
PROI
Programes 

d'Orientació i 
d'Inserció Laboral de 
la Fundació Friends



A Espanya es calcula que menys 
del 15% de les persones amb TEA 

té una ocupació...



Per què?
Característiques de les persones amb TEA els porta a tenir dificultats en les 
relacions sociolaborals.
El sistema educatiu no els capacita prou.
El mercat laboral no està preparat per a incorporar a persones amb TEA 
Falta de coneixement sobre les capacitats laborals de les persones amb 
TEA.
No existeixen programes específics en l'administració pública per a 
promoure la seva inclusió.
Absència dels suports necessaris en les empreses.
Dificultats en els processos de selecció: entrevistes.
Absència de serveis pre laborals.



Pre Laboral Friends - PROI

Promoure i incrementar les 
oportunitats de treball en les persones 

amb TEA en el mercat laboral.

Objectiu

Com ho fem?
Amb tres programes de formació en 
habilitats sociolaborals, transversals i 

orientació vocacional.



Programa de formació i 
orientació PROI A i B

✔ Horari de MATINS

✔ Formació en habilitats 
sociolaborals i comunicatives

✔ Formació complementària

✔ Primer contacte amb el 
món laboral 

Programa Vull treballar 
d'orientació i inserció laboral 
PROI C 

✔Horari de TARDES

✔Formació en habilitats 
sociolaborals i de comunicació

✔Orientació vocacional i laboral

✔Recerca activa i 
acompanyament a la feina 

Programes



Programa de formació PROI A i B

Adquirir les habilitats socio-laborals i 
de comunicació necessàries, i 

completar la formació básica per a 
iniciar una primera orientació 

professional, cap a CET o SOI o STO 
o mercat ordinari

Objectius

Destinataris
Joves amb un nivell formatiu bàsic amb 

mancances importants d’habilitats 
socials i comunicació

Metodología d'intervenció

Es treballa de forma individual i 
amb dinàmiques grupals de 

formació específica mitjançant 
tallers, petits projectes 

"empresarials" i pràctiques 
laborals a diferents empreses



PROI A, B i Vull treballar

Pràctiques 
a altres 

entitats o 
empreses

Formació 
a l'aula



HABILITATS SOCIO-LABORAL

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

BENESTAR EMOCIONAL

Anglès (Possibilitat d' 
expeditar títol oficial)

TICs (Informàtica amb la 
possibilitat d' expeditar títol 

oficial ACTIC)

Tallers diferents com 
Jardineria-Horticultura, 

Educaciò Afectivo-sexual, 
etc.

Dansateràpia 
i 

Arteràpia

 ORIENTACIÓ  VOCACIONAL

Tutories d' 
orientació

Tast d' oficis 
(Visites a llocs de 

treball)

Pràctiques 
laborals

Habilitats Socials

Habilitats 
Comunicatives

Educació Emocional i 
Socio Afectiva

Debats sobre actualitat



Proposta d'horari matins PROI A i B



Mensualitats completes de 
setembre a juliol. 

€ 300 /mes horari complet

€180 /mes horari mig (Habilitats 
Socials i Comunicació són móduls 

obligatoris)

€ 80 matrícula (reserva de plaça)

Programa de formació PROI A i B
Cost Com m'apunto?

Posa’t en contacte a través del 
correu electrònic

proyectosproi@fundaciofriends.org



Programa Vull Treballar d’orientació i 
d’inserció laboral PROI C

Adquirir les habilitats sociolaborals i 
de comunicació necessàries i fer una

orientació i un acompanyament
efectiu per incorporar-se al 

mercat laboral.

Objectius

Destinataris
Joves amb un itinerari formatiu acabat

o en vies finalització i amb vocació real
d’incorporar-se al mercat laboral a

curt/ mig termini.

Metodología d'intervenció
Es treballa de manera 

individual i grupal mitjançant 
diferents dinàmiques i exercicis 
pràctics, a través de 3 mòduls 

diferenciats.



Programa Vull Treballar. PROI C

El Programa es divideix en 3 Mòduls

Entrenament 
d'habilitats 

sociolaborals i 
coneixement 

del món laboral

Orientació 
Vocacional i 
Educacional

Recerca de 
Feina

El programa és molt 
flexible i, depenent de 
la situació de cada 
persona, poden passar 
per tots els mòduls o 
per aquells necessàris.

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre



Entrenament 
d'habilitats 

sociolaborals 
i coneixement 

del món 
laboral

S'executen capacitacions individuals i grupals per preparar 
els usuaris amb habilitats clau (necessàries per a l'àmbit laboral). 

Orientació 
Vocacional i 
Educacional

Habilitats socials, comunicatives i laborals, com poden ser l'Escolta 
Activa, Gestió del Temps, la Resolució de Conflictes, el Lideratge, 
Presa de decisions, etc. 

Aixì com coneixements específics sobre Contractes, Nómines, 
Seguretat Social, Drets i Deures dels treballadors, etc.
  ________________________________________________

En aquest módul es pretén identificar els interessos, autoexplorar i 
entrenar les pròpies capacitats i habilitats laborals, per anar 
aproprar-nos a feines específiques per a cada persona.

Es realitzen tutories individuals per a crear un itinerari propi, per tal de 
guiar cap a una orientació formativa i/o una orientació laboral.



Recerca 
de feina

S'assesora i acompanya per a:

- l'Elaboració del CV.

- Recerca activa de feina.

- Identificació d'empreses i requisits.

- Assaig d'entrevistes.

- Acompanyament i seguiment del lloc de treball o pràctiques. 



Mensualitats de Setembre a Juliol. 

€160 /mes (3 dies a la setmana) 

80 € matrícula (reserva de plaça)

Horari
Dilluns, Dimarts i Dijous 

15:30-18:30

Cost Com m'apunto?
Posa’t en contacte a través del 

correu electrònic

proyectosproi@fundaciofriends.org

Programa Vull Treballar. PROI C




