Memòria Programa Creativitat i Vocació
ALUMNES Aula Oberta – La Salle Manlleu - 2014-2015
1. INTRODUCCIÓ
Dins dels estudis de La Salle de Manlleu s’ ha impartit el Programa Creativitat i Vocació
pels estudiants de l’Aula Oberta. Adaptació del programa creat per Beques JOV.
2. ALUMNES:
El programa l’han seguit un total de 17 alumnes de l’Aula Oberta i han finalitzat tots.
 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 100% d’assistència.
3. CONTINGUTS :
 MODUL AUTOCONEIXEMENT: 15 CLASSES

MODUL CREATIVITAT I OFICI: 10 CLASSES
 TESTIMONIALS: 1 CLASSES
 TREBALL PER EQUIPS: 5 CLASSES

MODUL

AUTOCONEIXEMENT

CREATIVITAT

CLASSE
Els estudis i El meu futur vocacional
L'entusiasme
El meu futur vocacional
El compromís
La Paraula
el meu mapa personal
La paciència
El Discerniment
L'eneagrama
Les vuit intel·ligències
Que és la creativitat?
On sóc creatiu?
Tècniques creatives_ el joc dels escacs
Tècniques creatives_la música
Tècniques creatives_la pintura

VALORS
Testimonial: Pere Viladomiu (cofundador Ecotécnia)
TREBALL per equips

Nif: G-66195942

Com seria l'aula del S.XXI?

www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

4. EQUIP DOCENT:
Les classes han estat impartides per Anna Roca ( assistent social) i Sofia Vila ( psicòloga i
dissenyadora). Hi ha hagut classes testimonials, Pere Viladomiu cofundador d’Ecotècnia. 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:
1. AUTOCONEIXEMENT I CREATIVITAT VS. MÓN LABORAL



Fes una petita explicació del que hem fet.

-

El que hem fet durant aquestes sessions ha sigut fer activitats i parlar sobre temes que
més endavant en el futur ens podran ajudar però també en el dia a dia. I per últim
hem fet un petit projecte.

-

Hem fet un taller d’autoconeixement per tenir més confiança quan ens posem a
treballar.

-

Hem fet tallers. En Pere va venir a fer una exposició sobre la seva vida amb els molins i
va estar bé.

-

Hem fet activitats divertides i jocs que m’han fet inspirar ja que m’ho he passat molt
bé cada dimarts al matí amb l’Anna i la Sofia.

-

Treballar en grup i a aconseguir alguna cosa entre tots i a conèixer-nos a nosaltres
mateixos.

-

Hem fet moltes coses: cada dimarts al matí posàvem una cançó , fèiem una explicació
de les músiques i fèiem proves per veure si ens en sortíem tots junts, vam fer un
treball tots i un pilot de coses...

-

Portar una música, conèixer-nos entre tots.

-

Vam fer: apuntar els objectius de cada un en un paper, llavors també vam fer un
objectiu grupal. Cada alumne havia de portar una música amb la seva lletra, hem fet
fitxes: com som nosaltres. També va venir un senyor a explicar-nos la seva vida. Hem
fet amb grups diferents torratxes per regalar.

-

Hem sigut i hem intentat a conèixer-nos més interiorment.

Ens han ensenyat com sobreviure en el treball i en la vida, com viure en parella, com
estar a la feina, tot el que hem fet m’ha aportat molt perquè tot és bo de saber.

Hem fet autoconeixement i treball en grup.
Conèixer-nos a nosaltres mateixos i treballar.



Els objectius s’han complert?
SÍ
NO
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99%
1%
www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

DUBTE

2.

QUINA VALORACIÓ FAS DE LES UNITATS FORMATIVES? Del 0 al 5 (sent 0 el mínim i 5 el
màxim)
CONTINGUTS

METODOLOGIA

ACTIVITATS

MATERIALS

AUTOCONEIXEMENT ( els estudis i el meu
futur, l’entusiasme, el compromís, el meu
mapa personal – el nom, les diagonals de
la no violència, les emocions, la paciència,
resolució de conflictes i l'eneagrama)

4.11

3.86

4.00

3.75

CREATIVITAT ( creatius, només ho són
alguns?, en què sóc creatiu?)

