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AMADIBA

Amadiba és una entitat sense ànim de lucre creada el 1995 per famílies 
de persones amb discapacitat. Pretén donar suport als pares perquè la 
seva vida pugui continuar, com la de qualsevol família que no té un fill 
amb discapacitat a càrrec seu.

Per fer-ho realitat comptem amb una xarxa de centres i recursos que 
ofereixen serveis d’atenció diürna, educatius, residencials, formatius, 
d’inclusió, d’oci, de conciliació i de suport familiar, entre d’altres. Oferim 
una atenció de qualitat, 24 hores al dia els 365 dies de l’any.

Tots aquests anys d’experiència amb les persones amb discapacitat es 
transformen en un compromís social més ampli envers un altre col·lectiu 
especialment vulnerable: els joves en risc d’exclusió social.

Protegir aquest col·lectiu implicava ampliar la xarxa de serveis i apostar 
d’una forma més decidida per la formació per a l’ocupació com a metodologia 
d’inclusió social dels joves en risc d’exclusió. Amb aquest objectiu, 
l’any 2010 s’impartiren els primers cursos de formació des d’amadiba: 
els de  monitor de lleure.

Avui dia, al Centre Concertat de Formació Professional d’amadiba s’ofereix 
un ampli ventall d’estudis gratuïts: Formació Professional Bàsica, Formació 
Professional de Grau Mitjà, Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQI), Programes de Qualificació Professional Inicial Específic per a Joves 
amb Discapacitat (PQIE) i certificats de professionalitat. A aquests cursos  
pot accedir-hi qualsevol persona interessada que compleixi els requisits 
marcats per la Conselleria d’Educació o el SOIB. A més, amadiba posa 
al servei de tota la comunitat educativa els  Centres de Recursos (CCEE) 
Quatre per Quatre, que assessoren els equips educatius dels centres 
ordinaris per atendre a l’alumnat amb necessitats educatives associades 
al trastorn greu de la conducta, als trastorns emocionals, al trastorn de 
l’espectre autista o  a la discapacitat intel·lectual.
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Una passa més per a la inclusió és el programa Paracaigudes. Un servei 
d’inserció laboral d’amadiba que complementa la tasca formativa i 
d’assessorament, acompanyant als joves en el procés d’inserció al mercat 
laboral. Aquesta àrea treballa per aconseguir que persones joves, amb 
discapacitat i sense, trobin un lloc de treball estable i adaptat a elles. Els 
programes d’itineraris integrals d’inserció laboral destinats a joves en risc 
d’exclusió social a Mallorca, i a persones amb discapacitat intel·lectual, 
física i/o sensorial a Eivissa, són programes cofinançats amb la participació 
del SOIB i del Fons Social Europeu (FSE).
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JUSTIFICACIÓ

Després d’anys d’experiència en l’atenció de joves en risc d’exclusió 
social, amadiba detecta la necessitat de crear una guia perquè els joves i 
les persones que treballen per a ells tenguin al seu abast tota la informació 
per a la seva inclusió educativa i laboral a la societat actual. 

Aquesta guia, anomenada Llença’t, és un material que pretén  impulsar 
la inclusió sociolaboral dels joves. Especialment dels que es troben 
en risc d’exclusió social i/o que tenen discapacitat intel·lectual, física i/o 
sensorial.

L’objectiu general de la guia és presentar aquest recurs a totes les illes 
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) perquè veiem imprescindible:

1. Fer una radiografia de la realitat juvenil envers el context 
sociolaboral a Balears.

2. Crear una eina de treball per a professionals, empreses i joves.

3. Desplegar una xarxa de treball a Menorca, Eivissa, Formentera i 
Mallorca amb diferents entitats d’inclusió sociolaboral i serveis 
de joventut.

1. Analitzar la realitat que ens envolta és l’eina principal per fomentar la 
inclusió sociolaboral. Aquesta es troba estretament relacionada amb la 
millora de la seva qualitat de vida. Si ens centrem en els joves vulnerables, 
aquesta relació cobra encara més rellevància. Els nostres joves formen 
part activa de la societat, i per això cal que disposin d’oportunitats per 
a trobar una feina digna, podent així adquirir una major autonomia i 
independència, aspectes que es veuran reflectits en la millora de la 
seva qualitat de vida.

Per aquest motiu, hem estat en constant col·laboració i coordinació amb 
l’Observatori de la Joventut de les Illes Balears. Gràcies a aquest 
treball en xarxa disposem i posem a la vostra disposició informació gràfica 
sobre la realitat juvenil a les Illes Balears que justifica la necessitat 
mateixa de fomentar la inserció sociolaboral dels joves.

Per tal de poder fer un bon treball d’orientació sociolaboral, cal que 
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disposem d’una actualització constant de dades que pugui aportar el 
màxim d’informació possible sobre els col·lectius diana amb els que 
treballem.

En aquest sentit, hem volgut destacar algunes dades referents a educació, 
ocupació i taxa de pobresa que pensem il·lustren bé com és la situació de 
les persones que atenem durant el dia a dia.

Per poder aprofundir més en la radiografia de la realitat juvenil a les Illes 
Balears, recomanem consultar l’estudi Liņñares, A. M. (2020). Joves Balears 
en xifres 2020. Anuari de la Joventut de les Illes Balears, (2020), 25-54.
https://www.caib.es/sites/objib/ca/inici-33505/?campa=yes

Educació

L’abandonament educatiu (gràfic 1), entès com el percentatge de persones 
joves d’entre 18 i 24 anys que no ha completat l’educació secundària (2a 
etapa) representa l’any 2018 un 24,4% i presenta una major incidència en 
homes (27%) que en dones (21,7%).

El percentatge de població d’entre 15 i 34 anys que ni estudia ni treballa 
segons sexe i nivell formatiu a la nostra comunitat autònoma (gràfic 2) 
coincideix és d’un 15,9%. Pel que fa al sexe, els homes illencs presenten un 
percentatge quatre punts superior (17,9%) a les dones (13,3%). El col·lectiu 

Font: elaboració de l’OBJIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació.
Notes: calculat amb metodologia establerta per l’Eurostat en base a mitjanes anuals de les dades trimestrals.

Gràfic 1. Evolució de l’abandonament educatiu per sexe. Illes Balears-Espanya. 2005-2018

https://www.caib.es/sites/objib/ca/inici-33505/?campa=yes
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que té un nivell formatiu de segona etapa d’educació secundària i superior 
presenta valors inferiors suposa un 13,2% el 2019 per a ambdós sexes.

Ocupació

L’accés a l’ocupació permet a les persones joves deixar de dependre 
econòmicament dels pares i facilita l’emancipació residencial. Les 
condicions laborals són precàries i juntament amb un mercat immobiliari 
de difícil accés retarden i frustren la possibilitat d’emprendre un projecte 
de vida propi. La taxa d’atur és del 22% a les Balears (gràfic 3), duplicant 
pràcticament l’11,2% a Europa.

Dones Balears (Illes) Dones Espanya Homes Balears (Illes) Homes Espanya

Font: elaboració de l’OBJIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació.

Gràfic 2. Percentatge de població de 15-34 anys que ni estudia ni treballa

Font: elaboració de l’OBJIB a partir de les dades de l’OTIB.

Gràfic 3. Evolució taxes d’atur < 30 anys. 2005-2019
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A la nostra comunitat, les opcions de feina del jovent es veuen significati-
vament marcats per l’estacionalitat. Aquest és un factor característic del 
mercat laboral illenc que ocupa el 85 % de la joventut en el sector serveis 
(gràfic 4). La tendència actual marca un accés al mercat laboral de les persones 
joves que s’ha anat fent més difícil en els darrers anys.

Taxa de pobresa

Pel que fa a la taxa de pobresa (gràfic 5), el segon trimestre del 2020 ve 
acompanyat d’un fort descens de l’ocupació entre les persones joves de 
les Illes Balears, així com d’una dràstica caiguda dels salaris que rebien les 
que continuaven treballant. En un any, la disminució va ser del 5,97%, de 
manera que una persona jove de les Illes, de mitjana, ingressava com 
a nòmina 895,21 euros nets mensualment. En el cas de les dones joves, el 
salari mitjà se situava en els 866,30 euros mensuals.

Gràfic 5. Taxa de pobresa o exclusió social de la població entre 16 i 29 anys segons situació laboral

Agricultura i pesca
Indústria
Construcció
Serveis

85%

0%

11%

4%

Font: elaboració de l’OBJIB a partir de l’IBESTAT

Gràfic 4. Joves de 16 a 34 anys per sector d’ocupació. Illes Balears. 2019
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2. La inserció en el marc d’actuacions generals, consisteix a donar 
continuïtat als processos amb: 

• Les persones usuàries, que, a través de l’acompanyament, desenvo-
lupen un projecte professional que integra les necessitats personals 
amb les exigències socials amb l’objectiu darrer d’incorporar-se en el 
mercat de treball de manera regular. 

• Les empreses, informant-les del projecte, establint convenis de 
col·laboració i assessorant-les.

• El tercer sector, establint col•laboració, per fomentar la vertebració 
sociofamiliar dels usuaris guiant-los en la creació del seu projecte 
de vida. 

3. El protagonista principal del nostre treball és la persona jove. I el 
seu benestar sociolaboral és el motor que ens impulsa en la realització 
d’aquesta tasca.

A fi que les nostres intervencions siguin de qualitat, considerarem el treball 
en xarxa un fet imprescindible, que ens ajudarà a oferir oportunitats més 
reeixides.

La col·laboració i coordinació entre les diferents entitats del tercer sector ha 
estat una part imprescindible per dur a terme el projecte de la guia Llença’t.

Durant el procés d’elaboració de la guia s’ha dut a terme una important 
tasca de recerca i contacte amb pràcticament totes les entitats i serveis de 
la nostra comunitat autònoma que treballen amb persones vulnerables a 
través de l’orientació laboral.

Aquesta feina s’ha fet a través de fitxes de recull d’informació i petites 
enquestes. Per aquest motiu, volem agrair a totes aquelles persones que 
ens han atès, ja sigui per mostrar el seu interès i col·laborar en aquest 
projecte o, senzillament, per fer-nos saber que aquesta no era una 
prioritat per a elles. En qualsevol cas, des d’amadiba estem molt orgullosos i 
agraïts per la gran resposta rebuda. Així mateix, volem demanar disculpes per 
anticipat si hem passat per alt algun servei o entitat que acompleix aquesta 
tasca. En cas que alguna volgués incorporar-se i participar, es podria 
afegir la informació desitjada a l’edició editable.
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Cobra especial importància l’estreta col·laboració i coordinació amb 
l’Institut Balear de la Joventut, concretament amb el departament 
d’INFOJOVE. La seva cooperació ha estat especialment significativa, 
facilitant un gran ventall d’informació sobre recursos implicats en la 
inserció sociolaboral amb joves de les nostres illes.

Volem recordar-vos que la versió digital de la guia Llença’t està en format 
editable i que, per tant, es podran fer totes aquelles modificacions que 
s’escaiguin, per tal de mantenir-la viva, útil i actualitzada.

64%

20%

14%

2%

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

Gràfic 6. Participació per illes segons nombre d’entitats

35

8

11

1



1312

TESTIMONIS

A.N. 
“Me he sentido muy bien teniendo a una persona 
que me ha acompañado en todo el proceso. A 
veces me desesperaba y el técnico me ayudaba a 
tener paciencia y a elaborar un plan para conseguir 
mis objetivos. Me ha ayudado a conocer otros 
contextos laborales, yo solo pensaba en la 
hostelería y me ha enseñado otros sectores como 
el marítimo o el del ocio y tiempo libre”.

Usuari de l’itinerari de Mallorca 

Algunes de les persones que han passat pel servei d’orientació laboral 
d’amadiba, han explicat la seva experiència i ens han deixat el seu testimoni:

M.R. 
“Gràcies a l’acompanyament del tècnic he passat 
de sentir-me un poc perduda i desmotivada a 
estar fent un certificat de professionalitat que em 
motiva molt i començo a tenir clar que vull fer en 
el futur. Tot i les dificultats que pugui trobar, ara 
sé que ho puc fer”.

Usuària de l’itinerari de  Mallorca



14

J.L.G.. 
“He tenido muchos trabajos pero cuando me 
tenían que hacer fijo ya no me llamaban. Con 
paciencia y con la ayuda del servicio de inserción 
laboral, una empresa seria finalmente me ha hecho 
un contrato fijo”.

Usuari de l’itinerari de  Mallorca

D.G..
“Al principio me encontraba un poco inseguro. 
Ahora me siento más seguro y más positivo.  A 
través del servicio de orientación laboral he 
podido participar en el programa reactiva SOIB y 
he estado trabajando en la administración pública 
durante 4 meses.

Estoy muy agradecido de todos los cursos que he 
podido realizar y tengo muchas ganas de seguir 
formándome en el sector turístico”.

Usuari de l’itinerari d’Eivissa 

A.C. 
“El objetivo principal era el de encontrar empleo y 
lo conseguí, me ha ayudado mucho este itinerario 
a adquirir autonomía, experiencia y confianza en 
mí misma”.

Usuària de l’itinerari de  Mallorca



1514

M.R. 
“Me encontraba muy perdida, tanto a nivel personal 
como a nivel profesional. Ahora puedo decir que 
no me siento tan perdida y me siento acompañada. 
Eso ha reforzado mi confianza en poder seguir 
hacia delante. Desde que asisto al servicio de 
orientación laboral, he aprendido a afrontar las 
dificultades de la vida de otra manera.
Gracias a la formación realizada como controlador 
de accesos, he podido encontrar mi camino. 

