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EMPRESA 

Plataforma Educativa, Eral Grup i OCBcn, van constituir a Girona el 14 d'octubre de 

2015 la societat mercantil OrientaPro, per oferir productes i serveis (solucions) 

d'orientació professional a les persones, les empreses i les administracions en tots els 

països de parla hispana. 

Plataforma Educativa (www.plataformaeducativa.org) agrupa un conjunt d'entitats 

d'iniciativa social amb la missió de dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis 

que millorin la qualitat de vida de les persones i col·lectius en situació d'exclusió social 

i/o en risc. Amb 22 anys d'experiència, Plataforma Educativa atén actualment a cinc 

mil persones en diferents projectes socials de l'Administració Catalana i realitza 

projectes de desenvolupament sostenible a diversos països de Llatinoamèrica, entre 

ells Guatemala, Hondures, Uruguai i Colòmbia, així com a Àfrica septentrional entre 

ells el Marroc. 

Eral Grup (www.eralgrup.com) integra a un conjunt d'empreses especialitzades a 

transformar a les organitzacions desenvolupant solucions de millora amb impacte a 

llarg termini a través de l'aprofitament TIC. Eral Grup ha desenvolupat la solució Darwin 

3.0 que integra solucions adaptatives i intel·ligents per al servei a les persones i dóna 

servei a més de 2 milions d'usuaris en diferents sectors: Orientació Professional, 

Formació i RRHH, Turisme i Consum, Salut i Indústria Farmacèutica i Atenció a la 

Ciutadania. 

OCBcn (www.ocbcn.com) és un despatx professional amb experiència en el disseny, 

la planificació i la gestió d'iniciatives de caràcter estratègic o singular i ha desenvolupat 

part de la seva activitat en àmbits de col·laboració públic-privats. Amb gairebé 20 anys 

d'experiència, OCBcn ha desenvolupat múltiples projectes a Espanya i a 

Llatinoamèrica, amb un volum rellevant de gestió i materialització d'actius tangibles i 

intangibles molt rellevant. 

 

El compromís social dels accionistes es manifesta en l'objecte social de l'empresa, que 

té com a finalitat primordial la universalització de l'orientació professional per al conjunt 

de la societat. 
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SOLUCIONS  

 

OrientaPro ofereix solucions, conceptuals i tecnològiques, per facilitar a les persones la 

presa de decisions sobre el seu futur professional sobre la base d'un procés d'orientació 

per competències, que els permet posicionar-se en la seva etapa formativa i al mercat 

laboral, definir els seus objectius i autogesitonar el seu projecte professional. Les 

solucions són personalitzables i s'adapten a qualsevol àmbit territorial i/o social amb un 

treball previ per definir els requeriments específics de cada entorn. Es recolzen en 

algorismes intel·ligents i es presenten en plataformes (web) i aplicacions (App's) que 

són accessibles des de qualsevol terminal i/o dispositiu connectat a la xarxa. 

El nostre dossier de solucions modulars i personalitzables compta amb una metodologia 

homologada i contrastada que capacita i enriqueix a l'usuari final, recolza la tasca dels 

professionals i ofereix solucions a les organitzacions responsables de l'execució dels 

programes, aportant valor a cadascuna de les fases del procés d'orientació tal com es 

descriu a continuació: 

 

 En la diagnosi:  

Definir el perfil professional és clau per conèixer que professions i estudis s'ajusten 

millor a les característiques de cada persona. Per això OrientaPro guia a la 

persona a través d'un procés reflexiu sobre els seus aspectes competencials clau 

per realitzar un diagnòstic competencial i definir el seu perfil professional. 

 

 En la decisió:  

Un millor coneixement del mercat de treball i de l'oferta formativa al seu abast 

permet a la persona, en contrast amb el seu perfil professional, definir un objectiu 

o objectius professionals realistes i viables i elaborar un pla d'acció per 

aconseguir-ho al seu ritme. 

 

 En la preparació:  

Una vegada definit l'objectiu i el pla d'acció per aconseguir-ho, es posen a l'abast 

de la persona totes les eines pedagògiques necessàries perquè desenvolupi les 

habilitats i competències que li permetran millorar el seu perfil professional i 

afrontar el seu futur laboral amb més garanties d'èxit. 
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 En el seguiment:  

Des del mateix moment en què la persona tingui definit el seu perfil competencial 

i fixat un objectiu professional, es posen al seu abast les ofertes de treball més 

adequades al seu objectiu, s'ajuda al seu desenvolupament amb les eines 

d'inserció i se li donen les claus per superar els processos de selecció amb la 

finalitat que pugui ocupar-se tan ràpidament com sigui possible. 

