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SERVEI D’ATENCIÓ PRIMERENCA  
El SEDIAP és un servei concertat en l’àmbit dels serveis socials de 

les Illes Balears, dirigit a l'atenció i la intervenció integral a nens i 

nenes de 0 a 6 anys amb trastorn del desenvolupament o en situació 

de risc per discapacitat auditiva, a les seves famílies i entorn. 

Les seves àrees d’intervenció són: 

 

• Atenció Familiar 

• Atenció Social 

• Logopèdia 

 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA  
El SAIPA (Servei d’Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia), és 

un servei concertat amb l’IMAS que ofereix Atenció Integral a totes 

les persones amb grau de discapacitat i majors de 6 anys. 

Les seves àrees d’intervenció són: 

• Atenció familiar, Atenció Psicològica i Atenció Social 

• Logopèdia 

• Suport pedagògic 

• Orientació i Inserció Sociolaboral 

• Formació 

• Accessibilitat 

 

PROGRAMA UVAI 
El Programa UVAI, és un programa de la Conselleria d’Educació i 

Formació Professional del Govern de les Illes Balears que ofereix 

assessorament a centres educatius i suport especialitzat a 

l’alumnat amb discapacitat auditiva dels centres educatius de totes 

les Illes Balears.  

PROCESSOS D’ INSERCIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ  

Accions d’orientació i inserció laboral emmarcades a la 

convocatòria de subvencions “SOIB Itineraris Integrals d’Inserció” 

per al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, i 

s’implementen en el projecte “Processos d’inserció per a l’ocupació 

de persones amb discpacitat auditiva”, amb la participació del SOIB 

i el cofinançament del Fons Social Europeu.  

 

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR   

El Servei d’Atenció familiar és un servei emmarcat en l’àmbit dels 

serveis socials de les Illes Balears, dirigit a persones amb pèrdua 

auditiva i les seves famílies. 

 

El Servei a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, Eivissa 

compta amb el finançament de la Conselleria d’Afers Socials i 

Esports del Govern de les Illes Balears a càrrec de l’assignació del 

0,7% de l’IRPF, i les seves àrees d’intervenció són: 

 

• Assessorament familiar i atenció psicològica 

• Assessorament logopèdic 

• Accions socials i personals 

• Accions de difusió i sensibilització

CATÀLEG DE SERVEIS

Unió Europea
Fons Social Europeu

de les
per a lesIlles

0’7%
IRPF
SOCIAL

Departament de
Drets Socials
Consell de Mallorca

IMAS

aspas@fundacionaspas.org

www.fundacionaspas.org

fundacionaspas

PALMA: Seu Principal 
C/ Ramon Nadal, 4 • 07010 Palma • Tel. 871 57 00 73

INCA:  
C/ Doctor Fleming, 37 

07300 Inca

MANACOR: 
Ronda de Port, 64 
07500-Manacor 

Missió:  
Defensar, reivindicar i garantir els drets i 
interessos de les persones amb 
discapacitat auditiva i de les seves famílies.



E
l  treball  és l ’element més 
integrador i  que genera més 
sentiment de participació i utilitat 
en la societat. Apart que, tota 

persona té dret a aconseguir i mantenir 
un treball, i a desenvolupar una tasca 
útil, productiva i remunerada.  
 
I és aquesta una de les raons de ser de 
les entitats que atenem a persones amb 
diversitats funcionals: garantir el dret al 
treball.  
 
Però no podem fer-ho soles: necessitem 
el suport i la col· laboració d’altres 
agents, que s’erigeixen com a 
imprescindibles i claus en aquesta tasca.  
 
Per una banda, l’administració pública, 
que finança els nostres serveis i que 
potencia programes específ ics de 
contractació per a col· lectius que 
presenten especials dif icultats 
d’inserció. Per altra banda, empreses 
col·laboradores, que contracten a les 
persones amb discapacitat i en les que 
necessitem suports naturals (companys i 
companyes de feina) per a les persones 
inserides. 
 
Tots i totes juntes i en col·laboració és la 
única via per comptar amb persones 
amb les millors competències per optar 
a qualsevol lloc de feina.  
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NOTÍCIES BREUS

El passat dijous 27 d’octubre, Fundació 
ASPAS i la resta d’entitats que formen 
part de la Taula de Formació, Ocupació i 
Empresa, van signar el Protocol General 
d’actuacions per a l’ impuls de la 
formació en els municipis del Pla de 
Mallorca.  
 
La Taula neix com un instrument de 
participació i es constitueix com a 
plataforma de treball i reflexió, per tal 
de treballar de manera coordinada per 
multiplicar l’impacte de les actuacions 
en matèria de formació i ocupació, 
optimitzar els recursos existents, crear 
sinèrgies entre les parts, analitzar les 
necess i ta ts  de les  empreses en 
matèr ia d’ocupació,  desenvolupar 
iniciatives generadores d’ocupació de 
qualitat i generar al Pla de Mallorca 

una oferta formativa de qualitat, entre 
d’altres. 
 
La Taula està formada per 21 entitats, 

entre les que hi ha administracions 
públiques, entitats empresarials, 
sindicats, centres educatius i formatius, i 
entitats socials. 

Més de 20 entitats es comprometen a impulsar la 
formació de qualitat en els municipis del Pla de Mallorca 

Dia històric per a les persones amb 
discapacitat, familiars, federacions, 
entitats i professionals de l’àmbit. El 
Consell de Mallorca i l’ Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (IMAS) signaren el passat 
dia 16 de novembre el Pacte per a les 
Persones amb Discapacitat (2022-2024) 
amb representants de les federacions i 
entitats del Tercer Sector Social.  
 
