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QUÈ ÉS BEQUES JOV? 1/2
Entre un 20 i 30 % dels joves d’ entre 16 i 18 anys
no encaixen en el model educatiu actual, i opten
per deixar els estudis.
•

És clau treballar la motivació i autoestima
d’aquests joves.

•

Nosaltres volem contribuir al mon de l’educació,
rescatant aquells estudiants que no acaben de
trobar el seu lloc però que tenen la necessitat de
desenvolupar la seva ment creativa.

•

Obrim les portes a tots els joves entusiastes que
vulguin enfortir-se com a persones.
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QUÈ ÉS BEQUES JOV? 2/2
Asociació fundada al 2013
Crea i desenvolupa el

PROGRAMA AUTOCONEIXEMENT I
CREATIVITAT VERSUS MÓN
LABORAL
Orienta, des dels centres educatius de secundària, FP

ELS JOVES PER TROBAR LA
SEVA VOCACIÓ
i SOC

...amb l’objectiu d’ajudar a innovar l’educació del
S.XXI i rebaixar l’índex de fracàs escolar.
Constituïda d’acord amb la Llei 4/2008
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EL NOSTRE PROGRAMA

1/2

3 programes propis adaptats a

Estem a:

1r i 2n cicle ESO
i per a cursos SOC i
d’orientació laboral

210
alumnes

55
alumnes
201
516

15
alumnes
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201
415

201
314

+ EL PROGRAMA 2016-2017
FP – LA SALLE AL MOINÈS
• Presentar als joves una nova oferta educativa amb el
disseny d'un programa propi que apropa la formació
professional.

• que reverteixi en el territori, de manera que aquests alumnes
puguin trobar el seu futur professional a la mateixa comarca.

Com ho farem:
•Els alumnes seran tutoritzats amb orientadors de Beques JOV en coordinació
amb els tutors de La Salle Manlleu.
•Estudiaran el grau i tindran orientació setmanal del programa específic de
Beques JOV des de Moià.
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PER QUÈ AQUEST PROGRAMA
Els joves del Moianès troben dificultats a l’hora
d’escollir estudis i un futur professional.
•
•

Necessitat de desplaçar-se
Cost econòmic per les famílies

Això fa que molts joves abandonin els estudis abans d’hora i tinguin
poques oportunitats d’emancipació, es perden vocacions i es minva la
riquesa del teixit social de la comarca.
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A QUI BENEFICIA
Joves
Creixent com a
persona i com
a professional

A qui
beneficia?
Societat
Facilitant el bé
comú

Empreses
Formant part
d’un programa
social-educatiu
innovador

EIXOS DEL PROGRAMA
1

2

3

AUTOCONEIXEMENT

CREATIVITAT

OFICI

•

Identitat: capacitats,
habilitats, febleses

•

•

Testimonials

Moments vitals: pèrdues,
canvis, moments de joia

•

•

Llengua i matemàtiques
amb sentit

•

Gestió d’emocions

•

•

Funcionament del món de
l’empresa

•

Valors: ètica, educació en
la responsabilitat i
respecte

•

Coaching trekking per
conèixer l’entorn

•

Destreses comunicatives

•

Treball en equip

•

Font d’inspiració i
connexió amb un mateix
Motor de la nostra
vocació
Treball sobre diferents
tipus de creativitats
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OBJECTIUS DEL PROGRAMA
L’objectiu és treballar la confiança en un mateix,
tot descobrint la creativitat personal i els valors.
EDUCATIUS
1. Motivar i acompanyar a cercar
la consciència com a persona.
2. Apropar a l’estudiant a entendre
com és el camí vocacional.
3. Educar en la descoberta i estima
pel seu entorn

SOCIALS
SOCIALS:
• Respondre a les necessitats
actuals de la nostra societat
• Promoció de joves professionals
creatius i responsables en el seu
entorn immediat
• Creació d’una xarxa social
proactiva que aporti benestar a la
comunitat on vivim
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METODOLOGIA
Vivència i
experimentació

Exploració i
qüestionament (MEQ)

Observació

Diàleg i conversa

Testimonials

Humanista creatiu
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ALGUNS TESTIMONIS
Què aportem que no aporten tots els altres
programes d’orientació? ...
“Una mirada especial cap aquells alumnes
que no troben el seu lloc a l'escola i que es
fa difícil donar resposta des de l'àmbit
estrictament escolar”
“...amb un posicionament diferent del rol de
professor”
Montse Cabellos, Tutora de La Salle Manlleu

“He aprés a confiar en mi i a coneixem per dintre“

B.C

“Hem aprés a ser creatius, tots ho som “ F.T.
“A ser entusiasta” N.T
“El fil de la vida m’ha fet veure com era de petit i com
sóc ara“ M.M
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L’EQUIP
JUNTA

ÀREA PEDAGÒGICA
Sofia Vila

Orientadors:
Imma Soler
Fàtima Alemany
Judith Ros

Assesors pedagògics:

Lluís Planas o.s.b.
Begoña Elizalde

ÀREA ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT,
PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGIA i
COMUNICACIÓ

Antoni Crous
Begoña Elizalde

Comercial
Joan Homs
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