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Guia de Processos: 

 

Servei 

d’Orientació 

Laboral 
 

 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) disposa d’un Servei d’Orientació 
Laboral dirigit al conjunt de l’Alumnat. L’objectiu d’aquest servei és acompanyar 
a l’alumnat de l’ESIM en la seva introducció al món laboral i oferir informació 
sobre les diferents opcions disponibles. En les properes pàgines trobareu la 
definició dels diferents processos a seguir per part de l’administració de l’ESIM 
referents al Servei d’Orientació Laboral.  
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Servei d’Orientació Laboral 
1. El Servei d’Orientació Laboral  

L’objectiu del Servei d’Orientació Laboral (SOL) és el proveir als estudiants dels 
centre de la informació i el coneixement adequats per a encara amb les 
màximes garanties el seu futur professional. El servei consisteix en un seguit 
de xerrades que s’ofereixen als estudiants de segon cicle, orientades a informar 
de les diferents sortides professionals del grau.  

En aquestes xerrades els ponents, persones externes dels diferents àmbits 
d’infermeria. Es dóna una visió general del mapa sanitari i les seves àrees en 
profunditat. Es concreten els aspectes del dia a dia de les especialitats i 
informen de les diverses modalitats en la seva professió 

Complementàriament, els darrers dies del curs es fa als alumnes de quart curs 
la xerrada corresponent a la Jornada d’Inserció Laboral, on s’expliquen les vies 
d’accés i inserció al món laboral. 

L’objectiu final és obtenir un alt grau d’inserció laboral dels graduats i uns 
nivells alts de satisfacció en la feina desenvolupada. Aquestes dades es 
recullen en forma d’indicadors de la titulació a l’apartat d’Inserció Laboral. 

 

 

 

Objectius del SOL: 

• Ajudar a l’alumnat a escollir la seva especialització professional. 

• Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis. 

 

Recursos:  

Humans: 

- Secretaria del Centre 

Responsable: Contacte 

 
- Responsable del Servei 

d’Orientació Laboral 

 
- Prof. Silvia Esteban 
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- Plataforma d’enquesta Online (Google drive). 
- Persona per a efectuar enquestes satisfacció (als 5 anys). 
- Persona per a analitzar les dades. 

 

Indicadors a recollir: 

A partir de les enquestes que responen els estudiants i de les dades de 
matrícula: 

- Taxa d’inserció laboral. 
- Rapidesa en la inserció laboral. 
- Característiques del lloc de treball. 
- Salari de la primera feina. 
- Tipus d’empresa on l’estudiant obté el seu primer contracte. 
- Categoria laboral. 
- Contrast entre les expectatives de l’EVSOE i les enquestes d’inserció 

laboral. 

 

Passos del Procés 

1. Definició del calendari de xerrades de  i 4rt Curs. 

 
- Data: Març 

 
- Responsable: Resp. SOL i Secretaria del Centre. 

 

- Descripció: A finals del segon trimestre es defineixen les xerrades d’orientació 
professional segons especialitzacions i la Jornada d’Inserció Laboral. Es fixen els 
ponents i les dates de les xerrades. La Secretaria del Centre comunica les dates i obre 
les inscripcions via correu i aula virtual. 
 

 

2. Xerrades d’Especialització. 

 
- Data: Abril-Maig 

 
- Responsable: Resp. SOL i Secretaria del Centre. 

 
- Descripció: Es realitzen les xerrades definides al calendari amb els ponents 

corresponents i els alumnes interessats. 
 
 
 

3. Jornada d’inserció Laboral . 
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- Data: Juny 
  

- Responsable: Resp. SOL i Secretaria del Centre. 
 

- Descripció 

 

 

4. Redacció de l’Informe del Servei d’Orientació Laboral (SOL). 

 
- Data: Maig-Juny 

 
- Responsable: Resp. SOL i Secretaria del Centre. 

 
- Descripció: El Responsable d’Inserció Laboral realitza un informe anual segons 

cohorts d’estudiants amb els resultats i observacions derivades de l’aplicació del Servei 
d’Inserció Laboral. Aquest informe serà part important de l’anàlisi d’atenció la comunitat 
en el procés del SIGQ del Centre. L’informe ha de contenir els indicadors requerits per 
AQU i pel Centre. Prèviament s’hauran recollit aquestes dades, especialment 
l’enquesta telefònica als antica alumnes (satisfacció amb vida laboral). 
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1.1.2.    Diagrama del Procés: 
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