
JULIÁN COLL RAMIS. 
Fundació d’Atenció i 
Suport a la Dependència 
 
La meva incorporació a la 
Fundació d'Atenció i Suport 
a la Dependència i Promoció 
de l'Autonomia Personal ha 
suposat agilitzar els 
diferents processos que es 
duen a terme en relació a la 

Dependència. 
 
La participació en el programa de Joves Qualificats m'ha donat 
l'oportunitat d'agafar experiència laboral com a economista i aplicar 
coneixements adquirits durant la meva formació acadèmica i, al mateix 
temps, anar adquirint noves experiències i metodologies de treball. 
 
Ara que el programa ha acabat, faré una recerca activa de feina i seguiré 
estudiant.  
 
 

BIANCA LARISA 
SCHNEIDER. FOGAIBA 
 
Participar en aquest 
programa ha estat una 
experiència molt bona i he 
conegut coses molt 
interessants. 
 
Sense dubte, serà d'utilitat 
per al meu futur 

professional, perquè he après coses noves i molt útils per mi. 
 
Ara, després d’aquesta experiència, m’agafaré un temps per a mi i la 
meva família, ja que en dos mesos nostra família creixerà. Més 
endavant, segurament seguiré ja que m’agradaria tenir diverses i noves 
experiències, i volia donar-vos les gràcies per aquesta. 



 
 
 
 

 
CARME MIRÓ SALVÀ. 
AETIB 
 
Si alguna cosa he de 
destacar del meu pas per 
aquest programa és un 
resultat molt gratificant 
que ha vingut donat tant 
per la ràpida adaptació al 
meu lloc de feina, com per 
la gran varietat de tasques 
que he après a fer. 

Treballar dins el meu departament, de la mà de grans professionals ha 
estat una experiència realment útil que m'ha permès adquirir nous 
coneixements i maneres de treballar, i a ser resolutiva en front a les 
tasques, independentment del seu volum o dificultat. 
 
Sens dubte, haver pogut gaudir d'un projecte com aquest, em permetrà 
ampliar el ventall de possibilitats d'accés a llocs de feina amb les 
mateixes característiques o similars, gràcies a l'experiència i 
coneixements nous adquirits en matèria de comunicació. A més, ha 
estat una manera de complementar el meu currículum i poder tenir una 
visió més específica del sector de la comunicació. D'aquesta manera, 
podré establir amb una idea més clara, quins seran els meus pròxims 
objectius i cap a on dirigir el meu camí professional.  
 
Tot i que accedir a un nou lloc de feina en matèria de comunicació no 
deixa de ser una tasca fixa, no descart la possibilitat de continuar 
formant-me en altres camps relacionats. A més, viatjaré a l'estranger 
per descobrir noves maneres de fer feina, i aprendre nous idiomes. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ELISABET GUASP BOSCH. 
IBANAT 
 
La meva experiència com a 
jove qualificada a Ibanat ha 
estat molt positiva. A més 
de poder posar en pràctica 
algunes de les coses que 
havia estudiat durant els 
anys a la universitat, n’he 
après moltes altres de 
noves: com funciona una 
empresa pública i 

l'administració, i la gran tasca que es fa per prevenir i combatre els 
incendis forestals, no només durant l'estiu sinó durant tot l'any. 
 
Crec que la tasca que he desenvolupat durant aquests mesos em serà 
útil en el meu futur professional, ja que m'ha permès tenir experiència 
en determinats camps que em poden obrir les portes a altres feines en 
el futur, i que sense ocupar una plaça d'aquest tipus no hauria pogut 
dur a terme.  
 
Ara que ha acabat el programa, seguiré formant-me i esforçant-me per 
tenir un bon futur professional. 
  



 
 
 

 
MARIBEL MONTAÑEZ JUAN. 
UIB 
 
Com a jove qualificada, la meva 
experiència en aquest 
programa ha estat formar part 
del grup d’investigació 
psicosocial en treball, 
organitzacions i recursos 
humans de la Universitat de les 
Illes Balears. He participat 
activament en el grup, donant 
suport a les tasques 
relacionades amb els projectes 
d’investigació del grup i 
col·laborant en accions de 
divulgació científica. A més, he 
pogut posar en pràctica molt 

del coneixement que vaig adquirir als meus estudis universitaris. 
 
Poder gaudir del programa SOIB-Jove Qualificats ha estat de molta 
utilitat per al meu futur professional. En primer lloc, m’ha donat 
l’oportunitat de conèixer com és treballar en un grup d’investigació. En 
segon lloc, m’ha permès augmentar la meva experiència professional 
amb 15 mesos molt valuosos que han enriquint el meu currículum. 
Finalment, m’ha proporcionat el mitjà per adquirir noves eines i 
capacitats professionals, treballant en un equip i en un entorn d’alta 
qualificació.  

 
Ara que el programa ha acabat, el que faré serà cercar una feina en què 
pugui dur a terme tasques similars a les que he fet a la UIB. A més, 
continuaré formant-me com a investigadora per poder seguir per 
aquest meravellós camí que el programa SOIB-Jove Qualificats m’ha 
donat l’oportunitat de descobrir.   
  



MARIA TERESA FRAU 
RAMIS. IDI 
 
A través d’aquest programa 
he pogut desenvolupar els 
coneixements adquirits al 
Grau d’Economia. He pogut 
adquirir habilitats 
indispensables per al meu 
futur professional amb 
l’ajuda d’una bona 
tutorització.  
 
Sens dubte l’experiència de 

participar en aquest programa ha estat d’utilitat per al meu futur 
professional! Com a jove qualificada he gaudit d’un contracte amb 
pràctiques al Sector Públic instrumental, el qual m’ha permès no només 
adquirir habilitats i desenvolupar els meus coneixements, sinó també 
entendre com funciona l’Administració Pública.  
 
Ara que he acabat, seguiré formant-me mentre busco feina com a 
economista. 
 
 
 
 

PEDRO FLEXAS 
ARAGANDOÑA. SITIBSA 
 
Com persona que ha pogut 
participar en el programa 
SOIB Joves Qualificats 
2017/2018, he de dir que ha 
estat una experiència 
inoblidable, no només per 
haver fet feina del que he 
estudiat, sinó perquè m'ha 

fet millorar i créixer tant personalment com professionalment. Una 
iniciativa que ha obert moltes portes a qualsevol que hi hagi pogut 
participar. 