Ha sido una formación breve, práctica y en la que 
he conocido gente agradable”.

Usuària de l’itinerari d’Eivissa 

M.I.M. 
“Abans d’entrar al servei d’orientació estava 
angoixada i necessitava un canvi. Amb el suport 
del tècnic he aconseguit un treball fix en el Club 
Nàutic de Sant Antoni.

A més, continuo ampliant els meus coneixements 
a través de formacions. Enguany vaig realitzar, 
durant el confinament, un curs d’informàtica, un 
curs d’anglès i un curs d’abonament i reg, per a 
millorar els coneixements en el meu treball. La 
possibilitat de realitzar cursos de formació, va fer 
que la quarantena no es fes tan dura.”.

Usuària de l’itinerari d’Eivissa 



16



1716

TRIA EL TEU
ITINERARI

SI ETS UNA PERSONA JOVE
VES A LA PÀGINA 19

SI ETS UNA EMPRESA
VES A LA PÀGINA 25

SI ETS UNA ENTITAT, SERVEI O
PROFESSIONAL
VES A LA PÀGINA 29

19

25

29



18



1918

INTRODUCCIÓ

L’itinerari d’inserció té com a objectiu general impulsar la inclusió del 
col·lectiu de joves amb dificultats especials d’inserció en el món laboral.

El denominador comú de les actuacions amb els joves consisteix 
a promoure el desenvolupament de competències transversals tals com 
les personals, socials i professionals. Així mateix, s’hauran d’integrar 
les necessitats dels usuàris amb les exigències socials i laborals amb la 
finalitat d’incorporar-se al mercat laboral ordinari, de forma regular i amb 
qualitat. Així doncs, l’usuari esdevé el protagonista del projecte. 

ELS PROFESSIONALS
Qui és i què fa el teu orientador laboral?

Els tècnics que treballaran amb tu són persones especialistes que disposen 
dels recursos necessaris per acompanyar-te en el camí que estàs a punt 
d’encetar.

Durant el procés d’acompanyament, la nostra metodologia de treball con-
sistirà a oferir-te suport individual i continu. El personal tècnic d’orientació 
laboral, tindrà amb els joves una actitud d’escolta activa i transmetrà 
l’usuari flexibilitat, empatia, proximitat, respecte, calidesa en la relació i 
creació d’un espai de confort.

INFORMACIÓ

• ņDifusió del servei. 

• ņInformació sobre tallers, prestacions, ajudes, beques, serveis, etc.

JOVES



20

SEGUIMENT DE L’ITINERARI INTEGRAL D’INSERCIÓ 

• ņAnàlisi continua de l’evolució del pla de treball. 

• ņGestió de la motivació. 

RECERCA ACTIVA

• ņCaptació i difusió d’ofertes de treball.

• ņSeguiment de les persones contractades. 

• ņConèixer els motius de contractació o no contractació dels candidats/
es presentats a una oferta de feina.

• ņCreació i gestió de borses de feina i prospecció de potencials usuaris/es:

 - ņSeguiment de les ofertes de feina del mercat laboral.

 - ņGestió dels currículums.

 - ņSelecció de candidats.

 - ņPresentació de candidatures a les empreses. 

• ņAnàlisi de mercat per conèixer les necessitats d’ocupació del territori.

• ņAnàlisi dels canals i estil de recerca més utilitzats pel sector empre-
sarial per facilitar l’accés a les ofertes de feina i així augmentar les 
possibilitats d’inserció laboral. 

ACCIONS GRUPALS DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Tots els objectius es desenvolupen mitjançant accions grupals (tallers, 
reunions, congressos, entrevistes grupals, etc.).  

• Dotar de competències i habilitats professionals (laborals i formatives).

• Fomentar i promoure les habilitats interpersonals. 

• Ús i consum responsable d’internet i de les xarxes socials. 

• Perspectiva de gènere, de les persones usuàries. 
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Pas 1:
ACOLLIDA I DIAGNÒSTIC
Per on comencem? 

Aquesta és la teva primera passa en el procés d’inclusió laboral, cal que, 
conjuntament amb el teu orientador/a, dibuixis el teu itinerari.

• Presentació del servei i de l’entitat. 

• Recollida dades de la persona usuària o interesada. 

• Suport en la gestió documental (requisits: DARDE, Garantia Juvenil...) 

• Informació o explicació del procés d’acompanyament.

• Realització de l’entrevista de diagnòstic.

• Elaboració del pla de treball i signatura del compromís entre el tècnic i 
l’usuari. 

Pas 2:
CREACIÓ DEL MAPA LABORAL
Cap a on anem?

En aquest moment cal fer l’avaluació d’un mateix i començar a prendre 
decisions

ASPECTES PERSONALS, FAMILIARS I SOCIALS.

• ņAssessorament, suport i atenció personal, familiar i social.

• ņAssessorament i suport burocràtic.

• ņPromoció de les habilitats interpersonals.

• ņDerivació de la persona usuària a altres serveis.

• ņAtenció integral amb perspectiva de gènere.

• ņAccions específiques d’habilitats socials per a la prevenció de la 
violència masclista. 

• ņAfavoriment de la conciliació de la vida familiar.
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TRIA EL TEU ITINERARI

LABORAL
Tens clar que el teu objectiu és accedir al mercat laboral?

Si és així treballarem els següents aspectes:

RECERCA DE FEINA

• ņFacilitar l’autoconeixement. 

• ņAfavorir el coneixement del mercat de treball. 

• ņValorar les opcions professionals. 

• ņDefinir l’objectiu professional. 

• ņEstimular la presa de decisions. 

• ņFacilitar l’accés a les fonts d’informació.

• ņElaborar i difondre el perfil professional. 

• ņElaborar i presentar autocandidatures

• ņPreparar el procés de selecció.

• ņAnalitzar, valorar i fer retroacció de l’entrevista. 

PRÀCTIQUES NO REMUNERADES A EMPRESES

Les pràctiques a empreses són una opció interessant per adquirir 
experiència professional, guanyar habilitats i competències així com per 
millorar el currículum.

• ņA partir de l’experiència en un context real, realitzar una valoració de 
l’objectiu professional de la persona. 

• ņFomentar el desenvolupament i consolidació de competències 
professionals, personals i socials. 

ORIENTACIÓ PER A L’AUTOOCUPACIÓ

La creació i consolidació d’una empresa és una opció real a l’abast de 
moltes persones, però és una tasca difícil i molt exigent per als promotors, 
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que han de ser persones emprenedores per poder dur endavant el seu 
projecte empresarial.

• A través del resultat d’un qüestionari d’avaluació per l’autoocupació 
oferir assessorament partint del Pla d’Autoocupació i Foment de 
l’Emprenedoria del les Illes Balears 2017-2020.

 - ņElaborar d’un pla d’empresa per millorar la viabilitat dels 
projectes.

 - Oferir ajuts i acompanyament per iniciar projectes.

 - Reestructurar, consolidar i fer créixer negocis ja existents.

 - Abordar la conciliació familiar i el relleu generacional.

 - Millorar les opcions de  finançament

• ņFacilitar l’accés a recursos especialitzats de suport a l’autoocupació 
en el cas que sigui necessari. 

FORMATIU

Creus que la formació pot ajudar a millorar la teva ocupabilitat?

Al teu abast existeixen diferents itineraris formatius que et poden ajudar a 
complir els objectius personals. És important que els coneguis i puguis 
prendre decisions amb el màxim d’informació possible.

• ņElaborar el mapa formatiu. 

• ņCoordinar-se i treballar en xarxa amb recursos educatius. 

• ņOferir suport per realitzar gestions (preinscripcions, matrícules, 
convalidacions, beques, entre d’altres).

• ņSeguiment de l’itinerari formatiu.

Pas 3:
SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL I A LA INCLUSIÓ EDUCATIVA
I després què?

Si ja has trobat el teu camí, nosaltres no ens oblidem de tu, seguim al teu 
costat, mantenint el vincle i a la teva disposició per tot allò que necessitis.
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• Valorar el grau d’idoneïtat i inclusió de les persones respecte al 
compliment de tasques, la responsabilitat, la puntualitat, l’actitud, 
les competències específiques per al lloc de treball, la relació amb els 
iguals i la implicació i iniciativa en les tasques laborals.

• Abordar i buscar alternatives als problemes d’adaptació al lloc de 
treball. Realitzar la supervisió en aquest període de forma bidireccional 
empresa-persona, per prevenir i resoldre els possibles conflictes a 
l’entorn laboral.

• Realitzar el seguiment en la fase d’adaptació a través d’una entrevista 
presencial prèviament acordada entre el tècnic i l’usuari. Facilitant, en 
tot moment, l’assessorament en la resolució de situacions conflictives que 
es poden presentar en l’entorn laboral. 

• Impulsar el desenvolupament de competències adequades per a la 
recerca d’oportunitats de forma autònoma. La intervenció dels tècnics 
al llarg de l’itinerari tracta de millorar l’autonomia personal, estimulant 
la capacitat de la persona usuària perquè s’adapti per si mateixa al 
lloc d’ocupació.
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INTRODUCCIÓ

Afavorir la inclusió en el mercat de treball de col·lectius vulnerables és una 
prioritat adquirida per moltes empreses que mantenen un compromís de 
consciència social respecte d’això. A més, constitueix una marca distintiva 
que molts consumidors tenen en compte. La contractació de persones 
joves menors de trenta anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. Altrament, s’acompanya d’una sèrie d’avantatges amb bonificacions 
en la quota de la seguretat social, beneficis fiscals i subvencions.

La nostra missió com a servei és afavorir la inclusió social, al mateix temps 
que generar un impacte positiu a l’empresa (d’aquesta manera es millora 
la reputació corporativa, es promou el treball en equip, es possibilita un 
millor clima laboral i es fomenta l’acceptació de la diversitat).

ELS PROFESSIONALS
Qui és i què fa el tècnic d’orientació laboral?

Els tècnics i tècniques que treballaran amb la vostra empresa són 
persones especialistes que disposen dels recursos necessaris per posar 
a l’abast d’aquelles empreses que ho desitgin els perfils que cerquen, així 
com d’informar de tots els beneficis socials i fiscals derivats de la contractació 
de persones joves, usuàries dels itineraris d’inserció.

Durant el procés d’acompanyament, la metodologia de treball consistirà a 
oferir suport individual i continu. 

• ņRecerca de les diferents empreses del territori a través de sondeig (web, 
base de dades…).

EMPRESES
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• ņAnàlisi i valoració.

• ņDifusió del servei d’orientació laboral a les empreses perquè siguin 
coneixedores del servei.

• ņDifondre periòdicament informació del servei a través de newsletter.

• ņRealitzar campanyes informatives a través de les xarxes socials.

• ņEstablir acords de col·laboració formals amb les empreses.

• ņMantenir una comunicació periòdica.

• ņOferir perfils que s’adaptin a les seves necessitats per garantir una 
inserció de qualitat i satisfactòria per a les dues parts.

Pas 1:
INFORMACIÓ I CONVENIS

• Signar un acord de col·laboració de cara a la possible inserció 
d’usuaris/es.

• Mitjançar entre el mercat laboral i la persona desocupada.

• Acompanyar a les persones en la cerca, la consecució i el mante-
niment d’un lloc de treball en el mercat laboral, integrant les seves 
necessitats amb les exigències socials.

• Abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística, 
tenint en compte les dimensions sectorials, i locals i establint marcs 
de col·laboració a empreses, interlocutors socials i altres agents.

• ņPotenciar l’ocupació com el principal instrument d’inclusió social.

• Millorar l’activació i inserció de les persones desocupades alhora 
que es genera un impacte molt positiu en l’empresa.

 - ņMillorant la reputació corporativa.

 - ņPromovent el treball en equip.

 - ņPossibilitant un millor clima laboral.

 - ņFomentant l’acceptació de la diversitat.
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Pas 2: 
TRIA EL TEU ITINERARI

PRÀCTIQUES NO REMUNERADES EN EMPRESES

• ņSignar un acord de pràctiques amb usuaris/es i empresa.

• ņDifusió d’informació del programa d’acompanyament i necessitat de 
realitzar pràctiques de les persones amb risc d’exclusió social com a 
mètode d’inclusió i aprenentatge.

• ņDonar a conèixer als usuaris/es i que l’empresa pugui veure in situ 
les seves competències, fomentant, així, la futura contractació.

• ņDisposar de tota la documentació necessària per a tal efecte.

• ņInformar curosament tant als usuaris/es com a l’empresa de tot allò 
que trobem oportú.

• Realitzar el seguiment de les pràctiques amb les dues parts a través 
de visites de seguiment periòdiques, contacte telefònic, etc.

CONTRACTACIÓ

• Realitzar reunions amb les empreses interessades a participar en el 
projecte.

• Informar a les empreses sobre els avantatges de contractació de 
persones joves de menys de trenta anys inscrites al Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil.

• Captar i gestionar ofertes de treball per a conèixer la realitat del mercat 
laboral.

• Crear una xarxa de contactes amb les empreses contractants.

• Crear una borsa de treball amb els possibles candidats. Analitzar el 
lloc de treball i seleccionar al candidat/a o candidats/es més adequats 
per a aquest. 

• Establir compromisos de contractació.

• Fer una discriminació positiva dels currículums que disposem a favor 
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de les dones joves en risc d’exclusió.

Pas 3:
SEGUIMENT
I després què?

