
             
 

       
 

 

PROJECTE INTEGRACCIÓ 
 

CURS SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I INCORPORACIÓ DE CODIS CULTURALS I DE GÈNERE 

 

 

FITXA DE PROJECTE ELABORADA PER ALUMNAT DEL CURS 

 

TÍTOL DE L’ACCIÓ 
ORIENTACIÓ LABORAL A DONES NIGERIANES A LA CIUTAT 

D’ALMASSORA 

IDENTIFICACIÓ I BREU 

RESUM DEL PROJECTE  

Al municipi d’Almassora, Castelló, s’observa l’arribada de més 

població immigrant. Molts tenen problemes d’integració al 

municipi, ja siga per la llengua, religió... Açò implica, dins de la 

situació econòmica en què es troba Espanya, que els coste més 

trobar una ocupació. La problemàtica augmenta en el cas de les 

dones, ja que pels costums i les tradicions (depenent de la 

nacionalitat), normalment és l’home qui ha de treballar. Aquesta 

qüestió es veu alterada quan la dona per necessitat ha de treballar, 

sense saber on buscar ocupació, sense currículum, sense saber 

afrontar una entrevista, realitzar una carta de presentació... 

Des dels Serveis Socials del municipi d’Almassora s’ha treballat 

amb el col·lectiu de dones nigerianes diferents cursos i tallers. En 

aquests s’han detectat unes necessitats d’inserció laboral: de com 

realitzar una entrevista, recerca d’ocupació, disseny del 

currículum...  

El projecte s’executarà per donar una resposta a l’esmentada 

necessitat del col·lectiu, i així evitar situacions d’exclusió i 

desigualtat. 

 

DURACIÓ TOTAL DE 

L’ACCIÓ (MESOS) 

5 mesos 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ 

I INDICADORS 

Objectiu general  

Facilitar la inserció sociolaboral de les dones nigerianes 

d’Almassora, tenint en compte la realitat del mercat laboral i la 

persona en qüestió.  

 

 



             
 

       
 

Objectius específics  
 

•Informar sobre la situació actual, en el tema laboral.  

•Aprendre a realitzar una carta de presentació.  

•Aprendre a realitzar un currículum.  

•Establir un itinerari personalitzat i estructurat mitjançant la 

informació i orientació.  

•Difusió d’informació sobre vies d’accés a l’ocupació, i així sobre 

els drets i deures de les persones treballadores.  

•Facilitar l’accés a la població immigrant a serveis d’informació, 

orientació i assessorament respecte a l’ocupació.  

•Col·laboració amb entitats que realitzen accions dirigides a obrir 

el mercat de treball a les persones immigrants.  

 

GRUP DESTINATARI <Beneficiaris directes> Dones immigrants nigerianes residents a 

Almassora. 

<Beneficiaris indirectes> Famílies. 

RESULTATS ESTIMATS I 

INDICADORS 

 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

-Explicar la situació laboral en l’actualitat. També com i on buscar.  

-Pautes per a la realització d’una entrevista de treball. 

-Realització de carta de presentació. 

-Procés d’elaboració d’un CV. 

 

ALUMNES QUE HAN 

ELABORAT LA 

PROPOSTA 

M. Remedios Osuna  

Miriam López 

 


