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QUI
SOM
_______
Som una Fundació educativa que des de l’any 2013 formem a professionals de
l'educació, orientem a l'alumnat i assessorem les famílies del territori català.
Pionera a Catalunya en implementar l'autoconeixement als centres educatius,
hem sigut part de l'equip formador de les Formacions Internes de Centre (FIC) i del
model competencial orientador (SCAP) del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS
________
•

• Resoldre els reptes educatius actuals des de l’orientació i la formació.
• Oferir un servei educatiu de qualitat aplicable a la competència transversal
d’àmbit personal i social, adequat a les necessitats dels centres educatius.

METODOLOGIA
_________
Fundació JOV compta amb una metodologia propia , basada en l’experiència
a l’aula, organitzada en tres eixos:
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Qui sóc?

Quin és el meu do?

Com ho puc aconseguir?

Autoconeixement

Creativitat

Ofici

Sessions, eines i recursos per
educar i acompanyar en el
coneixement d’un mateix.

Sessions, recursos i eines per
potenciar i treballar la pròpia
creativitat.

Sessions,eines i recursos per
descobrir la pròpia vocació

QUE
OFERIM
_______

mòduls formatius per a l’alumnat i professionals de l’educació

AUTOCONEIXEMENT
1.1 START POINT

1.6 MOMENTS VITALS

‣ Compromís

‣ Fil de la vida

‣ Entusiasme

‣ Dol

1.2 ENNEAGRAMA
‣ Introducció

‣ Moments de canvi
1.7 VALORS

‣ Enneagrama i jo

‣ Introducció als valors

‣ Enneagrama i equip

‣ Diferència ètica i moral

‣ Enneagrama
i acompanyament

‣ Paciència

1.3 MAPA PERSONAL
‣ Nom propi
‣ Emocions
‣ Identitat i rols
‣ Les vuit intel·ligències
1.4 CREURE EN UN MATEIX
‣ Discerniment
‣ Resiliència
‣ Llibertat interior
1.5 LES RELACIONS SOCIALS
‣ Resolució de conflictes
‣ Amistat
‣ Comunicació i paraula

‣ Humilitat i honestedat
‣ Bondat
‣ Gratïtut
‣ Generositat i el bé comú
‣ Voluntat i responsabilitat
‣ Gestió de la mandra
1.8 MÓN VIRTUAL
‣ Món virtual vs. Món concret
‣ Les relaciones i el bon
ús de les xarxes socials
‣ Els valors del S.XXI
i les xarxes socials

CREATIVITAT
2.1 EL JO CREATIU
‣ Introducció a la creativitat
‣ On sóc creatiu?
‣ Gestió de l’èxit i el fracàs
2.2 ESPAIS CREA
‣ Crea paraula
‣ Crea art
‣ Crea música
‣ Crea tecno

OFICI
3.1 LA CLAU PERQUÈ ELS EQUIPS FUNCIONIN
‣ Treball en equip/Treball cooperatiu
‣ Teoria U
3.2 COM FER UN BON TREBALL
‣ Metodologia i estratègia de treball
‣ Planificació

Ofici

Creativitat

Autoconeixement

* Gràfic creat en sintonia amb la imatge utilitzada pel Departament d’Educació en relació amb les competències de l’àmbit social i
personal

Mòduls Formatius

Professionals de
l’educació

Alumnat

AUTOCONEIXEMENT
Start Point

1h

6h

Enneagrama

14h

6h

Mapa Personal

6h

8h

Creure en un mateix

3h

9h

Les relacions socials

4h

7h

Moments vitals

7h

10h

Valors

9h

9h

Món virtual

2h

3h
CREATIVITAT

El jo creatiu

4h

4h

Espais crea

4h

9h
OFICI

La clau perquè els equips
funcionin

3h

4h

Com fer un bon treball

2h

4h

COM HO
OFERIM
_______
ORIENTACIONS

Per a JOVES a centres educatius

Sessions de treball individual amb l’alumne per
descobrir i potenciar els seus talents i capacitats
personals.
• Orientació a través dels tres eixos
• Orientació a través de l’Enneagrama

CURS

Sessions de treball grupal on es desenvolupen els
mòduls formatius en funció de les necessitats
detectades en el grup.

TALLERS
Per a PROFESSIONALS de l’educació
• Les formacions són reconegudes pel
Departament d’Educació.
• Les entitats tenen l’opció de subvencionar les
formacions a través de FUNDAE , antiga tripartita.

Formació que té com a finalitat treballar una unitat
formativa específica i essencialment pràctica. Té una
durada mínima de 3 hores.

CURS
Formació basada en els mòduls formatius que té
com a finalitat contribuir a l’actualització didàctica i
professional de l’equip educatiu. Té una durada
mínima de 6 hores.

CONSULTORIA

Formació que té com a finalitat la reflexió, l’anàlisis i
la resolució de casos detectats per l’equip educatiu
en la seva pràctica professional. Té una durada
mínima de 4 hores.

TESTIMONIS
_______
Des de Fundació JOV creiem que les experiències de l’alumnat i dels professionals
de l’educació en els nostres serveis són la millor manera d’explicar allò que ens
caracteritza.

“Més claredat per a treballar al centre la
funció docent orientadora. Més eines per a
treballar la part d’autoconeixement amb
alumnes i professors.”

“Les sessions m’han servit per atrevir-me a
superar nous reptes. Em serveixen de guia
per arribar on vull anar. Ara tinc més
seguretat en mi mateix”

Professor de secundària

Alumne de 4rt d’ESO.

“M’ha servit per millorar, tant a casa com a
l’escola i per estar més tranquil amb mi

“He trobat que és una sessió útil i pràctica.
Me n’emporto diversos recursos que posaré

mateix. He après que tot comença en un
mateix.”

en pràctica a nivell personal i professional

Alumne de 3r d’ESO

“Sessió divertida i enriquidora. Transferible a
nivell personal i professional. Un grapat de
recursos per ajudar a l’alumnat a fomentar el
creixement personal i d’acompanyar-los en el
procés”

Professora de secundària

amb alumnes i professorat”
Professora de secundària

“Les sessions m’han servit per reconèixer les
meves emocions i saber-les gestionar.
També m’han servit per tenir confiança pròpia i pensar des d’altres punts de vista”
Alumne de 4rt d’ESO.

