
 

 

 

Nota de premsa 

 

 

La integració laboral de persones vulnerables és una de les línies  

d’actuació prioritàries per a l’entitat financera en la conjuntura actual  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa  
123 punts de formació Incorpora  

per a persones amb baixa ocupabilitat  
 

 

• L’objectiu és millorar les possibilitats de trobar una feina per als 

usuaris del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” amb 

dificultats d’accés al món laboral.  

 

• Als 123 punts de formació es desenvoluparan un total de 369 accions 

formatives. Aquestes compten amb 20 participants cadascuna i tenen 

una durada d’entre 250 i 300 hores, incloent-hi competències 

transversals, capacitació tècnica i pràctiques no laborals.  
 

• Els punts de formació, repartits per totes les comunitats, tenen en 

compte la demanda del teixit empresarial de cada territori, de manera 

que impliquen les empreses locals en tot el procés formatiu i 

afavoreixen accions de responsabilitat social. 
 

• En marxa des del 2006, Incorpora s’adreça a col·lectius en situació de 

vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga 

durada, exreclusos, joves en risc d’exclusió, immigrants i víctimes de 

violència de gènere, entre altres. 

 

 

Madrid, 2 de març de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa 123 punts 

de formació en el marc d’Incorpora, el programa d’integració laboral de l’entitat 

financera. L’objectiu d’aquest projecte és augmentar les oportunitats d’accés al 

món laboral per als usuaris d’Incorpora amb menys possibilitats de trobar feina. 

 

Als 123 punts de formació Incorpora es duran a terme un total de 369 accions 

formatives. Aquestes compten amb 20 participants cadascuna i tenen una 



durada d’entre 250 i 300 hores, incloent-hi competències transversals, 

capacitació tècnica i pràctiques no laborals. Es preveu que aquest any 8.000 

usuaris d’Incorpora participin en accions formatives repartides per totes les 

comunitats autònomes. 

 

Cada acció formativa té una durada d’entre 250 i 300 hores, incloent-hi 

pràctiques no laborals en empreses. Aquestes pràctiques constitueixen un 

recurs perquè els empresaris desenvolupin la seva responsabilitat social. 

 

En aquesta línia, el principal objectiu del programa Incorpora de l’Obra Social 

”la Caixa” és adaptar l’oferta formativa a la demanda empresarial de cada 

territori, centrant-se en els perfils més demanats pels empresaris locals. Així 

mateix, en aquestes accions es prioritza l’apoderament de la persona i el 

desenvolupament de competències transversals (autoconeixement, treball en 

equip, adaptabilitat, gestió del temps, etc.) al llarg de tot el procés.  

 

En marxa des del 2006, Incorpora s’adreça a col·lectius en situació de 

vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, 

exreclusos, joves en risc d’exclusió, immigrants i víctimes de violència de 

gènere, entre altres. 

 

 

Augment de les contractacions 

 

Incorpora va facilitar 17.544 llocs de treball a persones vulnerables al llarg del 

2014 a Espanya, davant els 13.930 llocs del 2013.  

 

Això ha estat possible gràcies a la implicació de 6.634 empreses en aquest 

projecte de responsabilitat social corporativa i a la col·laboració de 336 entitats 

socials integrants dels diferents grups Incorpora, que són les encarregades de 

desenvolupar el programa a totes les províncies espanyoles.  

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829  
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