Les federacions de FOQUA (de la que 
forma part Fundació ASPAS), UNAC, la 
Federació de Salut Mental, Predif i les 
entitats Mater, Hospital Sant Joan de 
Déu, Dacesma i la Fundació EFI signaren 
el pacte que recull les aportacions de les 
26 entitats i 146 centres que formen part 
de la xarxa de recursos per a persones 
amb discapacitat. 
 

El Servei d’Atenció Integral i Promoció de 
l’Autonomia que es presta des de 
Fundació ASPAS forma part d’aquesta 
xarxa de recursos i és un Servei 
especialitzat per a persones amb 
discapacitat, format per actuacions de 
valoració, orientació i prestació de 
suports dirigides a promoure l’autonomia 
i la inclusió efectiva de cada persona 

donant suports a diverses àrees i àmbits 
de la vida de la persona (salut, educació, 
treball, família, transport, protecció de 
drets i altres aspectes). 

El Consell de Mallorca i entitats del Tercer Sector Social 
firmen el Pacte per a les Persones amb Discapacitat
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ARTICLES I ENTREVISTES

El SOIB, des de la seva creació, camina 
de la mà amb Fundació ASPAS per a la 
inserció laboral com un element 
integrador de les persones amb 
discapacitat auditiva. Durant tota aquesta 
trajectòria, ASPAS ha crescut de manera 
important com a entitat, però també com 
a referent autonòmic en la promoció de 
polítiques d’ocupació per a persones 
amb discapacitat auditiva. 
 
Aquest camí amb el SOIB s’ha anat fent 
des de diferents programes de formació i 
ocupació. En aquest article me vull 
centrar en el que coneixem com a 
«Itineraris Integrals d’Inserció», un 
programa de subvencions impulsat pel 
SOIB des del 2001. Els itineraris són una 
estructura metodològica que permet 
realitzar processos d’acompanyament de 
suport individual, personalitzada i 
integral, en els quals la persona, 

mitjançant diferents actuacions, 
construeix el seu projecte professional 
que integra les necessitats personals 
amb les exigències socials, amb 
l’objectiu final d’incorporar-se al mercat 
de treball de manera regular. 
 
Fent una anàlisi tècnica de l’itinerari 
de Fundació ASPAS destaca la seva 
in tervenc ió  ext remadament 
espec ia l i tzada f ru i t  d ’un profund 
coneixement  de la  rea l i ta t  de les 
persones amb discapacitat auditiva. 
Aquest  fe t  l i  permet  un a l t  grau 
d’adaptació dels processos d’inserció 
a les necessitats del col·lectiu. A més, 
ASPAS ha integrat la metodologia de 
Treball amb Suport a l’estructura de 
l ’ i t inerar i ,  proporc ionant  a  les 
persones amb discapacitat auditiva un 
alt nivell d’adaptació als llocs de feina, 
i  un a l t  n ive l l  de  conf iança de ls 

empresaris que contracten a aquestes 
persones. 
 
Un altre gran punt fort a destacar de la 
feina d’ASPAS és la complementarietat 
que té l’ it inerari amb els diferents 
programes de l'entitat, fet que li permet 
donar una atenció integral a cada 
persona usuària en concret. 
 
Tot el que s’ha exposat anteriorment, 
permet a Fundació ASPAS assolir xifres 
molt significatives: només en  els darrers 
cinc anys l’itinerari de l’entitat ha atès a 
més de mil persones (568 dones i 482 
homes) i ha aconseguit prop de 500 
contractes laborals.  
 
Esperam seguir treballant conjuntament 
amb els processos d’acompanyament, 
en el futur, des del marc de la 
concertació.

Equip de seguiment tècnic del SOIB: Elena Massanet, Marga Pujol, Magdalena 
Arbona, Karen Forcano, Irene Ortega i Elisa Rivas

Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu

L’ocupació com a element integrador



4.- CONTRACTE DE FOMENT DE L’ OCUPACIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Es manté el contracte de foment de l’ocupació per a persones amb 
discapacitat. Qüestions a considerar:

• Indemnització: 12dies/any de servei
• Impossibilitat de contractació quan s’hagi efectuat un acomiadament 
declarat o reconegut improcedent en els darrers  12 mesos.
• Possibles subvenciones.
• Duració mínima 12 mesos y màxim 3 anys.  No requereix  causa 
temporal.

5.- SUBCONTRACTACIÓ DE SERVEIS
El conveni col·lectiu aplicable als contractes serà el corresponent a l’activitat 

desenvolupada pel contractat. Quan l’empresa contractista compti amb conveni 
propi, s’aplicarà aquest.

En els casos de contractes subscrits a CEO no serà d’aplicació aquesta regla. 

El passat 28 de desembre de 2021 es va aprovar el Reial decret llei 32/2021, de mesures urgents per a la 
reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, els canvis 
més significatius del qual són:

CONTRACTACIÓ
1.- CONTRACTE FORMATIU

Es creen dues noves figures que substitueixen al contracte per a 
la formació i l’aprenentatge i al contracte de treball en pràcti-
ques: 
1. Contracte de formació en alternança.
2. Contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional
Respecte a les persones amb discapacitat o en situació d’exclu-
sió social, els límits d’edat i la durada màxima del contracte no 
seran aplicats, a més s’incorpora una bonificació del 50% de la 

quota empresarial de la seguretat 
social corresponent a 

contingències
 comunes.