Es realitzarà un seguiment de l’evolució del treballador/a contractat al seu 
lloc de treball, amb el suport presencial d’un orientador/a laboral que 
ajudarà a seqüenciar, adquirir i mantenir els requeriments propis del lloc.
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ALTRES ENTITATS, SERVEIS
I PROFESSIONALS

INTRODUCCIÓ

Els itineraris d’inserció es basen en una orientació integral que cobreix 
totes les àrees de la vida de les persones. Per aquest motiu, la metodologia 
de treball ha d’incorporar la col·laboració activa amb altres entitats i serveis 
per complementar la tasca que es realitza amb els usuaris/es així com per 
poder donar resposta a aquelles persones que no estan rebent l’ajuda que 
han de menester. 

La visió i l’experiència de cada entitat i servei aporta un valor afegit a la 
xarxa, la fan més sòlida i a la vegada dinàmica, facilitant les possibles 
respostes a les diferents demandes i donant-li sentit i globalitat a 
l’estructura.

EL TREBALL EN XARXA
I tot això per a què serveix?

Treball en xarxa vol dir pensar, comunicar-se i actuar conjuntament, 
compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, relacionant 
les diferents accions. El treball en xarxa permet ampliar l’impacte de les 
diferents iniciatives que es desenvolupen des dels serveis d’orientació.

• Els objectius comuns de la xarxa no poden ser aliens als objectius 
particulars de cadascuna de les organitzacions, sinó que han d’estar 
inclosos, en tot o en part, amb l’objectiu de millorar l’impacte sobre 
els usuaris i usuàries.

• Acció comú. El treball en xarxa és comunicació i cooperació per a 
l’acció. És actuar junts.
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• Treball en equip. Els agents tenen diferents capacitats, habilitats, 
coneixements, recursos etc., que són útils i permeten crear circuits.

• Les relacions de pertinença, participació i la presa de decisions entre 
els agents que treballen en xarxa són entre iguals, augmentant el 
valor social del producte. Així s’assumeix responsabilitat i risc, és a 
dir, esdevenen solidaris amb el projecte col·lectiu.

• La xarxa no és una finalitat, sinó que és un mitjà per aconseguir 
objectius comuns i, per això, permet una adequació sempre que sigui 
necessari. La simplicitat i flexibilitat organitzativa faciliten la qualitat 
de la intervenció.

• Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. El coneixement i la 
informació es comparteixen.

• S’aprèn de la pròpia experiència i pràctica. I s’atura d’aprendre.

ELS PROFESSIONALS
Com ens connectem?

Si ets orientador/a d’un Institut, dinamitzador/a d’un Casal de Joves, 
educador/a de Serveis Socials o tècnic/a  d’entitats del tercer sector volem 
acostar-nos a tu, conèixer-nos i fer xarxa. És important que en un moment 
donat puguem derivar persones usuàries a altres serveis més especialit-
zats o que centres educatius o àrees de Serveis Socials ho puguin fer cap 
a nosaltres.

Pas 1: 
DESCOBERTA DEL MAPA DE RECURSOS
On són els altres?

Durant l’elaboració d’aquesta guia hem fet un treball de recerca establint 
primers contactes amb moltes entitats i serveis d’orientació que fan feina 
a la nostra comunitat autònoma. La gran majoria d’elles ens han facilitat 
informació de contacte i sobre el tipus de servei que ofereixen. A través de 
la guia Llença’t podeu localitzar-les i conèixer-les.

• Difusió

• Utilització de la guia Llença’t

• Primer contacte entre professionals d’entitats, serveis…
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Pas 2: 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Formalitzem relacions?
En aquest punt és important que els acords presos quedin en constància a 
través d’un document escrit a mode de conveni de col·laboració. Aquest 
establirà la relació entre les dues parts i posarà especial èmfasi en la 
protecció de dades de la persona usuària.

Pas 3:
FULLS DE DERIVACIÓ
Posem en pràctica les relacions establertes?

Arribat el moment de realitzar una derivació cap a una entitat, servei o 
professional, que pugui donar una resposta més acurada a les necessitats 
de la persona usuària, s’emplenarà un full de derivació marc en format. On 
es recullen les dades d’amdues parts, així com informació bàsica sobre 
la persona usuària i un consentiment de traspàs de dades que aquesta 
haurà d’autoritzar.
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AMADIBA
RECURS Servei Paracaigudes - AMADIBA

DESCRIPCIÓ

Servei de Suport a la Inserció Laboral. Compta amb la 
participació del SOIB i el cofinançament de Fons Social 
Europeu. A Mallorca, dirigit al col·lectiu de joves.
  
Acompanyem a la persona en la recerca, prospecció, 
consecució, adaptació i manteniment d’un lloc de treball en 
el mercat laboral ordinari, de manera regular i de qualitat, 
integrant les seves necessitats personals amb les 
exigències socials. Per això, és fonamental la col·laboració 
que establim treballant amb xarxa amb el tercer sector i amb 
els acords de col·laboració amb les empreses.

PERSONA DE 
CONTACTE

Cristian Segovia
Albert Giner
Antonio Villalonga

CORREU
ELECTRÒNIC paracaigudesm@amadiba.org TELÈFON 971 479 407

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Plataner, 12
07008 Palma

Al directori final trobareu més punts d’atenció.

Facebook:
@totheducatiu
Instagram:
@totheducatiu
Twitter:
@totheducatiu

PÀGINA WEB
www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integrales-de-inser-
cion-laboral-2/
https://www.amadiba.org/

mailto:paracaigudesm%40amadiba.org?subject=
https://www.facebook.com/totheducatiu
https://www.instagram.com/totheducatiu/?hl=es
https://twitter.com/totheducatiu
http://www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integrales-de-insercion-laboral-2/
http://www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integrales-de-insercion-laboral-2/
https://www.amadiba.org/
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ASPROM
RECURS SOL

DESCRIPCIÓ

Servei d’orientació laboral per a persones amb discapacitat.

El programa SOL és un itinerari d’orientació y formació 
professional per a l’ocupació i inserció laboral per a persones 
amb discapacitat, en la recerca de treballadors amb discapacitat 
que s’ajustin al lloc a cobrir.

PERSONA DE 
CONTACTE Nerea Zafra Posada

CORREU
ELECTRÒNIC asprom@asprom.net TELÈFON 871 955 034

971 289 052

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
DIRECCIÓ
Carrer Eucaliptus, 10
07008 Palma

Carrer Pascual Ribot, 6A
07011 Palma

Facebook:
@asprom

Instagram:
@asprom_balears

PÀGINA WEB Asprom.net

mailto:asprom%40asprom.net?subject=
https://es-es.facebook.com/asprom
https://www.instagram.com/asprom_balears/?hl=es
http://Asprom.net
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BLUEGENERATION
RECURS BlueGeneration Project

DESCRIPCIÓ

El projecte BlueGeneration té com a objectiu informar i 
orientar a joves menors de 30 anys, sobre les sortides 
professionals i formatives en el sector marítim:

• Oferint xerrades d’orientació en centres educatius, 
serveis d’ocupació, entitats del tercer sector i serveis 
de joventut.

• Oferint tutories personalitzades per als usuaris i joves 
interessats.

• Fent servir una sèrie de recursos que s’han elaborat.

PERSONA DE 
CONTACTE

Max Schmidle
Christian Esteva

CORREU
ELECTRÒNIC

max@sea-teach.com
christian@sea-teach.com 

TELÈFON 971 648 429

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Port Petit 1, Local 208
07660 Cala d’Or

Facebook:
@BlueGenerationProjectSpain
Instagram:
@blue_generation_project
Twitter:
@BlueGeneration_
LinkedIn:
blue-generation

PÀGINA WEB https://bluegeneration.org/index.php/es/

mailto:max%40sea-teach.com%20?subject=
mailto:christian%40sea-teach.com?subject=
https://www.facebook.com/BlueGenerationProjectSpain
http://www.instagram.com/blue_generation_project/ 
http://twitter.com/BlueGeneration_
http://www.linkedin.com/company/blue-generation
https://bluegeneration.org/index.php/es/
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CREU ROJA MALLORCA
RECURS Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil

Finançat pel Fons Social Europeu

DESCRIPCIÓ

Itineraris laborals d’inserció destinats a joves amb escassa 
formació o experiència laboral i prèviament inscrits en el 
sistema de Garantia Juvenil de l’FSE.

A través de l’orientació, la formació i la intermediació laboral, 
es treballa en la millora competencial dels i les participants 
i en el coneixement dels principals recursos i eines en la 
recerca d’ocupació, per oferir-los oportunitats laborals 
d’inserció.

Punt d’atenció: Seu de Creu Roja Espanyola a Palma.

PERSONA DE 
CONTACTE

Ainhoa Ramonell: Orientació laboral
Patricia Castaño: Formació

CORREU
ELECTRÒNIC

Orientació: airabi@cruzroja.es
sofia.santoyo@cruzroja.es
Formació: patcas@cruzroja.es

TELÈFON 871 203 165

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda Gaspar Bennàzar, 73
07004 Palma

Facebook:
@cruzRoja.es
Twitter:
@CruzRojaEsp

PÀGINA WEB www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears/

mailto:airabi%40cruzroja.es?subject=
mailto:sofia.santoyo%40cruzroja.es%20?subject=
http://patcas@cruzroja.es
https://www.facebook.com/CruzRoja.es
https://twitter.com/CruzRojaEsp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears/
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ESPIRAL
RECURS El programa FORO és el servei de formació i orientació 

laboral d’Espiral. 

DESCRIPCIÓ

Recull diferents accions orientades a millorar l’ocupabilitat 
de les persones en situacions de vulnerabilitat, tot i que 
és un programa obert a qualsevol persona en situació de 
recerca de feina.

El programa d’ocupació es divideix en tres línies d’actuació:
• Projecte de formació .
• Projecte d’orientació.
• Projecte d’intermediació.

PERSONA DE 
CONTACTE

Lucía: responsable del programa FORO
Aina: servei d’intermediació 
Juan: servei d’informació

CORREU
ELECTRÒNIC foro@espiralonline.org TELÈFON 651 335 268

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Golf de Biscaia, 5 baixos
07007 Palma

Carrer de Mª Antònia Salvà, 50, 1ª plta.
07600 Llucmajor

Facebook:
@EspiralServeis
Instagram:
@espiral_serveis
Twitter:
@espiralserveis
Youtube:
Espiral Serveis

PÀGINA WEB http://espiralonline.org/

mailto:foro%40espiralonline.org?subject=
https://es-es.facebook.com/EspiralServeis/
https://www.instagram.com/espiral_serveis/
https://twitter.com/EspiralServeis
https://www.youtube.com/channel/UCd3vbFm-nv_OM1GjQ4ipNMw
http://espiralonline.org/
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ESTEL DE LLEVANT
RECURS Servei d’inserció laboral associació Estel de Llevant

DESCRIPCIÓ

Orientació laboral per competències i metodologia de 
treball amb suport per a la intermediació amb empreses y la 
inserció laboral de persones amb discapacitat per trastorn 
mental.

Es duen a terme tasques preparatòries de la persona abans 
de la seva incorporació, recerca d’ofertes de feina i segui-
ment intensiu del procés d’inserció.

PERSONA DE 
CONTACTE Gloria Torres Miquel

CORREU
ELECTRÒNIC laboral@esteldellevant.es TELÈFON 971 559 891

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Fàbrica, 8
07500 Manacor

Facebook:
@esteldellevant
Instagram:
@esteldellevant
Twitter:
@EstelDeLlevant

PÀGINA WEB www.3salutmental.com/ca/estel-de-llevant

mailto:laboral%40esteldellevant.es?subject=
https://es-es.facebook.com/esteldellevant/
https://www.instagram.com/explore/tags/esteldellevant/?hl=es
https://twitter.com/esteldellevant?lang=es
http://www.3salutmental.com/ca/estel-de-llevant
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FUEIB
RECURS Departament d’Orientació i Inserció Professional

DESCRIPCIÓ

Oferim un Servei d’Orientació Professional dirigit a estudiants 
i titulats universitaris de qualsevol universitat del món i, 
també, a titulats de formació professional de grau superior.

• Assessorem sobre la inserció professional.
• Gestió de pràctiques extracurriculars per a estudiants 

de la UIB.
• Gestió d’ofertes laborals per a titulats universitaris.
• Proporcionem sessions individualitzades d’orientació 

laboral.
• Informem sobre oposicions.

Disposem de delegacions a Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera.

PERSONA DE 
CONTACTE Maria del Mar Socias Camacho

CORREU
ELECTRÒNIC doip@fueib.org TELÈFON 971 259 697

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Instal·lacions Esportives Campus universitari
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

Servei d’Orientació Professional Mallorca
Edifici Sa Riera
Carrer de Miquel de Sants i Oliver, 2
07012 Palma

Facebook:
@fuedoip
Instagram:
@doip_uib
Twitter:
@DOIP_UIB

PÀGINA WEB https://fueib.org/doip

mailto:doip%40fueib.org?subject=
https://www.facebook.com/fuedoip/
https://www.instagram.com/doip_uib/
https://twitter.com/DOIP_UIB
https://fueib.org/doip
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FUNDACIÓ ADECCO
RECURS Fundació Adecco

DESCRIPCIÓ

Treballem en programes d’orientació i intermediació laboral 
amb col·lectius vulnerables, entre ells:

• Persones en risc d’exclusió social.
• Persones amb certificat de discapacitat.

Treballem amb l’objectiu d’ajudar a aquests col·lectius a 
incorporar-se al mercat laboral.

