurà d’anar signat per la persona que participarà a les accions, i verificar que a la 
data del document el/la jove està en estat “actiu a AGI. AGI no permetrà la mecanització de 
les actuacions si el jove està en estat “inactiu”. 

A més, com a mesura de control addicional a la condició que es mostri a l’AGI extreta del 
SNGJ, el referit annex inclou una declaració responsable del jove, vinculada al compliment 
dels requisits del SNGJ. 



 
 

 

A l’article 1 al seu apartat quinze del Reial Decret Llei 6/2016 s’inclou el següent paràgraf: 

“Transcurridos cuatro meses desde la fecha de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil se deberá comprobar, con carácter previo a prestar cualquier tipo de atención, que 
se siguen cumpliendo los requisitos que permitieron la inscripción del joven, esto es: 

a) No haber trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la actuación. 

b) No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior al momento de recibir la 
actuación. 

c) No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior al momento de recibir la 
actuación.” 

És d’aplicació al referit anteriorment, que des de la data d’inscripció al SNGJ (dada 
disponible a AGI a l’exportació de beneficiaris, columna “data d’alta”) i fins que transcorrin 
4 mesos, el jove podrà iniciar qualsevol actuació PICE sense haver de consultar l’estat a AGI. 

La Cambra posarà a disposició dels joves inscrits un exemplar de la Guia del Capacitació del 
PICE disponible a la pàgina web del programa: www://empleoygarantiajuvenil.camara.es/ 

S’informarà al jove que el PICE està cofinançat per Fons Social Europeu. 

Des de la Unitat de Gestió PICE es procedirà a la realització d’un sistema de control de 
qualitat de la documentació, per garantir l’adequada complementació dels corresponents 
annexos, amb especial atenció a les següents potencials incidències: 

- Annex d’inscripció no signat pel tècnic de Cambra, pel jove 
- Annex d’inscripció no datat 

Captació d’empreses 

Igual que al procés de captació de beneficiaris, l’abast de l’estratègia de sensibilització i 
captació d’empreses dins l’àmbit de cada demarcació cameral serà definit i posat en marxa 
per part dels coordinadors i tutors camerals. 

L’objectiu és inscriure al PICE totes les empreses que tinguin un manifest interès en 
participar en el programa, i en el cas del Pla de Capacitació, a totes les que estiguin 
interessades en realitzar entrevistes de treball per cobrir llocs, realitzar pràctiques no 
laborals o processos d’inserció laboral. 

Per comprovar que l’empresa compleix amb el perfil adequat per participar al Pla s’hauran 
d’estimar els següents factors: 



 
 

 

- Que en el procés productiu de l’empresa estiguin presents, d’alguna manera, alguna de 
les competències tècniques vinculades a les especialitats formatives que es 
desenvoluparan durant el pla, amb l’objectiu d’encaixar oferta i demanda. 

- Que demostri interès i compromís amb el Pla. 
- Que compti amb recursos i infraestructures suficients per l’adequada atenció a visites 

d’acompanyament o inserció dels participants. 
- Que garanteixi certa estabilitat a la seva plantilla de treballadors. 

L’acostament a les empreses s’ha de fer parlant el mateix llenguatge que elles, així que 
emfatitzar els avantatges i beneficis que s’obtenen per participar al Programa és el discurs 
més òptim per captar el seu interès. 

Les empreses es podran captar, entre altres, a través del cens cameral, realitzant jornades 
informatives sobre el PICE, tant en les seves instal·lacions com en altres llocs, intentant 
arribar al major número d’empreses. 

2.- Orientació vocacional 

Considerem l’Orientació Vocacional com la pedra angular del PICE, atès que el seu principal 
objectiu és dirigir a la persona a la formació que millor s’adapti a les seves necessitats i a les 
demandes empresarials, juntament a un anàlisi personalitzat que permeti al jove conèixer 
les seves necessitats de cara a millorar les seves possibilitats d’inserció. Aquesta tasca 
requerirà una dedicació de l’orientador estimada de 6 hores per participant i l’Informe 
d’Orientació Vocacional (annex 10 del MOB) serà el document que haurà de recolzar la 
trajectòria del jove al PICE. 

Des de la Unitat de Gestió PICE es realitzarà un sistema de control de qualitat de la 
documentació, per garantir l’adequada complementació dels annexos corresponents, amb 
especial atenció a les següents potencials incidències: 

- Informe d’orientació no signat pel jove/orientador de CCI 
- Informe d’orientació de data anterior a la inscripció del jove al PICE 
- Informe d’orientació no contempla informació sobre les proves de nivell / no detalla el 

motiu pel qual el jove no ha realitzat alguna de les proves / informació sobre les 
competències i necessitats / informació sobre l’itinerari formatiu. 