2.- DURADA DETERMINADA
Els contractes se simplifiquen en dos contractes de durada 
determinada:

1. Per circumstàncies de la producció.

2. Per substitució de persones treballadores.

S’elimina la figura de contracte d’obra o servei determinat.
També s’implementen noves infraccions i sancions en el Reial 
Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, en matèria de contrac-
tació temporal, actuacions de caràcter fraudulent per qui 
implementa  mesures de flexibilitat interna o en matèria d’ 
empreses de treball temporal.
.

3.- FIXES DISCONTINUS
S’estableix el contracte de fix discontinu per a treballs de naturalesa 
estacional o activitats productives de temporada i també per al 
desenvolupament de treballs de prestació intermitent que tinguin 
períodes d’execució determinats o indeterminats. 

Pel que fa a l’antiguitat de la persona treballadora té en compte la durada 
efectiva de la relació laboral i no del temps de serveis efectivament prestat.

Les empreses ordinàriament contractistes hauran de substituir els seus 
contractes temporals d’obra o servei per contractes de fixe discontinus. 

En matèria de contractes i subcontractes serà  
aplicable el conveni sectorial de l’activitat 
desenvolupada a l’empresa del client, excepte per 
als centres especials d’ocupació.
Fi de la prioritat aplicativa del conveni d’empresa 
o grups d’empreses respecte dels convenis 
sectorials en matèria salarial.
Es recupera la ultraactivitat indefinida de los 
convenis col·lectius

ERTE Y MECANISMO RED

ERTO I MECANISME XARXA
REDUCCIÓ DE JORNADA I SUSPENSIÓ 
DE CONTRACTE
Es tenen en compte dos tipus d’ERTO: 
1. Reducció de jornada i suspensió de contracte per 
causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o de 
producció (ETOP).
2. Reducció de jornada i suspensió de contracte derivades
de força major.
Així mateix es fixen unes regles comunes a tots els ERTO.
MECANISME DE XARXA
Mitjançant el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització 
de l’Ocupació, es creen dues noves modalitats:
1. Cíclica
2. Sectorial
Aquestes permeten que les empreses realitzin
reduccions de jornada i suspensió de contractes 
de treball per causes distintes a les dels 
ERTO ETOP i  de força major.

NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA
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ARTICLES I ENTREVISTES

Nova reforma laboral, en què consisteix?
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ARTICLES I ENTREVISTES

On posar el focus en la selecció i 
avaluació de les persones treballadores?

Quan vas a comprar a una botiga i et 
trobes a algú que t’atén de meravella 
perquè et demana educadament si et pot 
ajudar i, si tu li dius que sí, et pregunta 
amb amabilitat quines són les teves 
necessitats i els teus gustos, et presenta 
un parell de productes ajustats a la 
informació que li has donat, t’explica 
breument les característiques de cada 
opció, s’explica amb claredat i correcció, 
s’assegura que adquireixes allò que 
veritablement et satisfà i t’agraeix la 
compra; el benestar que experimentes fa 
que a la teva memòria quedi retinguda la 
vivència i vulguis tornar a aquella botiga. 
  
Si, en sortir de la botiga, et demanen que 
descriguis amb una paraula l’actuació 
professional de la persona que t’ha atès, 
et vindran al cap mots com: capaç, 
professional o competent. 
  
Què és, doncs, la competència 
professional? És aquell conjunt de 
coneixements, estratègies, tècniques, 
destreses i habilitats que es posen en joc 
per a l’exercici òptim d’una activitat 
laboral concreta. Està clar que per 
treballar en una cuina seran requerides 
unes competències (saber els diferents 
tipus de talls, per exemple) i per fer feina 
d’educadora social se’n necessitaran 
unes altres (dominar tècniques de 
motivació, entre moltes d’altres).  
  
De competències n’hi ha moltes i de 
diferent tipus:  
• Les que tenen a veure directament 
amb la feina a desenvolupar, 
anomenades tecnicoprofessionals. 

• Les conegudes com a bàsiques, 
recursos que utilitzem per funcionar en 
el dia a dia a la feina i en l’àmbit 
personal, com ara comprensió escrita en 
català, càlcul funcional, expressió oral en 
anglès, i un llarg etc.  
 
• I, finalment, aquelles que van creixent 
en importància perquè cada cop van 
agafant més presència en la majoria de 
feines i són més valorades per les 
empreses: les competències 
transversals. Són els talents que ens 
permeten interpretar situacions laborals 
de diferent naturalesa i complexitat, que 
ens indiquen cap a on hem de tirar per 

millorar, que ens ajuden a establir 
relacions de qualitat amb la resta de 
persones i ens facil iten la gestió i 
l’afrontament de la gran varietat de 
tasques, fets, incidències, i conjuntures 
que es donen en el quotidià de feina. 
  
Imagina que tens una empresa i en el 
procés de selecció et trobes una persona 
que demostra compromís vers 
l’organització, que es comunica de 
manera assertiva, que sap treballar en 
equip, que presenta una alta adaptabilitat 
i  disposició a l’aprenentatge, que 
s’organitza per acabar la tasca en temps 
i forma, etc. La contractaries?  

Marta Colomer i Camon. Formadora, mentora i consultora en matèria de competències professionals. Coach i ex-
perta en PNL. Assessora en polítiques d'ocupació a Administracions Públiques. 
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ARTICLES I ENTREVISTES

 
Cada cop un número major d’empreses 
posen en el centre allò que és 
veritablement important, les 
competències, i s’allunyen de valorar 
aspectes irrellevants (edat, gènere, 
cultura, sentits, forma, color, etc.) que 
poc informen sobre la professionalitat de 
ningú.  
 