4.00

3.80

4.10

4.15

3. VISITA d’un expert: en general creus que és necessària - interessant?
SÍ
NO
NO SAP / NO CONTESTA

60%
10%
30%

Valora la ponència:

-

Pere Viladomiu ( fundador d’Ecotècnia)
Què t’ha aportat?
Moltes coses, sobretot a confiar en un mateix, en l’equip, tenir esperances i fer-ho
amb ganes. Que a la primera no surt, però s’ha de seguir fins arribar a on volies
arribar.
Que al principi et pot sortir malament però has de ser constant i esforçar-te i al
final ho aconsegueixes.
Canviar l’actitud a l’hora de treballar.
Doncs seguretat en mi mateix i mai deixar de fer coses que m’agraden.
Que encara que de vegades les coses et surtin malament sempre s’ha d’intentar i
no rendir-se.
No em va agradar la xerrada d’Ecotècnia.
Moltes coses.
Moltes coses noves, coses que et pensaves que eren impossible que fossin veritat.
Ha estat interessant però necessitem més gent...
Motivació, que pots aconseguir el que tu vulguis amb l’ajuda d'unes quantes
persones que t’animin.
Ganes de tirar endavant.
Que no ens hem de rendir fàcilment.
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-

Ha estat del teu interès?
SÍ
NO
No sap/ no contesta

80 %
6%
14 %

4. TREBALL DE FI DE TRIMESTRE:
Amb aquest treball has pogut aplicar tot el que hem fet durant el trimestre?
SÍ
NO
NORMAL

99%
0%
1%

5. L’AULA
 La relació amb els professors/es com ha estat?
MOLT BONA
BONA
NORMAL
DOLENTA
MOLT DOLENTA



39%
53%
7%

Com t’has sentit?
MOLT BÉ
BÉ
NORMAL
MALAMENT
MOLT MALAMENT



26%
58%
16%

T’agradaria continuar?
SÍ
NO
NO SAP / NO CONTESTA



85%
15%

Li recomanaries a un amic?
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SÍ
NO
NO SAP / NO CONTESTA

70%
23%
7%

Altres observacions personals:
Tot el que hem fet al llarg del curs m’ha agradat . La feina de l’Anna i la Sofia es increïble i em
va agradar molt que vingués el Pere i en general tot.
Doncs donar les gràcies per ajudar-nos a aconseguir el nostre futur i a descobrir-nos.
Doncs aquest projecte ha estat molt bé perquè ho expliquen molt bé.
No m’ha agradat el taller perquè ja es va fer l’any passat i era una mica pesat.
Jo l’any que ve encara hi seré, el meu telèfon és.... fins l’any que ve!
M’ha agradat molt, ha estat molt interessant, m’agradaria continuar.
M’ha agradat i vull que torneu l’any que ve!
M’ha agradat molt el treball en equips perquè no ho havia fet mai i ha estat una bona
experiència.
Li recomanaria a aquells que van desorientats.
Moltes gràcies per la teva col·laboració

Memòria Optativa: creativitat i vocació
ALUMNES 3er ESO - INS MOIANÈS- 2014-2015
6. INTRODUCCIÓ
Dins dels estudis de l’INS Moianès s’ ha impartit l’optativa Creativitat i Vocació pels
estudiants de 3er d’ESO. adaptació del programa creat per Beques JOV.
7. ALUMNES:
Nif: G-66195942

www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

El programa l’han seguit un total de 30 alumnes de 3er d’ESO i han finalitzat tots.
 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 100% d’assistència.
8. CONTINGUTS :
 MODUL AUTOCONEIXEMENT: 15 CLASSES

