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1 
Quins usuaris 

atén el 
programa Feina 

amb Cor? 

2 
Quin és el 

nostre 
enfocament? 

4 
Som eficients 
trobant una 

primera feina 
però què passa 

després? 

5 
Com s’han 
aconseguit 

aquests 
resultats? 

3 
Quants han 

trobat una feina? 

6 
Estan satisfetes 

les persones 
usuàries? 

7 
Què han trobat 
en el projecte 
les persones 
que hi han 
participat? 

8 
Què opinen les 

empreses? 
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38% porta 3 o més 
anys a l’atur.  

El 46% té igual o més 
de 45 anys. 

El 21% viu en relloguer. 

43% són nacionals de 
països extracomunitaris. 

El 67% acredita un 
nivell formatiu baix. 

5.980 usuaris 
Fins desembre de 2018 

86% no cobra cap 
prestació. 

El 57% són homes 
i el 43% dones. 
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L’esforç es centra en potenciar l’autonomia i l’autoconfiança en el procés d’activació laboral.

Cada persona disposa d’un assessor 
que la recolza pràcticament cada 
setmana durant 6 mesos i 1 mes 
addicional quan troba feina. 

Els participants realitzen seminaris, 
impartits per formadors, per adquirir o 
potenciar competències i afavorir el 
seu benestar emocional. 

Es dóna accés il·limitat a sessions 
de simulació d’entrevistes i a un 
Job Center per tal d’intensificar la 
cerca de feina de forma autònoma.   

L’equip de gestors  d’empresa identifica 
vacants d’ocupació i vetlla per 
assegurar la correspondència entre  
vacants i candidats.

• Suport integral i constant. 

• Diàleg continu entre assessors, 
gestors i  formadors. 

• Activació i oportunitats.  
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69,7% troben una feina 
durant el seu pas pel 

programa. 

Les últimes dades d’inserció mostren que 4.435 
persones han trobat feina en el programa Feina amb Cor 

87%* troben al menys una 
feina durant el seu pas pel 
programa o en els mesos 
posteriors a la finalització 

del programa 

* Font: enquesta d’avaluació realitzada del setembre del 2017 a 
l’agost de 2018 amb una mostra significativa d’usuaris que han 
finalitzat el programa. 

Si només es comptabilitzen les persones que han finalitzat el programa: 
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78% 

60% 

Entre 16 i 29 anys. 80% No s’observen diferències 
destacables per raó 

de nacionalitat o de formació. 

70% 

Programa d’igualació d’oportunitats: Els factors que sí que mostren taxes d’inserció 
diferenciades són: 

Edat Temps previ a l’atur 

72% Entre 30 i 44 anys. 

68% Entre 45 i 54 anys. 

Entre 55 i 65 anys. 

Menys d’un any a l’atur 

69% Entre 1 i 2 anys a l’atur 

63% Entre 3 i 4 anys a l’atur 

59% 5 o més anys a l’atur 



www.ingeus.es 7 

La calculadora de la probabilitat d’inserció és el model predictiu que pronostica la 
probabilitat de trobar feina durant el programa segons les tres variables de perfil que 
s’han trobat estadísticament explicatives (gènere, temps a l’atur i edat): 
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En l’enquesta de sostenibilitat (realitzada als 6 i als 12 mesos després de finalizar el           
programa), s’observa que la majoria de persones usuàries han recuperat una                               
trajectòria laboral normalitza: 
 El 59% de les persones enquestades tenen un contracte laboral en el moment 

de respondre a l’enquesta de sostenibilitat (12 mesos després de finalitzar el 
programa). 

 La condició dels contractes segueix una tendència positiva: augmenten els 
contractes indefinits, els de jornada completa i el salari mig real. 

 
Temps treballat des de la finalització del programa 

(en els 12 mesos posteriors) 

Font: enquestes d’avaluació realitzades entre setembre de 2017 
i agost de 2018, amb una mostra significativa d’usuaris que han 
finalitzat el programa. 

 La duració de les insercions en 
els 12 mesos posteriors al 
programa són molt altes: de 
mitjana han treballat el 65% del 
temps, és a dir, 180 de 365 dies. 
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S'han organitzat més de 
2.500 seminaris, que han 
comptat amb la participació 
de més de 30.800 persones. 

Els participants han 
assistit més de 15.400 
vegades al Job Center. 

S'han dut a terme més de 5.800 
simulacions d'entrevistes de feina. 

S'han realitzat més de 63.500 
entrevistes entre assessors  i 
participants. 
 

Activitats realitzades fins el 31 de maig de 2019. 
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Valoració mitjana de Feina amb Cor que fan les persones usuàries que van entrar 
al programa entre l'agost de 2015 i gener del 2018. 

Font: resultats de l’informe del II i III trimestre de 2018 de les 
enquestes de valoració de la participació a Feina amb Cor. 

8,6 

Valoració mitjana dels principals impactes del programa, en una 
escala de 0 a 10 
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Han recuperat 
l’esperança, la 

motivació 
(confiança, 

optimisme…) Han millorat 
substancialment  

l’autoconeixement  
i canvi personal: 

fortaleses, 
capacitat, vàlua 

personal, 
determinació. 

Tenen una 
estratègia per la 
cerca de feina: 
FULL DE RUTA 



www.ingeus.es 
1
2 

Els participants identifiquen a Feina amb Cor les següents fortaleses  

EQUIP DE PROFESSIONALS: implicació personal amb cada client. Comprensió, atenció i 
exigència. 

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA I FLEXIBILITAT: activitats i ritme adequats. 

INSTAL·LACIONS I RECURSOS: el Job Center i els seus recursos possibiliten una cerca de feina 
activa i constant. 

SEMINARIS: eficàcia i dinamisme. Materials d’aprenentatge molt útils. La participació en els 
seminaris restableix la confiança i ajuda a perdre la por. 

SUPORT PERSONAL I CONSTANT de l’assessor i la resta de l’equip, durant (i després) del 
programa en el que cada professional fa noves aportacions al procés d’aprenentatge del client. 

DERIVACIONS ACTIVES A VACANTS I ENTREVISTES DE FEINA:  proporcionen oportunitats reals 
de feina. 
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Valoració mitjana dels elements del programa, en una escala de 0 a 10 

Font: resultats de l’informe del II i III trimestre de 2018 de les 
enquestes de valoració de la participació a Feina amb Cor. 
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De les empreses entrevistades opina que el servei rebut de Feina amb 
Cor és bo o molt bo.

91% 

4,7 

4,2 

4 

3,7 

1 2 3 4 5 

Tracte dels gestors 

Rapidesa de la resposta 

Volum de candidatures  
enviades 

Adequació de les  
candidatures a la vacant 

Molt 
bo Bo Regular Dolent 

Molt  
dolent 

47% 
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Base han contactat 1 o més vegades amb FaC, n=55 
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