Tot i l’ interès, moltes expressen la 
dificultat que els suposa la Gestió per 
Competències; és a dir, detectar i 

avaluar les competències en la selecció o 
en l’acompliment professional d’aquelles 
persones en actiu, així com també la 
implementació d’estratègies i d’accions 
per al desenvolupament competencial de 
l’equip. S’entén, perquè la posada en 
pràctica requereix d’unes tècniques i 
d’una sistemàtica que desconeixen. Per 
aquest motiu, en força ocasions, 
contracten els serveis de professionals 
amb expertesa en la matèria. 
 
Aprofito aquestes línies per posar en 

valor la tasca que fan serveis d’inserció 
com el de Fundació ASPAS, oferint a les 
empreses un servei gratuït de selecció 
per competències que permet trobar 
aquell/a candidat/a que presenta un ajust 
competencial. Val a dir que les persones 
candidates han estat orientades en el 
mateix servei, realitzant un procés que 
inclou: coneixement de la feina a la qual 
apliquen, identificació de les pròpies 
competències i entrenament per la 
millora continua. Punts essencials i claus 
per créixer competencialment. 

PUNT DE VISTA
DEL ALUMNAT

PUNT DE VISTA
DE L’ENTITAT

Bona imatge de l’entitat
per la facilitació de lloc de
feina a noves generacions

Captació de nou
capital humà

Aporten un punt de vista actualizat
i modern sobre el lloc i
el sector de l’activitat

Oportunitat de posar
en pràctica els

coneixements adquirits
durant el grau

Oportunitat de donar-se
a conèixer en l’entitat

i així conseguir un futur
lloc de feina

Aporta una visió crítica sobre el
funcionament de l’entitat en tractar-se de

persones alienes a la mateixa

Primer contacte amb el món
laboral

Incorporar nou
alumnat

en pràctiques
a l’entitat
aporta un

intercanvi de
coneixements

beneficiós
per ambdues

parts

Alumnat en pràctiques
Fundació ASPAS compta, des de fa anys, amb convenis de col·laboració amb diferents Universitats per a la incorporació d'alumnat en 
pràctiques. L'oferta de pràctiques ve determinada pels perfils professionals amb els quals compta l'entitat, essent els més habituals 
els dels Graus de Pedagogia, Logopèdia i Psicologia. El personal en pràctiques té l' oportunitat d' aplicar de forma activa i participativa 
part dels coneixements adquirits al llarg de la seva formació universitària i conèixer el seu perfil professional en els diferents llocs amb 
els quals compta l' entitat per a cadascun dels plans d' estudis. 
 
Comptar amb alumnat en pràctiques suposa un benefici tant per a la persona que realitza les pràctiques com per a l' entitat.  
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ARTICLES I ENTREVISTES

Més enllà de la inserció de la persona amb 
discapacitat auditiva a l’empresa: el suport natural

Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu

Fundació ASPAS treballa per a la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat 
auditiva des de l’any 1997. I per a 
aconseguir-ho ha hagut d’anar sempre 
de la mà i en treball conjunt amb les 
EMPRESES. I quin és el “perfil més 
habitual” d’empreses que contracten a 
les persones amb discapacitat auditiva 
ateses a ASPAS? Doncs el següent: 
petites i mitjanes empreses (no més de 
50 persones treballadores), privades, del 
sector serveis, i de l’àmbit ordinari (és a 
dir, no centres especials d’ocupació). 
  
Amb aquestes i des de la Unitat 
Sociolaboral de la Fundació, es realitzen 
accions d’assessorament tant per la 
contractació de les persones ateses 
(tipus de contractes, bonificacions a la 
contractació, adaptacions i mesures 
d’accessibil itat, etc), com també 
assessorament i suport durant 
l’adaptació de la persona contractada en 
el seu lloc de feina.  
 
Però la nostra feina no acaba aquí: si el 
que volem i cercam és la INCLUSIÓ de la 
persona en l’empresa que l’ha 
contractada (la seva participació en tots 
els entorns i dinàmiques de l’empresa), 
hem de seguir-hi presents per a 
potenciar-la. Així, un cop l’empresa ha 
realitzat la contractació de la persona, 
comença el procés per aconseguir que 
empresa-treballador/a formin equip i 
facin camí cap a l’èxit laboral. 
 
És en aquest moment quan dins 
l’empresa una NOVA FIGURA ha 
d’adquirir un paper fonamental i molt 

present, tant per a la persona 
contractada com per a la resta de 
treballadors i treballadores: el SUPORT 
NATURAL. 
 
I què entenem per suport natural? És 
aquella persona o persones que es 
configuraran com la figura de referència 
per a la persona amb discapacitat dins 
l’empresa (un company o companya de 
feina, un/a supervisor/a, etc.) i que 
facilitarà la inclusió de la persona amb 
discapacitat en l’empresa una vegada 
el/la preparador/a laboral d’ASPAS hagi 
retirat el seu suport presencial dins 
l’empresa.  
 
Normalment és una persona que té una 
afinitat i una sensibilització especial 
envers les persones més vulnerables, 
que es mostra empàtica i col·laboradora 
amb la nova persona treballadora així 

com amb el/la preparador/a laboral, i que 
manté un suport continuat en el temps a 
la feina que realitza la persona amb 
discapacitat auditiva.  
 
Els suports naturals dins el lloc de feina 
proporcionen una millora, faciliten l’èxit 
de la inserció, i s’avaluen durant tot el 
procés laboral per tal d’aconseguir les 
millores necessàries per a aquestes 
persones. Les persones amb discapacitat 
necessiten aquest suport per sentir-se 
integrades laboralment. 
 