Segons la informació recollida a l’entrevista l’orientador determinarà, de forma conjunta 
amb el jove, l’itinerari a seguir i les accions més adequades a realitzar al Pla de Capacitació. 
Aquest itinerari serà tingut en compte i, en cas d’haver-hi desviacions, se n’haurà de detallar 
el motiu a l’informe d’orientació. A més, es recomana que el tutor actualitzi l’informe 



 
 

 

d’orientació al seu apartat de seguiment durant el procés formatiu, així com el perfil del 
jove a AGI en funció de la nova adquisició de coneixements o experiències laborals. 

Així doncs, des de la unitat de Gestió del PICE es té en compte que hi haurà casos en els 
quals el perfil del jove podria ser tan específic que gestionar una formació relacionada amb 
el mateix podria resultar molt complicat. En aquests casos, es recomana que la Cambra es 
posi en contacte amb la Unitat de Gestió del PICE per exposar el cas i, d’aquesta manera, 
donar solució a la possible problemàtica que aquests casos puguin causar. 

Per tal que la informació que s’obtingui sigui el més eficaç possible, en aquest punt es 
realitzaran uns test de coneixements previs en les matèries d’idiomes (anglès) i 
competències digitals. Del resultat d’aquests tests s’extraurà informació necessària per 
afavorir la homogeneïtat dels grups, on els alumnes seran assignats a un dels tres nivells 
existents; bàsic, mitjà o avançat. 

La formació en idiomes a cursa a la formació troncal serà referida a l’anglès, francès o 
alemany. Si es detecta la necessitat de forma en francès i alemany, la Cambra elaborarà les 
proves de nivell pertinents. 

Entre altres, els aspectes fonamentals a considerar i que hauran de ser tinguts en compte a 
la fase d’Orientació Vocacional seran els següents: 

- Actitud adequada i positiva respecte al PICE i al projecte d’aprenentatge. 
- Expectatives raonables en la busca de feina. 
- Competències bàsiques: adequació del nivell de competències del jove. 
- Detecció d’aspectes a reforçar en el perfil del jove. 
- Nivell d’adequació professional (capacitat de relaciona les seves expectatives 

professionals i extraprofessionals amb els eventuals nínxols de feina que es localitzin). 
- Capacitat d’assimilació d’aprenentatge (comprensió verbal i abstracta, agudesa mental, 

etc.). 

Respecte als perfils amb els que es treballa per detectar els aspectes a reforçar, serveixi de 
referència la taula següent, segons si els joves disposen o no de formació i/o experiència: 

Perfils Formació Experiència 

Tipus 1 No No 

Tipus 2 No Sí 

Tipus 3 Sí No 

Tipus 4 Sí Sí 

 



 
 

 

ORIENTACIÓ VOCACIONAL 6H/ALUMNE 

Tram 1 Accions de Cambra Objectiu de l’acció 
Què faig 
després? 

Accions a AGI 

Joves 

Es realitzarà la tasca 
d’orientació per 

determinar l’itinerari 
formatiu i possibilitats 

d’inserció del jove. 
L’alumne realitzarà la 

prova de nivell en TIC’s 
i idiomes 

Conèixer el perfil 
del jove, actitud, 
expectatives, per 

valorar la idoneïtat 
de l’aprofitament 

de la seva 
inscripció al PICE 

Treballar en 
la formació 
troncal més 
adequada 

S’haurà de 
registrar que 
l’alumne ha 

finalitzat 
aquesta fase 

 

S’ha de tenir present que abans de qualsevol actuació en el marc del programa (inscripció, 
orientació, inici formació, etc.) el jove ha de ser beneficiari actiu del SNGJ i complir amb els 
criteris d’elegibilitat d’edat, no podent participar els joves la inscripció dels quals està 
pendent d’esmena o pendent d’inscripció ni els que superin l’edat permesa per participar 
al Pla. És important consultar a AGI l’estat de cada alumne abans d’iniciar l’actuació/edat, 
amb l’objectiu d’evitar iniciar actuacions que no serien elegibles. 

També és important tenir en compte que l’Informe d’Orientació Vocacional haurà 
d’ampliar-se, a través de l’apartat “Seguiment” que consta al citat Annex 10 la informació a 
la qual l’orientador tingui accés  (a través del tutor/contacte amb el jove) sobre el recorregut 
del jove en el marc del Pla. 


