Memòria
Programa: Autoconeixement i Creativitat Versus Món laboral a La Salle de Manlleu
Any: 2013-2014

1. INTRODUCCIÓ
El Programa “ Autoconeixement i Creativitat versus Món Laboral” a La Salle de Manlleu,
ha estat una adaptació del programa creat per Beques JOV dins dels estudis reglats de
secundària de La Salle de Manlleu. Concretament pels estudiants de 3er i 4rt d’ESO de
L’Aula Oberta, durant el segon i tercer trimestre del curs 2013-2014.

2. ALUMNES:
El programa l’han seguit un total de 12 alumnes de l’Aula Oberta. Han finalitzat 10, els
dos que ho han deixat han estat per causes externes al taller, com canvi de domicili
familiar.
 Assistència:
L’Assistència ha estat molt bona. Tan sols en casos molt concrets i després justificats hi
ha hagut alguna absència, però podem parlar d’un 99% d’assistència.

3. CONTINGUTS :
 MODUL AUTOCONEIXEMENT: 15 SESSIONS


MODUL CREATIVITAT I OFICI: 7 SESSIONS ( CONJUNTAMENT AMB PART DEL MODUL
D’AUTOCONEIXEMENT)
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UNITAT
FORMATIVA

nº
taller

2

DATA
30gener
6-feb

3

13-feb

L’entusiasme

4

20-feb

Les vuit intel·ligències

5

27-feb

Continuació les vuit intel·ligències

6

6-mar

La Paraula

7

13-mar

El meu mapa personal

8

20-mar

El meu mapa personal (2)

9

27-mar

El fil de la vida personal

10

3-abr

Moments de canvi

11

10-abr

Les emocions

Anna Roca

12

8-maig

Crea Grup – L’Equip

David Coll

13

15-maig

El discerniment

Lluís Planas o.s.b.

14

22-maig

On sóc creatiu?

Frans Vila

15

22-maig

Aproximació a diferents tècniques
creatives

16

29-maig

Recerca Creativa i Ofici
Com fer un pla d’eficiència
energètica?

17

5-juny

Resolució i Metodologia

18

12-juny

Revisió i organització de la ponència
dels projectes

19-juny

CLOENDA
Presentació dels projectes

1

CREIXEMENT
PERSONAL

MOMENTS VITALS

ÈTICA i
DESCOBERTA
CREATIVA

PROJECTART
Com fer un pla
d’eficiència
energètica?

19

CLASSE
Les pràctiques i el meu futur
vocacional
El compromís

Expert

Clemens Hagen
Begoña Elizalde

Elisabet Viladomiu
directora Serveis de
l’ Institut CERDA

Equip JOV +
representant de l’
Institut CERDA +
CEFORTEM
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4. EQUIP DOCENT:
Totes les sessions han estat guiades per Sofia Vila i tal i com es mostra en el quadre anterior hi
ha hagut sessions impartides per un expert. Això ha estat un dels elements més innovadors i
més ben valorats pels tant per alumnes com per la tutora de l’aula.
5. AVALUACIÓ:




DELS ALUMNES:
a)t’ha agradat?
SI 7/8
b)val la pena seguir el programa de Beques JOV? SI 7/8
c) li aconsellaries a un amic?
SI 6/8

NO 1/8
NO 1/8
NO 2/8

DE LA TUTORA DE L’AULA OBERTA
a) Assistència: es valora molt positivament, cap alumne ha abandonat el
taller.
b) Capacitat de concentració i silenci: ha anat avançant a mida que avançava
el taller.
c) Actitud dels alumnes: ha anat millorant al llarg del taller
d) que ha cridat l’atenció del programa: el treball a partir del testimoniatge
e) ho repetiria? Si
f) ho recomanaria a un altre centre o a altres alumnes: “tant els continguts
com la metodologia i activitats emprades són enriquidores per a tots els
alumnes, els ajuden a créixer interiorment i com a persones.”
g) Mitjana de Puntuació del 0 al 10 de les sessions:
Continguts
8.2

Metodologia
8.5

Activitats
8.1

Materials
8.5

6. CONCLUSIONS:
Al inici del curs ens vam fixar uns objectius a nivell general i a nivell específic, els quals
podríem resumir en una nova forma d’atendre als alumnes dins de les aules,



incorporant una nova metodologia pedagògica basada en l’ autoconeixement i la
creativitat, que el motivi i acompanyi a cercar la seva consciència com a persona i
com a professional;
obrint-li una porta cap a l ’interès a altres estudis posteriors.
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i a nivell específic,





Donant a conèixer l’entorn laboral als joves i crear l’ambient adequat per tal que
puguin desenvolupar la seva vocació i personalitat.
Despertant la creativitat de la persona, alhora que mostrar capacitats com ara la
voluntat, tenacitat i resistència al fracàs com a eines claus per a l’èxit personal.
Recolzant i innovant la formació educativa de secundària.
Essent trampolí per a joves que vulguin continuar la seva formació en diferents
estudis superiors.

Una vegada finalitzat el curs, i recollides les valoracions dels alumnes i dels
professionals podem constatar que els objectius han estat assolits a nivell de grup. A
nivell individual també ha estat un salt qualitatiu envers cada un d’ells. Hi ha hagut
alumnes amb una resposta molt positiva respecte a la metodologia impartida i els
continguts explicats. Les seves ganes de conèixer han anat creixent. Per tant podem
concloure que el resultat ha estat summament satisfactori.

7. GALERIA FOTOGRÀFICA DE LES CLASSES I DEL GRUP:
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