D’aquesta manera, les accions que 
realitza el/la preparador/a laboral de la 
Fundació per trobar i assegurar un 
adequat suport natural, són essencials 
per a aconseguir i garantir una plena 
inclusió laboral de les persones amb 
discapacitat auditiva en les empreses 
col·laboradores. 
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Aspas CAFÈ: Formació DUAL i contractació 
de persones amb discapacitat
En l’actualitat, Fundació ASPAS compta 
amb tres restaurants ASPAS CAFÈ, 
ASPAS CAFÈ FRONDA I ASPAS CAFÈ LA 
RAMBLA tots ells centres especials 
d’ocupació sense ànim de lucre. Els 
Centres Especial d’Ocupació (CEO) són 
empreses l'objectiu de les quals és 
afavorir la inserció laboral de persones 
amb discapacitat. Per això, la plantilla 
total de persones amb discapacitat ha de  
suposar com a mínim un 70% respecte al 
total de les persones treballadores. Els 
CEO sense ànim de lucre, a més, han de 
reinvertir els beneficis en la pròpia entitat.  
 
El nostre primer ASPAS CAFÈ CEO, ubicat 
en el mateix edifici de la Fundació, es va 
inaugurar l’any 2009 tenint com a 
objectiu principal la incorporació al 
mercat laboral d’ aquelles persones amb 
discapacitat auditiva amb especials 
dificultats d’inserció. Les especials 
dificultats d’inserció venen determinades 
per molts factors, entre els quals són 
determinants el baix nivell formatiu, l’ 
escassa o nul·la experiència laboral (que 
comporta la manca de competències 
tècniques per a determinat ofici) o la 
manca d’habilitats pre-laborals.  
 
Aquest darrer any ha estat caracteritzat 
per un increment de demanda de 
personal qualif icat del sector de 
l’hostaleria i la restauració, per a cobrir 
les necessitats que l’increment del 
turisme ha suposat per l’illa la tornada a 
la normalitat després de la situació 
pandèmica. Davant d’aquesta necessitat 
de personal qualif icat, Aspas CAFÈ 
ofereix a les persones amb discapacitat 
l’oportunitat d’aprendre un ofici altament 
demandat, en un ambient on es tenen en 
compte les característiques personals de 
cadascuna de les persones treballadores 
sense perdre de vista l’objectiu final que 

no és un altre que ser el pont per a una 
possible contractació en el mercat 
laboral ordinari. 
 
Una altra de les oportunitats que ofereix 
la Fundació a través d’ Aspas CAFÈ és 
el  programa de Formació DUAL. 
Aquests contractes formen part de les 
convocatòries «SOIB Dual Vulnerables» i 
estan dissenyats per mi l lorar 
l’ocupació, la qualificació i la inserció 
professional  de les persones amb 
discapacitat  i  basats en un règim  
d’al ternança entre l ’ocupació i 
l’activitat formativa. El principal punt 
fort de la Formació Dual és el seu 
caràcter pràctic mentre  permet als 
treballadors i treballadores obtenir una 
titulació oficial al finalitzar, aprendre la 
professió, tenir un contracte laboral de 
tres anys i  enfort i r  les seves 
competències sociolaborals de cara a 
una futura inserció després de 
finalitzar.  
 
En l’actualitat, ASPAS CAFÈ té 
contractades a cinquanta persones amb 
discapacitat. 
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Sóc na Marta Garcia, tinc vint-i-cinc anys i sóc mare de dos infants, na 
Silvia d’un any i na Júlia de tres.    
 
Quan vaig finalitzar la meva feina anterior vaig estar durant un temps 
cercant-ne però no sorgia cap oportunitat que, a més, em permetés 
conciliar la vida familiar amb la laboral. El passat mes d’octubre em va 
sorgir l'oportunitat del programa SOIB JOVES QUALIFICATS, i em vaig 
presentar per treballar com Integradora Social, i la veritat és que estic 
molt contenta per tenir l'oportunitat de poder aprendre i créixer a nivell 
professional; a més en el centre de feina me sent molt a gust amb les 
meves companyes, que m’ho han posat molt fàcil, especialment na 
Laura Morado i na Maria Antònia Femenies. L'únic emperò és que el 
contracte només pot ser de dotze mesos de durada i, en acabar, has 
de tornar a cercar feina, fet que resulta complicat pels temps en els 
que estam i per les persones a les que ens costa trobar feina. 
 
Vull donar les gràcies sobretot al meu home, en Miquel Jordà, per la 
seva paciència, per estar sempre al meu costat i donar-me suport en la 
recerca de feina, cosa que no ha estat fàcil. També vull agraïr a la 
resta de la meva família, i finalment a n'Aina Crespí que ha tingut un 
paper molt important durant aquest procés.

Marta
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Sóc en David Velasco i treballo en l'Associació Gira-Sol per a la Salut 
Mental, i gràcies al procés d'inserció laboral de la Fundació ASPAS. 
 
Acabat d'implantar i durant la pandèmia, em vaig quedar sense 
feina. Va ser un moment molt dur, sumant-li el procés de 
recuperació de l’implant. Vaig sentir por i angoixa per enfrontar-me 
dia a dia als primers mesos amb l'implant, però no em vaig rendir, 
vaig anar agafant confiança i superant barreres amb el suport 
incansable de la meva logopeda Mònica i els professionals de 
Fundació ASPAS. Vaig tornar a confiar en mi mateix. La implicació de 
la meva família també va ser clau en aquests moments, sabent que 
també seria una cosa complicada per a ells. El canvi és abismal i no 
sols vaig haver d'adaptar-me jo, sinó totes les persones que 
m'envolten. Ho varem superar amb escreix i ara sé que no tornaria 
enrere, i que vaig prendre una bona decisió. 
 