PERSONA DE 
CONTACTE Jose Morey Ribas

CORREU
ELECTRÒNIC

fundacion.baleares@adecco.
com

TELÈFON 971 282 458

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

DIRECCIÓ
Carrer Eusebi Estada, 37
07004 Palma

Instagram:
@fundacionadecco
Twitter:
@adeccogroupEs
LinkedIn:
fundacionadecco

PÀGINA WEB https://fundacionadecco.org/

mailto:fundacion.baleares%40adecco.com?subject=
mailto:fundacion.baleares%40adecco.com?subject=
https://www.instagram.com/fundacionadecco/?hl=es
https://twitter.com/adecco_es
https://es.linkedin.com/company/fundacionadecco
https://fundacionadecco.org/
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FUNDACIÓ DEIXALLES MALLORCA
RECURS Àrea Social de Deixalles

DESCRIPCIÓ

Compta amb les següents línies de treball:
• Itineraris Prelaborals: destinats a persones en situació 

d’exclusió social amb factors de baixa ocupabilitat, 
procedents de Serveis Socials d’Atenció Primària.

• Gabinet d’Orientació Laboral, GOL: és el servei d’orien-
tació laboral, dirigit al col·lectiu de persones vulnerables.

• Processos d’inserció per a l’ocupació, OKUPA’T: és 
el projecte d’orientació laboral, cofinançat pel SOIB i 
Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació de 
vulnerabilitat envers al mercat de treball.

• Projecte incorpora: ofereix a les empreses un servei 
d’assessorament laboral en cas de necessitar cobrir 
alguna vacant.

PERSONA DE 
CONTACTE

Maribel Casado (itineraris prelaborals)
Llúcia Forteza (orientació laboral)

CORREU
ELECTRÒNIC

areasocial-palma@deixalles.
org

TELÈFON 971 479 440

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
DIRECCIÓ
Carrer Son Gibert, 8A
07008 Palma

Facebook:
@DeixallesFundacio
Twitter:
@Deixalles

PÀGINA WEB www.deixalles.org/es/area-social/

mailto:areasocial-palma%40deixalles.org?subject=
mailto:areasocial-palma%40deixalles.org?subject=
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/
https://twitter.com/Deixalles
http://www.deixalles.org/es/area-social/
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FUNDACIÓ ES GARROVER
RECURS Fundació Es Garrover

DESCRIPCIÓ

La Fundació Es Garrover és una entitat que treballa per a la 
inserció social i laboral de persones amb trastorn de salut 
mental a la zona d’Inca.

Programa d’Inserció per a l’Ocupació: Projecte RAILAB
Servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció 
laboral de persones amb trastorn mental, amb la participació 
del SOIB i el cofinançament de Fons Social Europeu.
Està dirigit a persones amb trastorn de salut mental.

PERSONA DE 
CONTACTE Antònia Llabrés

CORREU
ELECTRÒNIC allabres@esgarrover.org TELÈFON 971 503 363

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Quarter, 44
07300 Inca

Facebook:
@EsGarrover
Instagram:
@fundacioesgarrover
Twitter:
@EsGarrover

PÀGINA WEB www.3salutmental.com/es/es-garrover

mailto:allabres%40esgarrover.org?subject=
https://www.facebook.com/esgarrover
https://www.instagram.com/fundacioesgarrover/
https://twitter.com/EsGarrover
http://www.3salutmental.com/es/es-garrover
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FUNDACIÓ IRES
RECURS Projecte LLENÇA’T i Projecte CLICK

DESCRIPCIÓ

Projecte LLENÇA’T
És un servei d’atenció i d’acompanyament a la inserció de 
joves de 16 a 24 anys, on es realitzen itineraris personalitzats 
d’acompanyament, basats en les competències i els valors 
de les persones i les empreses.

Projecte CLICK
És un espai d’accés gratuït i voluntari per a joves de 13 a 17 
anys on es realitzen intervencions d’orientació individual, 
espai de trobada per a joves i dinamització d’activitats 
grupals. Aquesta atenció integral va dirigida a: conèixer i 
potenciar les seves habilitats, millorar la seva autoestima, 
millorar el seu grup d’iguals i ajudar-li en la presa de 
decisions.

PERSONA DE 
CONTACTE Daniel Jiménez

CORREU
ELECTRÒNIC

danieljimenez@fundacioires.
org

TELÈFON 685 654 590
971 552 839

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Miquel Porcell, pedagog, 24 baixos
07500 Manacor

Facebook:
@FundacioIres
LinkedIn:
fundaci-ires

PÀGINA WEB www.fundacioires.org

mailto:danieljimenez%40fundacioires.org?subject=
mailto:danieljimenez%40fundacioires.org?subject=
https://www.facebook.com/FundacioIres
https://www.linkedin.com/company/fundaci-ires
http://www.fundacioires.org
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FUNDACIÓ PATRONAT OBRER
RECURS Programa d´’Inserció Sociolaboral per Joves

DESCRIPCIÓ

Itinerari integral d´inserció dirigit a joves entre 16 i 29 anys 
en risc d´exclusió social.

L´’objectiu es aconseguir mitjançant un pla de feina amb 
l’usuari la seva inserció laboral i/o integració en una 
formació.

PERSONA DE 
CONTACTE Marta Herrero Díaz

CORREU
ELECTRÒNIC

inserciojoves@patronatobrer.
com

TELÈFON 971 466 201

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Montevideo, 6
07006 Palma

Facebook:
Fundació Patronat Obrer
Instagram:
@patronatobrer
Twitter:
@EsPatronat

PÀGINA WEB www.patronatobrer.com

mailto:inserciojoves%40patronatobrer.com?subject=
mailto:inserciojoves%40patronatobrer.com?subject=
https://es-es.facebook.com/Fundaci%C3%B3-Patronat-Obrer-983964204991525/
https://www.instagram.com/patronatobrer
https://www.twitter.com/PatronatObrer
http://www.patronatobrer.com
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FUNDACIÓN DIAGRAMA
RECURS Servei de Suport per a la Inserció Laboral de Joves

DESCRIPCIÓ

És un recurs que compta amb la participació del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament 
del Fons Social Europeu (FSE), a través del Programa 
Operatiu d’Ocupació Juvenil i de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil. Està dirigit a joves de 16 a 29 anys que presenten 
dificultats d’accés al mercat laboral derivades de falta 
d’experiencia professional, falta de formació acadèmica 
acreditada o per desconeixement dels recursos ocupacionals 
o formatius.

PERSONA DE 
CONTACTE María Martín Vázquez (Directora)

CORREU
ELECTRÒNIC pre-ocupacio@diagrama.org TELÈFON 971 245 990

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Llorenç Riber, 16 baixos
07005 Palma

Facebook:
Servei de Suport per a la 
Inserció Laboral de Joves

PÀGINA WEB www.fundaciondiagrama.es

mailto:pre-ocupacio%40diagrama.org?subject=
https://www.facebook.com/Servei-de-Suport-per-a-la-Inserci%C3%B3-Laboral-de-Joves-119132066149983/
https://www.facebook.com/Servei-de-Suport-per-a-la-Inserci%C3%B3-Laboral-de-Joves-119132066149983/
http://www.fundaciondiagrama.es
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GIRA-SOL
RECURS Projecte inserció laboral joves GIRA-SOL

DESCRIPCIÓ

És un servei col·laborador del SOIB que atén a joves d’entre 
16 i 29 anys en risc d’exclusió social i amb diagnòstic de salut 
mental. L’objectiu principal és que els i les joves ateses 
puguin aconseguir i mantenir una feina. Les persones que 
formen part d’aquest servei tenen un/a preparador/a laboral 
que els orienta i acompanya de manera integral al llarg del 
seu procés d’inserció laboral.

Algunes de les nostres accions principals són l’acollida, 
valoració i diagnòstic.

PERSONA DE 
CONTACTE Ana Singala Martínez

CORREU
ELECTRÒNIC

insercionlaboral@gira-sol.
com

TELÈFON 971 285 123

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Passatge Marratxí, 11
07008 Palma

Facebook:
@Associació.Gira-sol
Instagram:
@associaciogira.sol

PÀGINA WEB www.3salutmental.com

mailto:insercionlaboral%40gira-sol.com?subject=
mailto:insercionlaboral%40gira-sol.com?subject=
https://es-es.facebook.com/associacio.girasol
https://www.instagram.com/associaciogira.sol/
http://www.3salutmental.com
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GREC
RECURS Servei d’acompanyament per a joves que han estat subjects 

a mesures administratives o judicials 

DESCRIPCIÓ

Programa d’acompanyament socioeducatiu per joves extutelats.
El servei d’orientació es centra en oferir recolzament en:

• Identificar direccions útils al principi de la recerca de 
feina.

• Conéixer millor diferents ocupacions.
• Eines per a la recerca de feina.
• Ofertes de feina i direccions on enviar el currículum.
• Recursos de formació.
• Autoformació.
• Prestacions i ajudes.

PERSONA DE 
CONTACTE Sebastià Gibert

CORREU
ELECTRÒNIC grec@grecmallorca.org TELÈFON 971 409 051

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Juan Ramón Jiménez, 15, baixos
07008 Palma

Instagram:
@grec_emancipacio
Twitter:
@grecmallorca

PÀGINA WEB www.grecmallorca.org

mailto:grec%40grecmallorca.org?subject=
http://www.instagram.com/grec_emancipacio/?hl=es
https://twitter.com/grecmallorca?lang=es
http://www.grecmallorca.org
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IMAS
RECURS Àrea de persones amb discapacitat i innovació social

DESCRIPCIÓ

Disposa de formació destinada a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Programa «Eines-Cuina»: destinat a persones amb discapacitat 
(intel·lectual, sensorial, física i / o malaltia mental o amb 
multidiscapacitat) reconeguda per l’entitat competent, 
majors de 16 anys, residents a Mallorca i que participen 
d’itineraris d’inserció o d’orientació laboral.

Programa mixt de formació i ocupació «Eines de manteniment 
d’edificis »: destinat a persones en situació d’atur, amb 
una edat compresa entre 16-30 anys i amb discapacitat 
reconeguda.

PERSONA DE 
CONTACTE

Programa «Eines-Cuina»: Albert Garau
Programa mixt de formació i ocupació «Eines de manteniment 
d’edificis»: Bartolomé Hurtado

CORREU
ELECTRÒNIC

ergon@imas.conselldemallor-
ca.net
algarau@imas.conselldema-
llorca.net
bhurtado@imas.conselldema-
llorca.net

TELÈFON
971 763 325 
618 217 031
609 187 678

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Carrer General Riera, 67
07010 Palma

PÀGINA WEB https://www.imasmallorca.net/ca/personesambdiscapacitat

https://www.imasmallorca.net/ca/personesambdiscapacitat
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IMAS
RECURS Servei d’Inserció Social i Laboral (SEISL)

DESCRIPCIÓ

El SEISL de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
depèn del Departament de Benestar Social del Consell de 
Mallorca.

És un servei, complementari als serveis socials comunitaris 
bàsics, per a realitzar processos d’acompanyament social 
i/o laboral i fomentar el benestar de les persones usuàries.

PERSONA DE 
CONTACTE Antonia Boladeras

CORREU
ELECTRÒNIC

seisl@imas.conselldemallor-
ca.net

TELÈFON

Palma:
971 763 325
Inca:
971 880 216
Manacor:
871 986 142

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Carrer General Riera, 67
07010 Palma

Antic Quarter de la Av. del General Luque, 223
Pavelló esquerre, 1ª planta
07300 Inca

Carrer del Bon Jesús, 1-2
07500 Manacor

Facebook:
@imasmallorca
Twitter:
@imasmallorca
Instagram:
@imas.oficial

PÀGINA WEB www.imasmallorca.net/sites/default/files/programa%20in-
sercio%20laboral.pdf

mailto:seisl%40imas.conselldemallorca.net?subject=
mailto:seisl%40imas.conselldemallorca.net?subject=
https://www.facebook.com/imasmallorca
https://twitter.com/imasmallorca?lang=es
https://www.instagram.com/imas.oficial/
http://www.imasmallorca.net/sites/default/files/programa%20insercio%20laboral.pdf
http://www.imasmallorca.net/sites/default/files/programa%20insercio%20laboral.pdf
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INSERTA EMPLEO: FUNDACIÓN ONCE
RECURS Associació Inserta Empleo

DESCRIPCIÓ

Inserta és l’entitat de Fundació ONCE especialitzada en 
la prestació de serveis d’intermediació laboral, captació 
i desenvolupament de talent amb discapacitat i gestió de 
l’ocupació, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat. Oferim formació per al 
col·lectiu que atenem amb l’objectiu que tinguin una major 
facilitat per a la recerca de feina.

La seu central es troba a Palma, però ofereix serveis a totes 
les Illes Balears.

PERSONA DE 
CONTACTE Maria del Mar Vanrell Beltrán

CORREU
ELECTRÒNIC

candidatos.baleares.inserta@
fundaciononce.es

TELÈFON 971 777 552

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Manacor, 8 (edifici Once) 
07006 Palma

Instagram:
@portalento_
LinkedIn:
fsc-inserta
Youtube:
PorTalento1

PÀGINA WEB www.portalento.es

mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
https://www.instagram.com/portalento_/?hl=es
https://twitter.com/portalento_
https://www.linkedin.com/mwlite/company/fundacion-once-inserta
https://www.youtube.com/user/PorTalento1
http://www.portalento.es
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INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT
RECURS Infojove

DESCRIPCIÓ

Si necessites orientació, vols millorar el teu currículum o 
conèixer els recursos laborals del teu entorn, pots demanar 
una cita.

Oferim els següents serveis:
• Servei d’orientació laboral i professional per a joves en 

general.
• Borsa de feina.
• Informació i inscripcions a Garantia Juvenil.