MODUL CREATIVITAT I OFICI: 10 CLASSES
 TESTIMONIALS: 3 CLASSES
 TREBALL PER EQUIPS: 5 CLASSES

MODUL

AUTOCONEIXEMENT

CREATIVITAT

VALORS

TREBALL per equips

CLASSE
Els estudis i El meu futur vocacional
L'entusiasme
El meu futur vocacional
El compromís
La Paraula
el meu mapa personal
La paciència
El Discerniment
L'eneagrama
Les vuit intel·ligències
Que és la creativitat?
On sóc creatiu?
Tècniques creatives_ el joc dels escacs
Tècniques creatives_la música
Tècniques creatives_la pintura
Testimonial Natascha Gewinner ( estudiant alemanya)
Testimonial:Dr. Carlos Mendoza ( Médicos sin Fronteras)
Testimonial: Jaume Buixò (subdirector i guionista programa
Polónia TV3)
Com seria l'aula del S.XXI?

9. EQUIP DOCENT:
Les classes han estat impartides per Imma Soler ( filòloga catalana- autoconeixement), Álex
Castillo ( músic- creativitat), amb la coordinació de Sofia Vila ( psicòloga i dissenyadora). Hi ha
hagut classes testimonials ( Natascha Gewinner i Carlos de Mendoza) . Això ha estat un dels
elements més innovadors i més ben valorats pels tant per alumnes com per la tutora de l’aula.
10. AVALUACIÓ dels alumnes:
1. OPTATIVA CREATIVITAT I VOCACIÓ:
Nif: G-66195942

www.bequesjov.cat

telf.: 625058791



Els objectius s’han complert? Raona la resposta

Sí, tot i que m’hagués agradat que haguessin vingut més persones. ( M.V.)
Si, perquè m’ha ajudat a veure una mica millor que vol dir la creativitat i la vocació (M.D.A)
No, ja que no hi ha hagut prou temps o dedicació per part dels alumnes (A.L.)
L’objectiu que jo creia per una part sí, que s’ha complert però altres objectius no. (M.C)
Algunes coses sí altres no. (A.M.)
Sí, s’han complert tots perquè jo m’he conegut una mica mes i he acabat de confirmar el que vull fer en
un futur (N.C.)
Sí, bastant, m’han quedat alguns dubtes en lo de vocació perquè ens hem centrat més en la creativitat,
però en general sí. (M.A.)
No, perquè no hi ha hagut temps. (E.R.)
Si, perquè m’he pogut conèixer una mica més. ( G.T)
Si, jo crec que si que els hem complert, pot ser alguns més que altres, però en general si.(L.P)
Si perquè han sigut entretinguts. (D.H)
.....(P.M)
Si (P.M.R)



Fes una petita explicació del que hem fet.

En aquesta assignatura hem intentat pensar el que volem fer de grans i hem estat creatius.
Activitats sobre lo que ens agrada i lo que ens anima, com ens agrada treballar... i també xerrades.
Hem explorat la creativitat mitjançant diversos punts de vista com la música, els escacs, la pintura...
Hem intentat veure el que som i el que volem fer i a canviar coses de la vida.
Hem estudiat la creativitat, l’entusiasme, la música...
De moltes maneres diferents ens han ajudat a conèixer-nos a nosaltres mateixos i a veure qué podem
fer en un futur.
Hem treballat la creativitat, les 8 intel·ligències, hem treballat amb la música i les seves lletres.
Hem parlat de la creativitat, de l’entusiasme, he aprés coses que no sabia com la historia de Nerino i
totes les histories dels escacs, també hem conegut gent com la Natascha i el Carlos.
Activitats a partir de la creativitat per conèixer més el món.
Hem estat parlant i treballant diferents temes, hem fet activitats, ha vingut gent de fora a explicar-nos la
seva vida.
Hem treballat per ser millor pel nostre futur.
Hem fet xerrades i tallers.

2.