Vaig haver d'armar-me de paciència fins que, sense adonar-me 
estava cantant una cançó en el cotxe i escoltant la veu de les meves 
filles. Llavors vaig saber que havia valgut la pena. 
 
De seguida vaig accedir a la preparació laboral de la Fundació ASPAS 
i vam començar a treballar per a una inserció laboral amb la meva 
nova discapacitat auditiva. Em van ajudar moltíssim, em van 
acompanyar durant tot el procés i em vaig sentir recolzat en tot 
moment. Em van preparar per a saber afrontar un procés laboral, un 
currículum, una entrevista, etc. Fins que es va presentar l'oportunitat 
de poder treballar amb l'Associació Gira-sol. Avui dia estic molt 
content amb el meu treball i estic participant també en la tasca 
social de Gira-sol, entrenant a un equip de bàsquet. Em sento molt 
integrat i fent el que m'agrada, a més de poder ajudar als altres. 
 
Totes les meves experiències viscudes van fer que m'animés a 
escriure de nou, i aquesta vegada sobre la meva discapacitat, animant 
a totes aquelles persones que es troben en la mateixa situació. 
 
Gràcies a la Fundació ASPAS vaig ja pel meu segon llibre dedicat a 
tot el procés amb l'implant coclear, titulat “El silenciós soroll de la 
vida”. Vaig decidir escriure-ho per a poder ajudar a tothom que 
passi per aquest procés, al fet que superin les seves pors i que a 
poc a poc coneixeran els murmuris de la vida i apreciaran el bonic 
so que ens retorna cada dia. 
 
Si esperes al fet que un món cec, sord, fosc, automàtic, atrapat en les 
seves pors, les seves culpes i les seves etiquetes, et comprengui, 
t'accepti, et vegi i et doni permís per a viure, te n'aniràs d'aquest món 
sense haver despertat, sense haver conegut la vida. 

David
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Hola! Soc na Xisca. Actualment, estic atesa al Servei Laboral de Fundació Aspas, 
fent recerca de feina. Aprofito el temps que estic a l’atur per formar-me, i poder 
augmentar així les meves possibilitats de trobar una feina. 
En primer lloc, em vaig presentar a les proves per poder obtenir el nivell B1 de 
català, i vaig aprovar. El passat mes de juny, els meus amics (José i Yolanda), els 
meus familiars (Nico i Mary) i la meva preparadora laboral, em varen animar a 
presentar-me a les proves per a la borsa de subaltern de la CAIB. Només tenia dos 
mesos per preparar l'examen, i tot i que molta gent em deia que no tendria temps 
per poder estudiar-ho tot i que era molt difícil aprovar, ho vaig fer. I no només vaig 
aprovar, sinó que vaig treure un 10. Ara estic dins la borsa, i espero que em 
puguin cridar molt aviat!  
 
Actualment, estic estudiant per presentar-me a les oposicions de subaltern de la 
CAIB, que es faran l'any 2023. 
 
Recorda que si et poses una fita i t'esforces la podràs aconseguir. Esper que la 
meva història et motivi per a formar-te durant el temps que estàs en atur. 
Endavant, sempre endavant. Tu pots!!

Xisca

Balbina
El meu nom és Balbina. Tinc 34 anys 
i aquest últim any ha estat una mica 
difíci l  per a mi a causa dels 
problemes de salut que he tingut. 
 
Gràcies a en Mateu, el meu 
preparador laboral de Fundació 
Aspas, així com al suport dels meus 
familiars, m'he animat a formar-me, 
i ara mateix estic cursant un Cicle 
Formatiu de Tècnic en Farmàcia i 
Parafarmàcia. Era una cosa que 
sempre havia volgut fer i mai havia 
fet el pas. 
 
Ara he descobert una part de mi que 
desconeixia i estic contenta d'haver 
iniciat el curs, ja que és una cosa 
que m'omple. I m'agradaria poder 
ajudar a altres persones com m'han 
ajudat a mi al llarg de la meva vida. 
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Els entorns haurien de ser accessibles per 
a qualsevol persona
Quan parlem d'accessibilitat ens referim 
a les característiques que han de tenir 
els entorns, els productes i els serveis 
perquè siguin utilitzats sense dificultat 
per qualsevol persona i aconseguir els 
objectius per als quals estan dissenyats. 
 
Els entorns haurien de ser accessibles 
per a qualsevol persona, però no sempre 
és així. Ho pateixen en major mesura les 
persones amb alguna mena de 
discapacitat, entre elles les persones 
amb pèrdua d'audició, que es troben en 
el seu dia a dia amb barreres 
comunicatives que els impedeixen tenir, 
en la majoria dels casos, una 
comunicació eficaç. Anar a una oficina a 
demanar informació, sortir-se’n en 
situacions d'emergència, realitzar 
sortides culturals i viatjar, poden resultar 

d'allò més complex si no es compta amb 
un entorn accessible. 
 
Quan fem una gestió o tràmit 
administratiu, una reunió important en el 
lloc de treball o una sortida cultural amb 
amistats, tot seria més còmode si ens 
trobéssim amb: 
 
• Bucles Magnètics en espais públics i 
privats (perimetrals, de taulell o 
individuals) 
• Micròfons remots universals 
• Subtitulat del contingut audiovisual 
• Subtitulat en directe d'actes públics 
• Informació complementària en lectura 
fàcil 
• Senyals lluminosos 
 
Des de Fundació ASPAS treballem per a 

millorar l'accessibilitat amb petites 
accions que poden marcar grans canvis: 
Treballem per a millorar l'accessibilitat 
en la cultura, els serveis públics, la 
sanitat, l'entorn de treball i l'educatiu, en 
definitiva, en qualsevol àmbit de la vida. 
 