PERSONA DE 
CONTACTE Eva Nigorra

CORREU
ELECTRÒNIC treball@ibjove.net TELÈFON 971 176 540

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
DIRECCIÓ
Carrer de l’Uruguai, s/n
Velòdrom Illes Balears
07010 Palma (amb cita prèvia)

Facebook:
@IBJove

PÀGINA WEB http://feina.jovesilles.net
http://infojove.caib.es 

mailto:treball%40ibjove.net?subject=
https://www.facebook.com/groups/borsadefeinaxarxainfojove
https://twitter.com/ibjove
http://feina.jovesilles.net
http://infojove.caib.es
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INTERMEDIA
RECURS Incorpora Intermedia

DESCRIPCIÓ

Programa d’intermediació laboral amb empreses.
és la plataforma digital de selecció de perfils professionals 
per competències.

És un portal per trobar feina que parteix del coneixement i 
l’experiència dels equips d’Intermedia que durant anys han 
dedicat els seus esforços a la inserció laboral i a millorar 
l’ocupabilitat de les persones a través de la selecció per 
competències.

PERSONA DE 
CONTACTE Marina Ortiz Lozano

CORREU
ELECTRÒNIC

m.ortiz@fundaciointermedia.
org

TELÈFON 670 400 646

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda Comte Sallent, 11, 4ªplanta
07003 Palma

Facebook:
@intermedialabor
Instagram:
@intermedialabor

PÀGINA WEB www.fundaciointermedia.org

mailto:m.ortiz%40fundaciointermedia.org?subject=
mailto:m.ortiz%40fundaciointermedia.org?subject=
https://www.facebook.com/intermedialabor/
https://www.instagram.com/intermedialabor/
http://www.fundaciointermedia.org


M
A

LL
O

RC
A

54

JOVENT
RECURS Servei d’orientació laboral bàsica

DESCRIPCIÓ

Servei gratuït de suport per fer i imprimir currículums i cartes 
de presentació, contactes amb web de treball, demanar cita 
SOIB, SEPE, Seguretat Social, tràmits online, etc. Derivació 
a recursos més específics per treballar l’orientació laboral i 
com afrontar entrevistes de treball, habilitats de comunicació, 
etc.

Horari d’atenció: De dilluns a dijous, de 10 a 13 h. 

PERSONA DE 
CONTACTE Tolo Femenia Avila

CORREU
ELECTRÒNIC midoneria@jovent.es TELÈFON 971 431 086

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent
Camí de na Cerdana, 17
07009 Palma

Facebook:
@cooperativajovent 
Twitter:
@Coop_Jovent
Instagram:
@coop_jovent

PÀGINA WEB www.jovent.es

mailto:midoneria%40jovent.es%20?subject=
https://www.facebook.com/cooperativajovent/
https://twitter.com/coop_jovent?lang=es
https://www.instagram.com/coop_jovent/
http://www.jovent.es
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JOVENT
RECURS Itineraris Integrals d’Inserció per a joves

DESCRIPCIÓ

El servei desenvolupa processos d’orientació, formació 
(certificats de professionalitat de nivell 1 i 2)  i inserció laboral 
per a joves de 16 a 30 anys amb baix nivell educatiu o en 
risc d´’exclusió social que estan inscrits al Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. Es tracta d’un servei que parteix de les 
necessitats i el moment en què es troba cada jove, oferint 
acompanyament basat en el vincle amb els seus referents 
perquè pugui aconseguir els seus objectius personals i 
laborals. Es treballa a través de sessions d’exploració de 
les habilitats instrumentals, taller de tast d’oficis per definir 
el seu projecte formatiu i millorar habilitats i destreses, 
definició d’un projecte personal i laboral, capsules formatives 
per a la millora de la insertabilitat, treball de les actituds 
personals, entrevistes, currículum, etc.

PERSONA DE 
CONTACTE Miquel Àngel Rayó Bordoy

CORREU
ELECTRÒNIC jovent@jovent.es TELÈFON 971 471 806

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Centre Jovent
Carrer Son Gibert, 8
07008 Palma

Facebook:
@cooperativajovent 
Twitter:
@Coop_Jovent
Instagram:
@coop_jovent

PÀGINA WEB www.jovent.es

mailto:jovent%40jovent.es?subject=
https://www.facebook.com/cooperativajovent/
https://twitter.com/coop_jovent?lang=es
https://www.instagram.com/coop_jovent/
http://www.jovent.es
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JOVENT
RECURS Servei per a la inclusió social

DESCRIPCIÓ

Servei per a la inclusió social i la igualtat d’oportunitats per a 
població en risc o vulnerabilitat social, especialment immi-
grants extracomunitaris, i població sobrevinguda vulnerable 
degut a la crisi de la COVID-19, mitjançant l’atenció social, la 
valoració de situacions personals, sociofamiliars i sociola-
borals, l’acompanyament individualitzat, l’orientació laboral 
i el suport familiar, així com la dotació d’ajuts per a cobrir 
urgències socials i necessitats bàsiques.

PERSONA DE 
CONTACTE Susana Salas 

CORREU
ELECTRÒNIC susana@jovent.es TELÈFON 971 471 806

682 463 139 

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Centre Jovent
Carrer Son Gibert, 8
07008 Palma

Facebook:
@cooperativajovent 
Twitter:
@Coop_Jovent
Instagram:
@coop_jovent

PÀGINA WEB www.jovent.es

mailto:susana%40jovent.es?subject=
https://www.facebook.com/cooperativajovent/
https://twitter.com/coop_jovent?lang=es
https://www.instagram.com/coop_jovent/
http://www.jovent.es
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MANCOMUNITAT
RECURS Servei d’Orientació Laboral de la Mancomunitat Pla de 

Mallorca

DESCRIPCIÓ

És un servei d’assessorament per a la recerca de feina, 
dirigit a persones d’entre 16 i 65 anys que desitgen 
incorporar-se al mercat de treball. Està adreçat a persones 
que visquin a algun municipi de la Mancomunitat Pla de 
Mallorca.

Es necessari sol·licitar cita prèvia al 971 83 04 41. Les cites 
són als municipis de residència.

Es pacta un itinerari d’inserció individualitzat que pretén 
facilitar a la persona les eines i canals adequats per a la 
recerca de feina, amb l’objectiu que aquesta recerca es faci 
d’una manera més eficaç i profitosa.

PERSONA DE 
CONTACTE Llúcia Llompart Cerdà

CORREU
ELECTRÒNIC

promocio@mancomunitatpla-
demallorca.net

TELÈFON 971 830 441

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Hospital, 28
07520 Petra

Al directori final trobareu més punts d’atenció.

Facebook:
Mancomunitat Pla de Ma-
llorca
Twitter: 
@mancomunitatpla

PÀGINA WEB www.mancomunitatplademallorca.net

mailto:promocio%40mancomunitatplademallorca.net?subject=
mailto:promocio%40mancomunitatplademallorca.net?subject=
https://www.facebook.com/Mancomunitat-Pla-de-Mallorca-489554257778185/
https://www.facebook.com/Mancomunitat-Pla-de-Mallorca-489554257778185/
https://twitter.com/mancomunitatpla?lang=es
http://www.mancomunitatplademallorca.net
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NAÜM SON ROCA
RECURS Projecte Socioeducatiu Naüm

DESCRIPCIÓ

Programa d’acompanyament per joves de 16 a 29 anys en 
risc.

Es tracta d’un programa que realitza itineraris integrals 
d’inserció amb la finalitat d’aconseguir una inserció laboral 
o formativa.

PERSONA DE 
CONTACTE

Coloma Solivellas
Ana Muñoz
Maria Mesquida

CORREU
ELECTRÒNIC info@laboral.naumsonroca.es TELÈFON 971 783 019

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Can Ferragut, 4A
07011 Palma

Facebook:
@naumsr
Instagram:
@naumsonroca

PÀGINA WEB https://naumsonroca.es/es/

mailto:info%40laboral.naumsonroca.es?subject=
https://es-es.facebook.com/naumsr/
https://www.instagram.com/naumsonroca/?hl=es
https://naumsonroca.es/es/
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PALMA ACTIVA
RECURS Palma Activa

DESCRIPCIÓ

Agència de desenvolupament local- Ajuntament de Palma.

Aquesta Agència té diferents serveis a disposició dels joves: 
formació, orientació en recerca o millora d’ocupació o 
emprenedoria.

PERSONA DE 
CONTACTE Yolanda Martínez

CORREU
ELECTRÒNIC info@palmaactiva.com TELÈFON 900 139 138

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Socors, 22
07002 Palma

Facebook:
@PalmaActiva
Instagram:
@palmaactiva
Twitter: 
@PalmaActiva

PÀGINA WEB www.palmaactiva.com

mailto:info%40palmaactiva.com?subject=
https://www.facebook.com/PalmaActiva
https://www.instagram.com/palmaactiva/?hl=es
https://twitter.com/palmaactiva?lang=es
http://www.palmaactiva.com
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PALMAJOVE
RECURS Centre d’Informació per a joves de l’Ajuntament de Palma

DESCRIPCIÓ

• Servei d’informació i assessorament gratuït per a joves 
de 14 a 35 anys.

• Informació i recursos sobre recerca de treball, formació 
i cursos.

• Assessorament legal, laboral i d’oposicions.

PERSONA DE 
CONTACTE

Treball i formació: Mar Díaz
Asessorament laboral i d’oposicions: Guille Ribas

CORREU
ELECTRÒNIC

Treball i formació:
info@palmajove.cat
Assessorament laboral i 
d’oposicions:
legalconsulta@palmajove.cat

TELÈFON

971 725 501
Whatsapp 
treball i
formació:
663 200 411
Whatsapp 
laboral i
oposicions:
689 485 382

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Sant Pere, 6
07012 Palma

Facebook:
@palmajove
Twitter:
@palmajove
Instagram:
@palmajove
Facebook Grup Oposicions:
Oposicionspalma
LinkedIn:
palmajove

PÀGINA WEB www.palmajove.cat

mailto:info%40palmajove.cat%0D?subject=
mailto:legalconsulta%40palmajove.cat?subject=
https://www.facebook.com/palmajove
https://twitter.com/palmajove
https://www.instagram.com/palmajove
https://www.facebook.com/groups/oposicionspalma
https://www.linkedin.com/company/palmajove
http://www.palmajove.cat
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PREDIF
RECURS PREDIF-IB, departament d’inserció

DESCRIPCIÓ

Servei d’inserció laboral per persones amb discapacitat 
física o físico-psíquica.

PREDIF té un servei d‘inserció laboral, realitzant itineraris 
personalitzats.

PERSONA DE 
CONTACTE Pere Llorenç Reus Reynés

CORREU
ELECTRÒNIC ocupacion2@predif-ib.org TELÈFON 687 500 630

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Fratín, 6
07006 Palma

Facebook:
@predif.illesbalears

PÀGINA WEB www.predif-ib.org

mailto:ocupacion2%40predif-ib.org?subject=
http://www.facebook.com/predif.illesbalears
http://www.predif-ib.org
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PROBENS
RECURS Probens: joves en acció

DESCRIPCIÓ

Itinerari d’inserció sociolaboral, finançat per el SOIB i el 
Fons Europeu.

Els requisits són joves entre 16 a 29 anys que ni estudiïn ni 
treballin (alta a garantia juvenil i SOIB).

L’objectiu principal es millorar les competències per la 
recerca de feina i/o formació incrementant la seva autonomia. 

PERSONA DE 
CONTACTE Júlia Corrales

CORREU
ELECTRÒNIC inca@probens.org TELÈFON 971 505 633

682 018 217

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda General Luque 223 ( Casal d’entitats)
Carrer Paraires, 2, local 6
07300 Inca

Facebook: 
@probensMallorca
Instagram:
@probensinca
Twitter: 
@Probens_Mca

PÀGINA WEB www.probens.org

mailto:inca%40probens.org?subject=
https://www.facebook.com/ProbensMallorca/
https://www.instagram.com/probensinca/
https://twitter.com/probens_mca?lang=es
http://www.probens.org
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PRODIS
RECURS Servei d’inserció laboral de PRODIS

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un servei d’orientació i preparació a persones 
amb discapacitat intel·lectual, d’assessorament a empreses 
i de seguiment un cop es troba la feina a la persona usuària 
del servei.
En el servei:

• Treballam amb itineraris individualitzats per tal de 
potenciar la integració i la no discriminació.

• Cada persona disposa del seu projecte professional 
elaborat en base a les seves necessitats, possibilitats i 
interessos.

• Efectuam un seguiment tècnic del procés d’inserció per 
tal de mitjançar entre el treballador i el seu entorn.

PERSONA DE 
CONTACTE Jaume Simó Payeras

CORREU
ELECTRÒNIC

atenciosociofamiliar@prodis-
pollensa.com

TELÈFON 971 534 363

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Sant Josep, 4
07460 Pollença

Facebook:
Prodis pollença
Instagram:
@pollensaprodis

PÀGINA WEB www.prodispollensa.com

mailto:atenciosociofamiliar%40prodispollensa.com?subject=
mailto:atenciosociofamiliar%40prodispollensa.com?subject=
https://www.facebook.com/Prodis-Pollen%C3%A7a-750666525046236/
https://www.instagram.com/pollensaprodis/
http://www.prodispollensa.com
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PROJECTE HOME MALLORCA
RECURS Àrea d’Orientació i Intermediació Laboral amb Empreses

DESCRIPCIÓ

Àrea d’inserció laboral:
El nostre principal objectiu és promoure el que anomenem 
el “win-win” entre PHB i les empreses amb les que 
col·laborem, fent de pont entre les persones candidates 
a un lloc de treball i les ofertes laborals existents, sent un 
servei totalment gratuït.

