
SERVEI DE SUPORT PER A LA INSERCIÓ
LABORAL DE JOVES
Itineraris Integrals d’Inserció

Com contactar amb el Servei

PUNT D’ATENCIÓ - PALMA
SEU FUNDACIÓN DIAGRAMA
C. Llorenç Riber, 16 baixos
07005 Palma
pre-ocupacio@diagrama.org
971 245 990 
608 745 958

PUNT D’ATENCIÓ - INCA
CENTRE BIT RAIGUER
C. Selleters, 25 despatx 19
07300 Inca
pre-ocupacio@diagrama.org
971 349 806 / 871 912 723 
608 746 075

PUNT D'ATENCIÓ - MANACOR
C/ Antoni Galmés, 2 1er dreta
07500 Manacor
pre-ocupacio@diagrama.org
971 554 211
609 073 541



Què és?

És un Servei 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. 
És un servei adreçat a persones joves amb especials dificultats d’inserció de Palma, de la 
Mancomunitat des Raiguer, Llevant i Zona Nord de l’illa de Mallorca que ofereix un 
acompanyament individualitzat durant tot el procés d’inserció laboral.

A qui va dirigit?

Quins són els nostres objectius?

• Millorar l’ocupabilitat dels/de les joves de Palma, de la Mancomunitat des
 Raiguer, Llevant i Zona Nord de l’illa de Mallorca.
•  Contribuir a la millora professional.
•  Fomentar la igualtat d’oportunitats laborals.
•  Establir mecanismes de coordinació amb les empreses de Palma, de la
 Mancomunitat des Raiguer, Llevant i Zona Nord de l’illa de Mallorca.

Quins serveis oferim?

Als/A les joves

•  Valoració de les necessitats i habilitats individuals que presenta i identificar el grau d’ocupabilitat que 
caracteritza a cada usuari/ària.

•  Accions de seguiment i suport en l’obtenció, adaptació i manteniment d’un lloc de feina.
•  Dotació d’eines i estratègies que facilitin el procés de recerca de feina.
•  Tutories i assessoraments personalitzats.
•  Assessoraments en trajectòries professionals i/o itineraris d’inserció.
•  Coordinació amb altres serveis i institucions per a la inserció eficaç de la persona usuària.
•  Selecció d’ocupacions adients als perfils de cada usuari/ària.
•  Ampliar el ventall de possibilitats formatives i ocupacionals de les persones joves.
•  Adquisició de competències transversals per a la millora de l’ocupabilitat dels/de les joves.
•  Orientació acadèmica i derivació a recursos de formació reglada.

A les empreses 

•  Contacte amb un/a professional de referència per garantir l’adaptació del treballador/a.
•  Obertura de vies de comunicació entre empreses i treballadors/es.
•  Seguiment i supervisió periòdica dels treballadors/es.
•  Revisió diària d'ofertes i demandes d'ocupació (borses d'ocupació, premsa escrita, agències de 

col•locaciò...).
•  Assessorament en la definició de perfils professionals, selecció de personal, mesures de foment de 

l’ocupació, contractació i bonificacions, etc.

El col·lectiu d'atenció està format per joves entre 16 i 29 anys amb especial dificultat d'inserció en 
el mercat laboral, inscrits al SOIB com a demandants de feina en situació d'atur i beneficiaris del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


