
Preparem  
persones a mida  
de la seva empresa

formació

El candidat seleccionat fa:

Motivació i compromís, 
requisits bàsics

Les entitats socials Incorpora duen a 
terme una selecció de persones que 
respongui al perfil definit per cada 
empresa.

Durant tot el procés d’inserció 
laboral, l’empresa compta amb 

el suport de l’entitat social i cada 
participant compta amb una persona 
de referència responsable de la seva 
formació i desenvolupament en 
competències, així com del seu 
seguiment continu en l’empresa.

Formació i 
entrenament

En competències  
i actituds: 

responsabilitat, 
comunicació  

assertiva

Formació tècnica 

Adaptada al  
lloc de treball

Pràctiques  
no laborals

Posada en pràctica 
dels coneixements  

i habilitats

La importància  
de sentir-se’n un més

Servei d’informació:
Obra Social ”la Caixa”

902 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h

www.incorpora.org



Persones preparades per  
accedir al món laboral

Com a part del compromís amb 
la integració laboral, el programa 
Incorpora de ”la Caixa” compta 
amb una línia de formació 
destinada a l’apoderament 
i al desenvolupament de les 
competències de persones en situació 
o risc d’exclusió social per a la seva 
incorporació posterior al món laboral.

Per fer-ho, compta amb entitats socials 
especialitzades a millorar l’ocupabilitat 
d’aquests col·lectius mitjançant accions 
de capacitació i pràctiques no laborals.

El programa ofereix la possibilitat de 
participar en el disseny d’accions de 
capacitació per garantir que aquestes 
van totalment enfocades a cobrir les 
necessitats reals de l’empresa.

Junts generem més 
oportunitats laborals

Descobreixi més coses  
a incorpora.org

Com ho fem?
Treballem la capacitació i el desenvolupament 

de competències: actitud i aptitud

Què oferim?
Formació  
a mida

Per respondre a una 
necessitat laboral real

Amb quin objectiu?
Integrar professionals qualificats,
específicament preparats per a un lloc de 

treball concret

Una nova manera  
d’aportar valor a l’empresa

Col·laborar en iniciatives de millora de 
l’ocupabilitat de persones vulnerables 
contribueix a millorar la nostra 
societat i, al seu torn, repercuteix 
positivament en la imatge de la 
mateixa empresa, tant entre els 
accionistes com entre els treballadors i 
clients, fet que aporta un valor afegit a 
la marca.

Disposar d’un programa de 
responsabilitat social pot aportar a 
la seva empresa beneficis, incentius i 
bonificacions en funció del perfil de 
l’empleat o els empleats que finalment 
contracti.