Projecte Jove:
Aquest projecte col·labora amb altres entitats per oferir 
diferents iniciatives d’inserció sociolaboral, on els serveis 
de s’adapten a les necessitats concretes. Es treballa la 
rehabilitació, l’autonomia personal, i la inclusió sociolaboral.

PERSONA DE 
CONTACTE Carolina Beltrán / Victor Reyes 

CORREU
ELECTRÒNIC

intermediacio@projectehome.
com

TELÈFON 608 253 211

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Carrer Projecte Home, 4
07007 Palma

Avinguda. General Luque, 222
07300 Inca

Vía Alemanya,38
07500 Manacor

Facebook:
@projectehomebalears
Instagram:
@projectehomebal
Twitter: 
@projectehomebal

PÀGINA WEB www.projectehome.com

mailto:intermediacio%40projectehome.com?subject=
mailto:intermediacio%40projectehome.com?subject=
https://www.facebook.com/projectehomebalears/
https://www.instagram.com/projectehomebal/?hl=es
https://twitter.com/projectehomebal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.projectehome.com


M
A

LL
O

RC
A

65

SOIB MALLORCA
RECURS Servei d’Orientació SOIB Jove

DESCRIPCIÓ

El Servei SOIB Jove Orientació es desenvolupa en el marc 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) i està 
cofinançat pel Fons Social Europeu.

És un servei específic adreçat al col·lectiu de joves que 
no treballen ni estudien i els ofereix informació, orientació, 
assessorament i acompanyament a partir del disseny d’un 
itinerari totalment personalitzat i individualitzat.

L’objectiu principal del Servei és aconseguir la qualificació 
dels joves, dissenyant itineraris conduents a:

• Retornar al sistema educatiu reglat.
• Accedir a la formació professional per a l’ocupació.

PERSONA DE 
CONTACTE
CORREU
ELECTRÒNIC soibjove@soib.caib.es TELÈFON 971 176 038 

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Plaça de Santa Eulàlia, 7 baixos
07001 Palma
ņ
Avinguda des Raiguer, 99
07300 Inca

Facebook:
@SOIBgoib
Instagram:
@soibjove_goib
Twitter:
@SOIBgoib

PÀGINA WEB https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 

mailto:soibjove%40soib.caib.es?subject=
https://www.facebook.com/SOIBgoib/
https://www.instagram.com/soibjove_goib/?hl=es
https://twitter.com/soibgoib?lang=es  
https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 
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TREBALL SOLIDARI
RECURS Programa de Orientació Laboral COMBINA

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un servei d’orientació per a accedir al mercat de 
treball.

Se centra en la realització d’itineraris integrals d’inserció per 
a dones en risc d’exclusió social.

PERSONA DE 
CONTACTE Paloma Lumbreras Rodríguez

CORREU
ELECTRÒNIC

combina1.treballsolidari@
gmail.com

TELÈFON 971 726 732

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda Alexandre Rosselló, 21, planta 6
07002 Palma

Facebook:
@treballsolidari
 Instagram:
@treballsolidari
Twitter:
@treballsolidari

PÀGINA WEB https://treballsolidari.org/

mailto:Combina1.treballsolidari%40gmail.com?subject=
mailto:Combina1.treballsolidari%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/treballsolidari/
https://www.instagram.com/treballsolidari/
https://twitter.com/treballsolidari?lang=es
https://treballsolidari.org/
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UGT

RECURS

Servei d’Orientació Laboral Integral (SOLI) d’UGT Illes 
Balears.
Projecte: Processos d’Inserció per a l’Ocupació (PIO):
‘Altres Oportunitats’.

DESCRIPCIÓ

Servei d’Orientació (SOLI) emmarcat en el sindicat UGT des 
del qual treballem per ajudar en la inserció al món laboral a 
persones en risc d’exclusió social.

La nostra missió en SOLI és acompanyar aquells homes i 
dones vulnerables durant tot el procés de recerca de feina. 
El nostre equip ofereix una atenció directa i personal, així 
com global i integral, relacionada amb els diferents aspectes 
personals i socials necessaris per aconseguir èxit en la 
seva inserció laboral gràcies a una recerca activa d’ocupació 
recolzada en el nostre departament d’intermediació, des del 
qual treballem amb empreses col·laboradores.

PERSONA DE 
CONTACTE Maider Calvo Irastorza

CORREU
ELECTRÒNIC soli@baleares.ugt.org TELÈFON 971 764 488

629 248 758

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Font i Monteros, 8
07003 Palma

Facebook:
@soliugtbalears
Twitter:
@soliugt
LinkedIn:
SOLI-UGT

PÀGINA WEB http://empleomallorca-ugt.com/ 

mailto:soli%40baleares.ugt.org?subject=
https://www.facebook.com/soliugtbalears
https://twitter.com/soliugt?lang=ca
https://www.linkedin.com/company/soliugt/
http://empleomallorca-ugt.com/ 
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USO
RECURS USO Illes Balears - ORIENTA

DESCRIPCIÓ

ORIENTA és el servei d’Orientació Laboral d’USO IB, que 
desenvolupa programes, generalment subvencionats, 
d’inserció laboral.

Dirigim especialment la nostra atenció a la població més 
vulnerable com dones, joves i persones immigrants vulnerables, 
persones amb necessitats formatives, etc.

Realitzem itineraris integrals d’inserció laboral (Cofinançat 
per SOIB i FSE) a través de sessions individuals, accions 
grupals, intermediació amb empreses, entrenament 
tecnològic orientat a l’ocupació i multitud de mitjans i recursos 
didàctics i digitals.

PERSONA DE 
CONTACTE Raquel Hernández Adrián (Coordinadora)

CORREU
ELECTRÒNIC

raquelhernandez@usoib.es
orienta@usoib.es

TELÈFON 971 277 914
607 633 954

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Cigne, 17
07006  Palma

Facebook:
@uso.orienta.9

PÀGINA WEB www.orienta.usoib.es
www.usoib.es

mailto:raquelhernandez%40usoib.es%20?subject=
mailto:orienta%40usoib.es?subject=
https://www.facebook.com/uso.orienta.9
http://www.orienta.usoib.es 
http://www.usoib.es
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CÁRITAS MENORCA
RECURS Servei d’Orientació i Intermediació Laboral

DESCRIPCIÓ

Servei d’orientació laboral:
Itineraris individualitzats amb formacions a:

• Habilitats socials.
• Habilitats laborals.
• Condicions i drets laborals.
• Digitalització.
• Accés a recursos de recerca de feina.

Orientació laboral general:
• Informació, assessorament i acompanyament. Accés 

als tallers d’inserció soci laboral de l’entitat, així com 
als pre tallers.

Servei d’Intermediació Laboral:
• Accés a l’agència de col·locació.
• Assessorament i informació sobre contractacions, etc.
• Mediació amb empreses i particulars.

PERSONA DE 
CONTACTE Nekane Sotillo i Fuencis Rodríguez

CORREU
ELECTRÒNIC

orientlaboral.mao@caritasmenor-
ca.org
orientlaboral.ciuta@caritasme-
norca.org

TELÈFON 971 361 001 
971 481 137

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Santa Eulàlia, 83
07703 Maó

Facebook:
@cdmenorca
Twitter:
@caritasmenorca 

PÀGINA WEB www.caritasmenorca.org

mailto:orientlaboral.mao%40caritasmenorca.org?subject=
mailto:orientlaboral.mao%40caritasmenorca.org?subject=
mailto:orientlaboral.ciuta%40caritasmenorca.org?subject=
mailto:orientlaboral.ciuta%40caritasmenorca.org?subject=
http://www.facebook.com/cdmenorca
http://twiter.com/caritasmenorca 
http://www.caritasmenorca.org
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CIME
RECURS Servei d’orientació laboral Menorca Itinerari Jove

DESCRIPCIÓ

• Programa cofinançat amb la participació del SOIB i el 
cofinançament del Fons Social Europeu.

• Acompanyament en tot el procés de recerca de feina.
• Disseny d’itineraris personalitzats d’orientació i inserció.
• Estratègies encaminades a afavorir la integració laboral 

dels joves desocupats.
• Informació i atenció individual i grupal sobre ofertes 

laborals i tècniques de recerca de feina.
• Intermediació amb les empreses i pràctiques no laborals 

y acompanyament en la autoocupació de nous 
emprendedors.

PERSONA DE 
CONTACTE Elsa Pascual

CORREU
ELECTRÒNIC formacio@cime.es TELÈFON 971 356 246

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Dilluns i dimarts
Carrer Santa Rita, 22
07730 Alaior

Plaça de la biosfera, 5
07703 Maó

Al directori final trobareu més punts d’atenció.

Facebook:
@ocupaciocime
Instagram:
@ocupacio_cim
Twitter:
@ocupacio_cim

PÀGINA WEB www.cime.es

mailto:formacio%40cime.es?subject=
https://www.facebook.com/ocupaciocime/
https://www.instagram.com/ocupacio_cim/?hl=es
https://twitter.com/ocupacio_cim
http://www.cime.es
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CREU ROJA MENORCA
RECURS

Projecte: Feina Jove Menorca
Finançat pel SOIB dins la convocatòria SOIB Jove d’itinera-
ris Integrals d’Inserció 2021-2022

DESCRIPCIÓ

Itineraris laborals d’inserció destinats a joves amb escassa 
formació o experiència laboral i prèviament inscrits en el 
sistema de Garantia Juvenil de l’FSE.

A través de l’orientació i la intermediació laboral, es treballa 
en la millora competencial dels i les participants i en el 
coneixement dels principals recursos i eines en la recerca 
d’ocupació, per oferir-los oportunitats laborals d’inserció.

Punts d’atenció: Maó i Ciutadella. Menorca.

PERSONA DE 
CONTACTE

Belén Caballero
Eva Silva

CORREU
ELECTRÒNIC

eva.silva@cruzroja.es
belen.caballero@cruzroja.es

TELÈFON 971 381 993

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS
Avinguda de Josep Anselm Clavé, 162
07703 Maó

Carrer Mallorca, 15
07760 Ciutadella

Facebook:
@creurojaillesbalears
Twitter:
@CreuRojaBalears

PÀGINA WEB www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears

mailto:eva.silva%40cruzroja.es%20?subject=
mailto:belen.caballero%40cruzroja.es?subject=
https://www.facebook.com/creurojaillesbalears
https://twitter.com/creurojabalears?lang=es
http://www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears
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DISCAP
RECURS Servei d’acompanyament a l’ocupació PIL

DESCRIPCIÓ

Es duu a terme, principalment, mitjançant dos programes 
específics:

El programa PIL: En aquest hi ha vinculats 6 tècnics 
d’inserció, distribuïts als diferents punts d’atenció de l’illa: 
Ciutadella, Maó, Es Castell, Sant Lluis, Alaior, Ferreries, Es 
Mercadal i Es Migjorn. 

El programa INCORPORA: En aquest hi ha vinculat 1 tècnic 
d’inserció laboral ubicat a dies alterns al punt d’atenció de 
Maó i de Ciutadella. 

Disseny d’un itinerari de treball individualitzat adaptat a les 
seves necessitats, interessos i perfil professional.

PERSONA DE 
CONTACTE Lourdes Florit 

CORREU
ELECTRÒNIC lurdes@fundaciodiscap.org TELÈFON 971 481 447

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda Palma de Mallorca, 1
07760 Ciutadella

Facebook:
@FundacioMenorca
Twitter:
@FundacioMenorca

PÀGINA WEB https://fundaciodiscap.org

mailto:lurdes%40fundaciodiscap.org?subject=
http://www.facebook.com/fpdm.menorca
http://www.twitter.com/fundaciomenorca
https://fundaciodiscap.org
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FUEIB
RECURS Departament d’Orientació i Inserció Professional

DESCRIPCIÓ

Oferim un Servei d’Orientació Professional dirigit a estudiants 
i titulats universitaris de qualsevol universitat del món i, 
també, a titulats de formació professional de grau superior.

• Assessorem sobre la inserció professional.
• Gestió de pràctiques extracurriculars per a estudiants 

de la UIB.
• Gestió d’ofertes laborals per a titulats universitaris.
• Proporcionem sessions individualitzades d’orientació 

laboral.
• Informem sobre oposicions.

Disposem de delegacions a Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera.

PERSONA DE 
CONTACTE Orientador/a laboral

CORREU
ELECTRÒNIC doip@fueib.org TELÈFON 661 280 318

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer de Santa Rita, 1
Seu universitària de Menorca
07730 Alaior

Facebook:
@fuedoip
Instagram:
@doip_uib
Twitter:
@DOIP_UIB

PÀGINA WEB https://fueib.org/doip

mailto:doip%40fueib.org?subject=
https://www.facebook.com/fuedoip/
https://www.instagram.com/doip_uib/
https://twitter.com/DOIP_UIB
https://fueib.org/doip
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INSERTA EMPLEO: FUNDACIÓN ONCE
RECURS Associació Inserta Empleo

DESCRIPCIÓ

Inserta és l’entitat de Fundació ONCE especialitzada en 
la prestació de serveis d’intermediació laboral, captació 
i desenvolupament de talent amb discapacitat i gestió de 
l’ocupació, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat.

La seu central es troba a Palma, però ofereix serveis a totes 
les Illes Balears.