 

OFERTA DE PRODUCTES 

 

La implementació de les solucions d'OrientaPro es fa per mitjà de dues plataformes 

web i d'aplicacions (Apps) que faciliten online les eines i els mòduls perquè les 

persones puguin: 

1. En l'àmbit acadèmic (joves en formació) la plataforma ajuda a: 

 Definir el seu perfil professional a partir de l'anàlisi dels seus interessos, 

habilitats, competències, etc. 

 Definir un/s objectiu/s professional/s a partir del contrast competencial entre 

el seu perfil i allò que demanda el mercat de treball 

 Definir l'itinerari acadèmic prioritari, així com els itineraris alternatius, per 

aconseguir el seu objectiu professional, a partir de l'anàlisi del conjunt de 

l'oferta acadèmica al seu abast. 

 Desenvolupar les competències d'autogestió del seu projecte professional, a 

curt, mitjà i llarg termini, per fer front amb èxit als reptes que haurà d'afrontar 

en un mercat de treball canviant i insegur. 

 

2. En l’àmbit laboral (persones al mercat de treball) la plataforma ajuda a:  

 Definir el seu perfil professional a partir de l'anàlisi dels seus interessos, 

habilitats, competències, etc. 

 Definir un/us objectivo/s professional/és a partir del contrast competencial 

entre el seu perfil i allò que demanda el mercat de treball 

 Definir les accions de millora del seu perfil professional: accions formatives, 

millora de les eines d'inserció (CV, carta de presentació, eines 

d'autocandidatura...), etc. 

 Definir l'estratègia o estratègies d'inserció per aconseguir el seu objectiu 

professional 
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 Desenvolupar les competències d'autogestió del seu projecte professional, a 

curt, mitjà i llarg termini, per fer front amb èxit als reptes que haurà d'afrontar 

en un mercat de treball canviant i insegur 

 

3. Per a l'atenció de col·lectius específics (amb diversitat funcional, discapacitat 

intel·lectual, etc). 

 Si bé els objectius són els mateixos que es descrivien en els dos punts 

anteriors, en OrientaPro tenim especialment presents les necessitats 

particulars que presenten aquests col·lectius a l'hora de desenvolupar les 

nostres solucions perquè les mateixes siguin el més accessible possible en 

funció de les seves necessitats i capacitats. 

 

 

OFERTA DE SERVEIS 

 

OrientaPro complementa la seva oferta de productes amb aquests serveis: 

 Consultoria: per a la correcta implementació d'OrientaPro als processos 

d'orientació professional dels seus clients: anàlisi i diagnòstic, definició del 

projecte, acompanyament, avaluació, etc. 

 Orientadors/es: formació de l'equip d'orientadors propi del client per a un 

màxim aprofitament de les eines d'OrientaPro. Però, també, selecció i 

contractació d'orientadors quan es resulti necessari 

 Matching amb ofertes: a partir del contrast dels perfils demandats per les 

ofertes de treball amb el conjunt de perfils professionals dels usuaris 

 Quadre de control Big Data per una analítica exhaustiva: afavoreix la presa de 

decisions al client a curt, mitjà i llarg termini, garanteix el control de qualitat dels 

serveis oferts, entre altres. 
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RESULTATS 

 

La implementació de les solucions OrientaPro, a més d'afavorir directament a les 

persones i als professionals que les atenen, permet a les administracions, entitats i 

organismes: 

 Millorar els seus processos actuals facilitant a les persones l'accés a la 

informació rellevant en igualtat de condicions i responsabilitzant-les de la seva 

presa de decisions. 

 Posar a l'abast dels seus professors i professionals nous recursos que 

permeten dissenyar, organitzar i desenvolupar l'acció orientadora amb més 

garanties d'èxit per a ells i per als seus alumnes. 

 Planificar i promoure accions formatives, avançades en el temps, per donar 

resposta a les necessitats de mà d'obra qualificada que els sectors amb 

perspectives de creixement a mitjà i llarg termini demandaran. 

 Dissenyar polítiques públiques més eficients, gràcies a una major i millor 

detecció de les necessitats presents i futures (per territori, per edat, per classe 

social, etc.) que es detecten i registren en el procés. 

 Incrementar l'eficiència, optimitzant els recursos per aconseguir un millor servei 

que incrementi la satisfacció dels usuaris/as. 

 Disposar d'un quadre de control amb una analítica exhaustiva del conjunt de la 

ciutadania per a una millor gestió dels seus programes. 