Fundació ASPAS, a través d'un equip de 
persones voluntàries amb pèrdua 
d'audició i usuàries d'auxiliars auditius, 
ha participat en l'accessibilitat de les 
instal·lacions del Museu de l'Art Sacre de 
Mallorca. Les coordinacions amb els 
responsables d'accessibilitat de l'àrea de 
cultura de la catedral de Mallorca faran 
possible que a poc a poc, el museu i la 
catedral siguin entorns més accessibles. 
 
L'escola de Dansa, ArtDansa, també s'ha 
interessat per fer del seu espai un entorn 
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més accessible. Ha ofert formació 
específica al seu professorat i ens ha 
obert les portes de la seva escola per a 
observar en directe les classes i poder, 
així, assessorar sobre les ajudes 
tècniques que millorin l'accés a la 
informació de qualsevol ballarí/ballarina 
que decideixi formar-se a la seva escola. 
 
Les entitats públiques també estan 
apostant i col·laborant en aquestes 
accions. L'Ajuntament de Palma va 
sol·licitar la validació de les instal·lacions 
de Son Pacs, espai pilot per als nous 
sistemes del Manual d'Accessibilitat de 
l'Ajuntament de Palma. Una vegada més 
les persones voluntàries de l'entitat van 
poder fer les seves aportacions i 
transmetre de primera mà els punts forts 
i les propostes de millora. D'aquesta 
acció sorgeixen coordinacions i 
col· laboracions amb empreses que 
treballen en l'àrea de l'accessibilitat on la 
nostra veu i les nostres aportacions 

serveixen per a millorar la tecnologia i 
les prestacions de les seves ajudes 
tècniques. 
 
A nivell nacional treballem amb FIAPAS 
en el projecte Euphonia de Google, 
iniciativa de recerca que té com a 
objectiu fer que el reconeixement de veu 
sigui més accessible per a les persones 
amb dificultats en la parla, generant més 
patrons de reconeixement de veu perquè 
els seus dispositius puguin ser utilitzats 
per persones amb un to menys habitual. 
 
Escoltar les necessitats i les propostes 
de les persones amb pèrdua auditiva ens 
ajuda a posar en marxa nous projectes, 
com en el que estem treballant i aviat 
estarà a la vostra disposició, un mapa de 
llocs accessibles amb Bucles Magnètics. 
 
L'accessibilitat és un dret i treballem per 
a garantir-la. Recorda que l'ús 
d'aquestes mesures no sols afavoreix a 

les persones amb discapacitat, ens 
afavoreix a tots i totes. 
 
Anem eliminant barreres i volem comptar 
amb les teves experiències. Si t'has 
sentit discriminat/da en situacions o 
penses que s'han vulnerat els teus drets 
com a ciutadana i ciutadà, trasllada'ns la 
teva queixa, treballarem per a resoldre-la 
i contribuiràs a sensibilitzar a la societat i 
a visualitzar les necessitats de les 
persones amb discapacitat. 
 
Pots fer-la arribar a  
accesibilidad@fundacionaspas.org 
 
Gràcies a totes les persones que heu 
col·laborat i continueu col·laborant 
perquè l'accessibilitat sigui una realitat.
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Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu

Aquest article t'interessa si portes molts 
anys treballant en la mateixa professió, 
però no tens cap títol oficial que ho 
demostri. 
 
A través de l'Institut de les Qualificacions 
Professionals de les Illes Balears (IQPIB) 
se't convalidaran els teus anys 
d'experiència treballats. No és necessari 
que facis cap examen.  
 
Requisits: 

 
Per a tenir un certif icat de 
professionalitat de nivell 1, has de tenir 
18 anys i complir un d'aquests dos 
requisits: 
 
• 2 anys d'experiència en el mateix lloc 
de treball o en un de semblant. Has 
d'haver treballat com a mínim 1200 
hores. No fa falta que sigui en la mateixa 
empresa.  
 
• 200 hores de formació relacionada 
amb el teu treball. Aquesta formació 
l'has d'haver cursat en els últims 10 
anys de la teva vida.

Per a tenir un certif icat de 
professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, 
has de tenir 20 anys i complir un 
d'aquests dos requisits: 
 
• 3 anys d'experiència en el mateix lloc 
de treball o en un de semblant. Has 
d'haver treballat com a mínim 2.000 
hores. No fa falta que sigui en la mateixa 
empresa.  
 
• 300 hores de formació relacionada 
amb el teu treball. L'has d'haver cursada 
en els últims 10 anys de la teva vida. 

Més informació:  

 
Si necessites més informació pots 
sol·licitar cita en el Punt d'Orientació 
Acadèmica i Professional (POAP) a través 
d'aquest Codi QR

Puc acreditar la meva experiència 
laboral com a formació?

Pots participar en aquesta secció enviant la teva pregunta a aspas@fundacionaspas.org

ASPAS Respon 
Són moltes les preguntes i inquietuds que les persones i famílies ens plantegen des dels diferents serveis que presta la Fundació. En aquest 
número de la revista ASPASINFORMA hem volgut dedicar una secció especial a aquestes preguntes, intentat donar una resposta concreta i 
fiable. El nostre objectiu no és tan sols el de respondre, sinó el de divulgar, augmentar el coneixement en la societat i continuar reivindicant 
els drets de les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies.
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Normalment no s’ha de superar cap
prova per aconseguir ser admès a la
borsa. Es té en compte la valoració de
mèrits (experiència, cursos, idiomes...)

En algunes borses, a més et poden
sol·licitar que facis algun tipus de prova,
igual que a les oposicions.