PERSONA DE 
CONTACTE Maria del Mar Vanrell Beltrán

CORREU
ELECTRÒNIC

candidatos.baleares.inserta@
fundaciononce.es

TELÈFON 971 777 552

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Bisbe Sever, 11A
07703 Maó

Facebook:
@Por_Talento
Instagram:
@portalento_
Twitter:
@portalento_
LinkedIn:
fsc-inserta

PÀGINA WEB www.portalento.es

mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
https://es-es.facebook.com/PorTalento
https://www.instagram.com/portalento_/?hl=es
https://twitter.com/portalento_
https://www.linkedin.com/company/fsc-inserta/
http://www.portalento.es
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PROJECTE HOME MENORCA
RECURS Àrea d’Orientació i Intermediació Laboral amb Empreses

Projecte Home Balears

DESCRIPCIÓ

Àrea d’inserció laboral:

El nostre principal objectiu és promoure el que anomenem 
el win-win entre PHB i les empreses amb les que col·laborem, 
fent de pont entre les persones candidates a un lloc de 
treball i les ofertes laborals existents, sent un servei totalment 
gratuït.

Projecte Jove:
Aquest projecte col·labora amb altres entitats per oferir 
diferents iniciatives d’inserció sociolaboral, on els serveis 
de s’adapten a les necessitats concretes. Es treballa la 
rehabilitació, l’autonomia personal, i la inclusió sociolaboral.

PERSONA DE 
CONTACTE Borja Rodríguez Dopazo

CORREU
ELECTRÒNIC

phmenorca@projectehome.
com

TELÈFON 971 360 850

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Fernández Angulo, 8-8A
07702 Maó

Facebook:
@projectehomebalears
Instagram: 
@projectehomebal
Twitter: 
@projectehomebal

PÀGINA WEB www.projectehome.com

mailto:phmenorca%40projectehome.com?subject=
mailto:phmenorca%40projectehome.com?subject=
https://www.facebook.com/projectehomebalears/
https://www.instagram.com/projectehomebal/?hl=es
https://twitter.com/projectehomebal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.projectehome.com
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SOIB MENORCA
RECURS Servei d’Orientació SOIB Jove

DESCRIPCIÓ

El Servei SOIB Jove Orientació es desenvolupa en el marc 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) i està 
cofinançat pel Fons Social Europeu.

És un servei específic adreçat al col·lectiu de joves que 
no treballen ni estudien i els ofereix informació, orientació, 
assessorament i acompanyament a partir del disseny d’un 
itinerari totalment personalitzat i individualitzat.

L’objectiu principal del Servei és aconseguir la qualificació 
dels joves, dissenyant itineraris conduents a:

• Retornar al sistema educatiu reglat.
• Accedir a la formació professional per a l’ocupació.

PERSONA DE 
CONTACTE

CORREU
ELECTRÒNIC soibjove@soib.caib.es TELÈFON 971 177 980

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Plaça Miranda, s/n
07701 Maó

Facebook:
@SOIBgoib
Instagram:
@soibjove_goib
Twitter:
@SOIBgoib

PÀGINA WEB https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 

mailto:soibjove%40soib.caib.es?subject=
https://www.facebook.com/SOIBgoib/
https://www.instagram.com/soibjove_goib/?hl=es
https://twitter.com/soibgoib?lang=es
https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 
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AMADIBA
RECURS Servei Paragaigudes

DESCRIPCIÓ

Servei de Suport a la Inserció Laboral. Compta amb la 
participació del SOIB i el cofinançament de Fons Social 
Europeu. 

A Eivissa, dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual, 
física i/o sensorial amb especials dificultats d’inserció a 
l’illa d’Eivissa. Acompanyem a la persona en la recerca, 
prospecció, consecució, adaptació i manteniment d’un lloc 
de treball en el mercat laboral ordinari, de manera regular i 
de qualitat, integrant les seves necessitats personals amb 
les exigències socials. Per això, és fonamental la col·laboració 
que establim treballant amb xarxa amb el tercer sector i amb 
els acords de col·laboració amb les empreses.

PERSONA DE 
CONTACTE Raquel Guerra

CORREU
ELECTRÒNIC paracaigudese@amadiba.org TELÈFON 650 303 967

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Madrid, 64
07800 Eivissa

Al directori final trobareu més punts d’atenció.

Facebook:
@totheducatiu
Instagram:
@totheducatiu
Twitter:
@totheducatiu

PÀGINA WEB https://www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integra-
les-de-insercion-laboral-2/

mailto:paracaigudese%40amadiba.org?subject=
https://www.facebook.com/totheducatiu
https://www.instagram.com/totheducatiu/?hl=es
https://twitter.com/totheducatiu
https://www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integrales-de-insercion-laboral-2/
https://www.amadiba.org/proyecto-itinerarios-integrales-de-insercion-laboral-2/
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APFEM
RECURS Servei d’Orientació Laboral de APFEM

Asociación Pitiusa Pro Salud Mental

DESCRIPCIÓ

Programa d’Inserció Laboral per a persones amb discapacitat 
mental, desenvolupant aspectes personals i professionals 
que impulsin a aconseguir i mantenir una feina amb el qual 
puguin desenvolupar-se com a membres actius de la comunitat.

PERSONA DE 
CONTACTE Marina Gómez Salcedo

CORREU
ELECTRÒNIC marinagomez@apfem.com TELÈFON 613 010 469

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer del Canonge Joan Planells, 1-3
07800 Eivissa

Facebook
@apfem.ibiza

PÀGINA WEB www.apfem.com

mailto:marinagomez%40apfem.com?subject=
https://www.facebook.com/apfem.ibiza
http://www.apfem.com
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ASPANADIF
RECURS Servei d’Orientació Laboral per a persones amb discapaci-

tat. Orientació laboral i inserció sociolaboral.

DESCRIPCIÓ

ASPANADIF afavoreix la inserció laboral a Eivissa i Formentera 
de persones amb discapacitat a través dels següents serveis:

• Servei d’orientació sociolaboral.
• Centre especial d’ocupació.
• Pràctiques en empreses.
• Conveni amb empreses.

PERSONA DE 
CONTACTE Sabina Colinas Guerrero

CORREU
ELECTRÒNIC aspnadif@hotmail.com TELÈFON 971 302 628

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda d’Espanya, 7B, 2n 2a
7800 Eivissa

Facebook
@Aspanadif
Instagram 
@aspanadif

PÀGINA WEB www.aspanadif.com

mailto:aspnadif%40hotmail.com?subject=
https://es-es.facebook.com/Aspanadif
https://www.instagram.com/aspanadif/?hl=es
http://www.aspanadif.com
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CÁRITAS EIVISSA
RECURS Orientació i Intermediació Laboral, Cáritas Ibiza

DESCRIPCIÓ

Servei d’orientació laboral:
Itineraris individualitzats amb formacions a:

• Habilitats socials.
• Habilitats laborals.
• Condicions i drets laborals.
• Digitalització.
• Accés a recursos de recerca de feina.

Orientació laboral general:
• Informació, assessorament i acompanyament. Accés 

als tallers d’inserció soci laboral de l’entitat, així com 
als pre tallers.

Servei d’Intermediació Laboral:
• Accés a l’agència de col·locació.
• Assessorament i informació sobre contractacions, etc.
• Mediació amb empreses i particulars.

PERSONA DE 
CONTACTE Nieves Fuentes / Rosario Ramos

CORREU
ELECTRÒNIC

empleo.cdibiza@caritas.es
intermediacion.cdibiza@
caritas.es

TELÈFON 971 311 762

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Felip II, 16, baixos
07800 Eivissa

Facebook:
@CaritasdeIbiza
Instagram:
@caritasibiza

PÀGINA WEB www.caritas.es/ibiza/

mailto:empleo.cdibiza%40caritas.es?subject=
mailto:intermediacion.cdibiza%40caritas.es?subject=
mailto:intermediacion.cdibiza%40caritas.es?subject=
https://www.facebook.com/CaritasdeIbiza/
https://www.instagram.com/caritasibiza/?hl=es
http://www.caritas.es/ibiza/
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CREU ROJA EIVISSA
RECURS Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil

Finançat pel Fons Social Europeu

DESCRIPCIÓ

Itineraris laborals d’inserció destinats a joves amb escassa 
formació o experiència laboral i prèviament inscrits en el 
sistema de Garantia Juvenil de l’FSE.

A través de l’orientació, la formació i la intermediació laboral, 
es treballa en la millora competencial dels i les participants 
i en el coneixement dels principals recursos i eines en la 
recerca d’ocupació, per oferir-los oportunitats laborals 
d’inserció.

Punt d’atenció: Seu de Creu Roja Espanyola a Eivissa.

PERSONA DE 
CONTACTE Anabel Aranda

CORREU
ELECTRÒNIC anabel.aranda@cruzroja.es TELÈFON 971 390 303

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Avinguda d’Espanya, 51
07800 Eivissa

Facebook:
@creurojaillesbalears
Twitter:
@CreuRojaBalears

PÀGINA WEB www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears/

mailto:anabel.aranda%40cruzroja.es?subject=
https://www.facebook.com/creurojaillesbalears
https://twitter.com/creurojabalears?lang=es
http://www.cruzroja.es/principal/web/illesbalears/
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FUNDACIÓ DEIXALLES EIVISSA
RECURS Tallers prelaborals - Formació - Orientació laboral - Interme-

diació laboral

DESCRIPCIÓ

L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la formació 
i capacitació sociolaboral de persones en risc d’exclusió 
perquè puguin, posteriorment, aconseguir llocs de treball 
dignes que permetin el seu desenvolupament integral com 
a ciutadans i ciutadanes. Això es realitza mitjançant els 
itineraris individualitzats que les persones realitzen en els 
tallers de recollida, reciclatge i reutilització de residus que 
desenvolupa la Fundació.

Així mateix, comptem amb un Gabinet d’Orientació Laboral en 
el qual s’acompanya i facilita la recerca de feina i la inserció 
de persones en risc o situació d’exclusió.

PERSONA DE 
CONTACTE Raquel Martínez

CORREU
ELECTRÒNIC

areasocial-eivissa2@deixa-
lles.org

TELÈFON 971 191 118

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Pou de Na Maciana, 27
07800 Sant Antoni de Portmany

Facebook:
@DeixallesFundacio

PÀGINA WEB www.deixalles.org

mailto:areasocial-eivissa2%40deixalles.org?subject=
mailto:areasocial-eivissa2%40deixalles.org?subject=
http://www.facebook.com/DeixallesFundacio/
http://www.deixalles.org
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FUEIB
RECURS Departament d’Orientació i Inserció Professional

DESCRIPCIÓ

Oferim un Servei d’Orientació Professional dirigit a estudiants 
i titulats universitaris de qualsevol universitat del món i, 
també, a titulats de formació professional de grau superior.

• Assessorem sobre la inserció professional.
• Gestió de pràctiques extracurriculars per a estudiants 

de la UIB.
• Gestió d’ofertes laborals per a titulats universitaris.
• Proporcionem sessions individualitzades d’orientació 

laboral.
• Informem sobre oposicions.

Disposem de delegacions a Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera.

PERSONA DE 
CONTACTE Orientador/a laboral

CORREU
ELECTRÒNIC doip@fueib.org TELÈFON 661 281 650

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Servei d’Orientació Professional Pitiüses
Carrer de Calvari, 1
(Antic Edifici de la Comandància)
07800 Eivissa

Facebook:
@fuedoip
Instagram:
@doip_uib
Twitter:
@DOIP_UIB

PÀGINA WEB https://fueib.org/doip

mailto:doip%40fueib.org?subject=
https://www.facebook.com/fuedoip/
https://www.instagram.com/doip_uib/
https://twitter.com/DOIP_UIB
https://fueib.org/doip
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INSERTA EMPLEO: FUNDACIÓN ONCE
RECURS Associació Inserta Empleo

DESCRIPCIÓ

Inserta és l’entitat de Fundació ONCE especialitzada en 
la prestació de serveis d’intermediació laboral, captació 
i desenvolupament de talent amb discapacitat i gestió de 
l’ocupació, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat.

La seu central es troba a Palma, però ofereix serveis a totes 
les Illes Balears.

PERSONA DE 
CONTACTE Maria del Mar Vanrell Beltrán

CORREU
ELECTRÒNIC

candidatos.baleares.inserta@
fundaciononce.es

TELÈFON 971 777 552

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Via Romana, 51
07800 Eivissa

Facebook:
@Por_Talento
Instagram:
@portalento_
Twitter:
@portalento_
LinkedIn:
fsc-inserta

PÀGINA WEB www.portalento.es

mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
mailto:candidatos.baleares.inserta%40fundaciononce.es?subject=
https://es-es.facebook.com/PorTalento
https://www.instagram.com/portalento_/?hl=es
https://twitter.com/portalento_
https://www.linkedin.com/company/fsc-inserta/
http://www.portalento.es
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PROJECTE HOME EIVISSA
RECURS Àrea d’Orientació i Intermediació Laboral amb Empreses

DESCRIPCIÓ

Àrea d’inserció laboral:
L’àrea d’inserció sociolaboral acull diversos itineraris formatius, 
de capacitació i inserció laboral adaptats a les necessitats 
individuals de les persones a les que atenem.
El nostre principal objectiu és promoure el que anomenem 
el win-win entre PHB i les empreses amb les que col•laborem, 
fent de pont entre les persones candidates a un lloc de 
treball i les ofertes laborals existents, sent un servei totalment 
gratuït.

Projecte Jove:
Aquest projecte col•labora amb altres entitats per oferir 
diferents iniciatives d’inserció sociolaboral, on els serveis 
de s’adapten a les necessitats concretes. Es treballa la 
rehabilitació, l’autonomia personal, i la inclusió sociolaboral.

