Millora de la FCT a Terrassa - PROCÉS n 10:
GESTIONAR UNA BORSA DE TREBALL PELS ALUMNES.
OBJECTIU:



Gestionar una borsa de treball que permeti i faciliti el coneixement i el contacte entre les
necessitats laborals de les empreses i les expectatives laborals dels estudiants.

RESPONSABLE:

Tutor de practiques, Coordinador d’FCT del Centre i Secretaria.

TEMPORALITZACIÓ: Durant tot el curs.
1.- DESCRIPCIÓ:

Durant tot el curs, a cada especialitat formativa i durant tots els contactes generats per
a la concreció de la FCT dels alumnes, es poden generar unes dades sobre
necessitats laborals concretes de les empreses i sobre expectatives laborals
concretes dels alumnes una vegada han finalitzat la seva formació. Aquestes dades
poden gestionar-se i, com a valor afegit del centre, crear una “borsa de treball” pels
alumnes.
2.- ACTUACIONS I DOCUMENTS:
A continuació exposem les actuacions i la documentació que cal utilitzar per gestionar aquesta borsa de treball.
Actuacions a presentar
 Definir exactament
l’objectiu i el model que
volem que tingui la
borsa de treball
 Concretar exactament
els paràmetres que
utilitzarem per organitzar
la base de dades de les
ofertes de treball
 Establir els mecanismes
per actualitzar la borsa i
per fer-la conèixer als
alumnes.
 Establir els mecanismes
de relació amb altres
borses de treball dels
agents socials,
econòmics o sindicals
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Documentació :

 Llistat de necessitats laborals
comunicades per les
empreses i temporització
 Característiques, requisits i
currículums dels estudiants
sol·licitats
 Ofertes concretes, ofertes
econòmiques
 Base de dades electrònica per
gestionar la informació de la
borsa
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3.- PROTOCOLS: (Elaborats pel Consell de la FP de Terrassa)

No cal elaborar cap protocol d’actuació especial.

4.- INDICADORS:
Els Indicadors següents ajudaran a avaluar si hem gestionat correctament la borsa de treball
Indicador
Quantitat d’empreses que utilitzen la
borsa de treball del centre
Quantitat de necessitats i ofertes laborals
que les empreses comuniquen al centre
Quantitat d’alumnes que consulten i
utilitzen la borsa de treball
Quantitat de contractes laborals
gestionats a traves de la borsa
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Freqüència de medició
Anual

Objectiu
Totes amb les que tenim convenis de
col·laboració per la FCT

Anual
Anual
Anual
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