Es una ocupaciò temporal per cobrir
places per necessitats de l’administració.

No pots sol·licitat canvi de lloc de feina
perque estàs cobrint una plaça
determinada de manera temporal

Quan començaràs a fer feina?
S’estableix un ordre de preferència a la
borsa en funció de la puntuació
obtinguda als mèrits i/o proves.

Pots aconsseguir més mèrits (puntuació
de la borsa) a través de cursos
realacionats amb el teu àmbit de treball.

Cal superar una o diverses proves que
poden ser: teòriques (exàmens), proves
físiques, tests psicotècnics, entrevistes
personals, etc.

A més hi ha els concursos-oposició,
on a part de les proves, també es
valoraran altres mèrits (experiència,
cursos, idiomes,...)

Tindrás una feina fixa a l’administració
pública.

Un cop estiguis dins l’administració
pública, pots sol·licitar un canvi de
lloc de feina.

Quan començaràs a fer feina?
S’estableiz un ordre de preferència en
funció de la puntuació obtinguda.

Per a poder promocionar al teu lloc de
feina, és necessari que realitzis cursos
de formació.

BORSA DE TREBALL OPOSICIÓ

Es important que llegeixis les bases de la convocatòria
per saber quin tipus de procés públic t’estas apuntant,
així com els requisits necessaris.

2020
AWARD

PROUDLY PRESENTED TO

Name Surname
DATE SIGNATURE

CERTIFICATE
OF APRECIATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

1

Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu

Coneixes les diferències entre una borsa 
de treball públic  i una oposició?
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La incapacitat permanent total per a la 
professió habitual és aquella que 
incapacita a la persona treballadora per 
a realitzar totes o algunes de les tasques 
de la seva professió habitual. És a dir, la 
persona perd capacitat per problemes 
de salut per a real itzar de manera 
adequada el seu treball. 
Encara que la persona perdi capacitat 
per problemes de salut, es podria: 
 
• Eliminar en la seva professió habitual 
les tasques que la incapaciten. 
 
• Treballar en una altra professió dins 
de la mateixa empresa, o en una 
empresa diferent. 
 
La incapacitat permanent total per a la 
professió habitual és compatible amb 

altres treballs diferents al treball 
habitual. 
 
Si et donen una incapacitat total per a la 
professió habitual i trobes un altre 
treball hauràs d'informar d'aquesta 
situació a l 'empresa que t’ha de 
contractar.  
 
Et posam un EXEMPLE. 

 
Na Maria és cambrera de pisos i té un 
accident laboral que li produeix una lesió 
a l'esquena. S'ha d'operar. Després de 
l'operació la seva esquena no té la 
mateixa mobilitat i no pot fer alguns 
treballs de neteja com poden ser: netejar 
banys, fer llits, fregar sòls, agafar pes, 
etc. Na Maria és valorada per l'Equip de 
Valoració d'Incapacitat (EVI),  i  la 

resolució d'aquesta valoració per a la 
incapacitat total per a la professió 
habitual l’hi envia l'Institut Nacional de 
la Seguretat Social (INSS) per carta al 
seu domicili. En la resolució li indiquen: 
 
• Pensió a cobrar (la quantitat que 
cobrarà). 
 
• Data a partir de la qual s'aprova la 
incapacitat. 
• I  per a quina professió està 
incapacitada na Maria. 
 
Per tant, na Maria no podrà treballar de 
cambrera de pisos ni podrà fer tasques 
de neteja, però sí que podrà treballar 
d'altres professions com, per exemple: 
auxiliar administrativa, recepcionista, o 
teleoperadora.

Què he de fer si tinc una incapacitat total per a la professió habitual
i trob un altre treball?

Informar a l’empresa
que em contractarà

La empresa enplena un Certificat de les
activitats i tasques del treballador/a

El Certificat de l’empresa de les
activitats i tasques del treballador/a

Contracte de treball

Presentar a l’INSS
per Registre

És compatible el treball amb la pensión d’invalidesa  Cobraràs la pensión d’invalidesa més
 el salari de la nòmina

Si acceptes el treball no cobraràs la pensió
d’invalidesa mentre duri el contracte

No és compatible el treball amb la pensión d’invalidesa

INSS: Instituto Nacional de la Segurietat Social

01

02

Puc tenir una incapacitat total per a la 
professió habitual i al mateix temps treballar?

Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu
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És recomanable estar a les xarxes socials 
per a cercar feina?

Les xarxes socials són una de les millors eines per
a la recerca de feina.

Les xarxes socials et permenten augmentar els teus
contactes i les teves oportunitats de feina.

Hi ha diferents tipus de xarxes socials:

• Xarxes socials generals (Facebook, Twitter,...) 
   que són les que utilizaràs per l’oci, les amistats
i els temes personals.
 
• Xarxes socials específiques (Linked in, Slack,... ) 
   dirigides a l’entorn professional. Aquestes xarxes les
   utilizaràs per cercar feina.

Recuerda cuidar la privacitat i vigila els teus comentaris. 
Les empreses cercaran informació de tu a internet, i tot el que
trobin ho utilizaran per a valorar-te

XARXES SOCIALS PROFESSIONALS XARXES SOCIALS GENERALS

CONSELLS
• Cercar feina a diferents xaarxes socials (més d’una).
• Estar actiu i respondre ràpid als missatges.
• Actualizar els contactes
 

Amb el cofinançament de:

Unió Europea
Fons Social Europeu
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Info i pressupostos a cateringaspas@fundacionaspas.org

Tel: 971 666 276
679 531 290

Tel: 871 570 522
617 979 700

Tel: 971 592 069
607 535 494

RAMBLAPALMA