PERSONA DE 
CONTACTE Neus Tur Palau

CORREU
ELECTRÒNIC pheivissa@projectehome.com TELÈFON 971 310 225

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Aubarca, 22, local 2
07800 Eivissa

Facebook:
@projectehomebalears
Instagram: 
@projectehomebal
Twitter: 
@projectehomebal

PÀGINA WEB www.projectehome.com

mailto:pheivissa%40projectehome.com?subject=
https://www.facebook.com/projectehomebalears/
https://www.instagram.com/projectehomebal/?hl=es
https://twitter.com/projectehomebal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.projectehome.com/
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SAIL-PD
RECURS Serveis d’Assessorament i Inserció laboral de Persones 

amb Discapacitat (SAIL-PD). Consell Insular d’Eivissa

DESCRIPCIÓ

Servei d’orientació i suport a la inserció laboral dirigit a 
persones amb discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial 
d’Eivissa.

Mitjançant la metodologia de treball amb suport, orienta i 
dona suport als usuaris, a les seves famílies i als empresaris 
en el procés formatiu i d’inserció laboral.

PERSONA DE 
CONTACTE Carlos Lara López

CORREU
ELECTRÒNIC sail-pd@conselldeivissa.es TELÈFON 971 307 353 

619 777 444

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer Cosme Vidal Llàser, s/n
Edifici Serveis Socials Cas Serres
07800 Eivissa

Facebook:
Sailpd Consell d’Eivissa

PÀGINA WEB https://trabajoydiscapacidad.conselldeivissa.info

mailto:sail-pd%40conselldeivissa.es?subject=
https://www.facebook.com/Sail-pd-471701542897570/
https://trabajoydiscapacidad.conselldeivissa.info
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SOIB EIVISSA
RECURS Servei d’Orientació SOIB Jove

DESCRIPCIÓ

El Servei SOIB Jove Orientació es desenvolupa en el marc 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) i està 
cofinançat pel Fons Social Europeu.

És un servei específic adreçat al col·lectiu de joves que 
no treballen ni estudien i els ofereix informació, orientació, 
assessorament i acompanyament a partir del disseny d’un 
itinerari totalment personalitzat i individualitzat.

L’objectiu principal del Servei és aconseguir la qualificació 
dels joves, dissenyant itineraris conduents a:

• Retornar al sistema educatiu reglat.
• Accedir a la formació professional per a l’ocupació.

PERSONA DE 
CONTACTE
CORREU
ELECTRÒNIC soibjove@soib.caib.es TELÈFON 971 177 015

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Carrer de Canàries, 35. 1r pis (Edifici CETIS) 
07800 Eivissa

Facebook:
@SOIBgoib
Instagram:
@soibjove_goib
Twitter:
@SOIBgoib

PÀGINA WEB https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 

mailto:soibjove%40soib.caib.es?subject=
https://www.facebook.com/SOIBgoib/
https://www.instagram.com/soibjove_goib/?hl=es
https://twitter.com/soibgoib?lang=es
https://soib.es/soib-jove-orientacio/ 
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CONSELL DE FORMENTERA
RECURS Inserció laboral del Consell de Formentera

DESCRIPCIÓ
El seu objectiu és impulsar la integració sociolaboral 
dels joves, especialment en risc d’exclusió social i/o amb 
discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial.

PERSONA DE 
CONTACTE Conselleria de Benestar Social

CORREU
ELECTRÒNIC

benestarsocial@conselldefor-
mentera.cat

TELÈFON 971 328 016

DIRECCIÓ XARXES SOCIALS

Venda Des Brolls, 53
07860 Sant Francesc Xavier

Facebook
@consellinsular
Twitter
@consellinsular
Instagram
@consell_formentera

PÀGINA WEB www.conselldeformentera.cat

mailto:benestarsocial%40conselldeformentera.cat?subject=
mailto:benestarsocial%40conselldeformentera.cat?subject=
https://www.facebook.com/consellinsular
https://twitter.com/consellinsular?lang=es
https://www.instagram.com/consell_formentera/?hl=es
http://www.Conselldeformentera.cat
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Algaida
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer del Rei, 6
07210 Algaida

Ariany
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Major,19
07529 Ariany

Banyalbufar
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Plaça de la Vila, 1
07191 Banyalbufar

Bunyola
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Carrer Pare Colom Franciscà, 5
07110  Bunyola

Costitx
MANCOMUNITAT DEL PLA
Casal ca ses Monges.
Carrer Convent, 1
07144 Costitx

Deià
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Carrer Porxo, 4
07179 Deià

Esporles
AMADIBA
Punt d’atenció permanent
Carrer Canonge Garau, 6
07190 Esporles

Estellencs
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Carrer de sa Síquia, 4
07192 Estellencs

Fornalutx
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
UBS Fornalutx
Carrer Arbona Colom, 9
07109 Fornalutx

Inca
AMADIBA
Punt d’atenció permanent
Carrer Castell de Bellver, S/N
07300 Inca

FUNDACIÓ ES GARROVER
Carrer Quarter, 44
07300 Inca

IMAS
Antic Quarter
Avinguda del General Luque, 223
Pavelló esquerre, 1a planta
07300 Inca

PROBENS
Avinguda General Luque 223
(Casal d’entitats)
Carrer Paraires, 2, local 6
07300 Inca

PROJECTE HOME
Avinguda General Luque, 222.
07300 Inca

SOIB
Avinguda des Raiguer, 99
07300 Inca

MALLORCA
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LLoret de Vistalegre
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Senyora de Manresa, 21
07518 Lloret de Vistalegre

Llubí
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Sant Feliu,13
07430 Llubí

Llucmajor
ESPIRAL
Carrer de Mª Antònia Salvà, 50, 1ª plta.
07600 Llucmajor

Manacor
ESTEL DE LLEVANT
Carrer Fàbrica, 8
07500 Manacor

FUNDACIÓ IRES
Carrer Miquel Porcell, pedagog, 24 
baixos
07500 Manacor

IMAS
Carrer del Bon Jesús, 1-2
07500 Manacor

PROJECTE HOME
Vía Alemanya,38
07500 Manacor

Maria de la Salut
MANCOMUNITAT DEL PLA
Plaça des Pou, 13
07519 Maria de la Salut

Montuïri
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Costa i Llobera, 1
07230 Montüiri

Palma
AMADIBA
Punt d’atenció permanent
Carrer Plataner, 12
07008 Palma

ASPROM
Carrer Eucaliptus, 10
07008 Palma

ASPROM
Carrer Pascual Ribot, 6A
07011 Palma

CREU ROJA
Avinguda Gaspar Bennàzar, 73
07004 Palma

ESPIRAL
Carrer Golf de Biscaia, 5 baixos
07007 Palma

FUEIB
Edifici Instal·lacions Esportives
Campus universitari
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

FUEIB
Servei d’Orientació Professional 
Mallorca
Edifici Sa Riera
Carrer de Miquel de Sants i Oliver, 2
07012 Palma

FUNDACIÓ ADECCO
Carrer Eusebi Estada, 35
07004 Palma

FUNDACIÓ DEIXALLES
Carrer Son Gibert, 8A
07008 Palma
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FUNDACIÓ DIAGRAMA
Carrer Llorenç Riber, 16 baixos
07005 Palma

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER
Carrer Montevideo, 6
07006 Palma

GIRA-SOL
Passatge Marratxí, 11
07008 Palma

GREC
Carrer Juan Ramón Jiménez, 15, 
baixos
07008 Palma

IMAS
Carrer General Riera, 67
07010 Palma

INSERTA EMPLEO ONCE
Carrer Manacor, 8 (edifici Once) 
07006 Palma

IB JOVE
Carrer de l’Uruguai, s/n
Velòdrom Illes Balears
07010 Palma (amb cita prèvia)

INTERMEDIA
Avinguda Comte Sallent, 11, 4ªplanta
07003 Palma

JOVENT
Casal de Barri Sa Midoneria
Camí de na Cerdana, 17
07009 Palma

JOVENT
Carrer Son Gibert, 8
07008 Palma

NAÜM
Carrer Can Ferragut, 4A
07011 Palma

PALMA ACTIVA
Carrer Socors, 22
07002 Palma

PALMA JOVE
Carrer Sant Pere, 6
07012 Palma
PREDIF
Carrer Fratín, 6
07006 Palma

PROJECTE HOME
Carrer Projecte Home, 4
07007 Palma

SOIB
Plaça de Santa Eulàlia, 7 baixos
07001 Palma

TREBALL SOLIDARI
Avinguda Alexandre Rosselló, 21, 
planta 6
07002 Palma

UGT
Carrer Font i Monteros, 8
07003 Palma

USO
Carrer Cigne, 17
07006  Palma

Petra
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Hospital, 28
07520 Petra
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Pollença
PRODIS
Carrer Sant Josep, 4
07460 Pollença

Porreres
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer d’en Veiet, 17
07260 Porreres

Puigpunyent
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Carrer de na Beltrana, 13
07194 Puigpunyent

Sant Joan
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Major, 61
07240 Sant Joan

Santa Eugènia
MANCOMUNITAT DEL PLA
Plaça Bernat Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia

Santanyí
BLUEGENERATION PROJECT
Carrer Port Petit 1, Local 208
07660 Cala d’Or

Sencelles
MANCOMUNITAT DEL PLA
Plaça de Ses Escoles
07140 Sencelles

Sineu
MANCOMUNITAT DEL PLA
Carrer Sant Francesc, 10
07510 Sineu

Vilafranca de Bonany
MANCOMUNITAT DEL PLA
Plaça Major, 1
07250 Vilafranca de Bonany
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Alaior
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Carrer Santa Rita, 22
07730 Alaior

FUEIB
Carrer de Santa Rita, 1
Seu universitària de Menorca
07730 Alaior

Ciutadella de Menorca
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Autoocupació. Edifici Sa Roqueta
Carrer Bijuters, 36 (POICI)
07760 Ciutadella

CREU ROJA
Carrer Mallorca, 15
07760 Ciutadella

DISCAP
Avinguda Palma de Mallorca, 1
07760 Ciutadella

Es Castell
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Unitat Sanitàra
Plaça Constitució, 1
07720 Es Castell

Es Mercadal
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Escola d’Adults
Carrer ronda de ses costes, 22
07740 Es Mercadal

Es Migjorn Gran
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Unitat Sanitària. Carrer Major, 96
07749 Es Migjorn Gran

Ferreries
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Centre de Serveis Socials
Carrer de la pau, 21
07750 Ferreries

Maó
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Autoocupació. Recinte Firal de Menorca
Carrer Alqueria Cremada s/n (POIMA)
07714 Maó

CÀRITAS
Carrer Santa Eulàlia, 83
07703 Maó

CREU ROJA
Avinguda de Josep Anselm Clavé, 162
07703 Maó

INSERTA EMPLEO ONCE
Carrer Bisbe Sever, 11A
07703 Maó

PROJECTE HOME
Carrer Fernández Angulo, 8-8A
07702 Maó

SOIB
Plaça Miranda, s/n
07701 Maó

Sant Lluís
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Biblioteca Pública.
Carrer Sant Jacint, 34
07710 Sant Lluís

MENORCA
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Eivissa
AMADIBA
Punt permanent d’atenció
Carrer Madrid, 64
07800 Eivissa

APFEM
Carrer del Canonge Joan Planells, 1-3
07800 Eivissa

ASPANADIF
Avinguda d’Espanya, 7B, 2n 2a
7800 Eivissa

CÀRITAS
Carrer Felip II, 16, baixos
07800 Eivissa

CREU ROJA
Avinguda d’Espanya, 51
07800 Eivissa

FUEIB
Servei d’Orientació Professional Pitiüses
Carrer de Calvari, 1
(Antic Edifici de la Comandància)
07800 Eivissa

INSERTA EMPLEO ONCE
Via Romana, 51
07800 Eivissa

PROJECTE HOME
Carrer Aubarca, 22, local 2
07800 Eivissa

SAIL-PD
Carrer Cosme Vidal Llàser, s/n
Edifici Serveis Socials Cas Serres
07800 Eivissa

SOIB
Carrer de Canàries, 35, 1r pis
(Edifici CETIS) 
07800 Eivissa

Sant Antoni de Portmany
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Avinguda Dr. Fleming, 52
07820 Sant Antoni de Portmany

FUNDACIÓ DEIXALLES
Carrer Pou de Na Maciana, 27
07800 Sant Antoni de Portmany

Sant Josep
AMADIBA
Punt d’atenció a demanda
Avinguda. Es Cubells, 18
07830 Sant Josep

EIVISSA

CONSELL DE FORMENTERA
Venda Des Brolls, 53
07860 Sant Francesc Xavier

FORMENTERA
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Equip tècnic:

Tomeu Mercadal Silva / Direcció Mallorca

Miguel Felipe Ramos / Direcció Eivissa

Noeli Capellà Camacho / Coordinació

Lara Garrido Pérez / Redacció i comunicació amb entitats col·laboradores

Raquel Guerra González / Redacció

Albert Giner Cadena / Redacció

Cristian Segovia Murillo / Redacció

Marina Ruiz Sánchez / Comunicació amb entitats col·laboradores

Isabel Miralles Sánchez / Comunicació amb entitats col·laboradores

Aina Barceló Barceló / Correcció i assessorament lingüístic

Antonio Villalonga Rotger / Maquetació, disseny i il·lustracions

Tota la informació referent a serveis i entitats continguda a aquesta guia
ha estat facilitada i revisada per les pròpies entitats