QUINA VALORACIÓ FAS DE LES UNITATS FORMATIVES? De l’1 al 5 (sent 1 el mínim i 5 el
màxim)
CONTINGUTS

METODOLOGIA

ACTIVITATS

MATERIALS

AUTOCONEIXEMENT

3.85

4.16

4.16

4.00

CREATIVITAT

4.23

4.23

4.5

4.23

3. VISITES d’experts, en general creus que són necessàries - interessants?
SI
Nif: G-66195942

89%
www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

NO
NO SAP / NO CONTESTA

0
11%

Valora les ponències:


Natascha Gewinner (estudiant alemanya)

Que t’ha aportat?
Veure una perspectiva d’una noia d’un altre país. /Que s’han d’obrir molts camins i provar coses
diferents / Un diferent punt de vista. /Ha aportat una ajuda de les llengües. / He vist que està lluitant
molt pel seu futur i jo també ho puc fer./ Que a vegades és millor marxar per tenir les coses clares.
Coneixement i cultura d’Alemanya, no sabia que estudien fins els 30 anys. / Res, sóc sincer.
M’ha ensenyat com estudien al seu país i la manera de fer que tenen. / Coneixements./
Que es té que estudiar. / No em va agradar

Ha estat del teu interès?
SI
NO
NORMAL


66.80%
16.70%
8.50%

Carlos De Mendoza (metge)

Que t’ha aportat?
M’ha aportat seguretat / Que moltes coses valen la pena i que nosaltres no ens donem compte fins que
les perdem. /Un punt de vista sobre la vida molt diferent del que estem acostumats a servir.
Ha aportat el sentit de d’humor./ Que tu mateix ets pots aportar molt i si vols fer alguna cosa, ets capaç.
Que mai sabràs al 100% segur que fer./ L’entusiasme que té per les coses.
Molta cosa, he vist millor com afrontar la vida de bona manera, tot hi que ho ja ho sabia prou.
He après que tens que fer el que creus que és millor per tu però no sempre ho sabràs al 100%.
Experiència / Que es .......a escollir el que fer amb la teva vida.
M’ha agradat molt, ja que era enrotllat i ho explicava amb molt...

Ha estat del teu interès?
SI
NO
NO RMAL

100%
0
0

4. TREBALL DE FI DE TRIMESTRE:
A través d’aquest treball, has pogut posar en pràctica tot el que hem parlat al trimestre?
(el qüestionari es va passar abans de fer la ponència final)
SI
NO
Nif: G-66195942

50%
40%
www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

NO SAP / NO CONTESTA

10%

5. L’AULA


Com valores la relació amb els professors/es com ha estat?
MOLT BONA
BONA
NORMAL
DOLENTA
MOLT DOLENTA



77%
23%
0
0
0

Com t’has sentit?
MOLT BÉ
BÉ
NORMAL
MALAMENT
MOLT MALAMENT



77%
23%
0
0
0

T’agradaria continuar?
SI
NO
NO SAP / NO CONTESTA



92.30%
0
7.70%

Li recomanaries a un amic?
SI
NO
NO SAP / NO CONTESTA

100%
0
0

Altres observacions personals:
Aquesta classe és molt recomanable per conèixer-se a un mateix i per que aflori la creativitat.
M’ha agradat molt però del meu futur estic igual que abans.
Penso que és una optativa que tothom hauria de fer perquè és molt interessant i l’ambient és molt
familiar. M’ha agrada molt!
Aquesta optativa m’ha agradat molt, hem faltava una classe on relaxar-me i no pensar en exàmens, he
passat una bona estona. Gràcies.
El que més m’ha servit ha sigut la serrada d’en Carlos De Mendoza.
Nif: G-66195942

www.bequesjov.cat

telf.: 625058791

Que aquesta classe ha sigut molt entretinguda.
M’ha agradat molt aquesta optativa i crec que lo de les cançons es molt bona idea.

11. 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.

i a nivell específic,






Creant pensament crític dins de cada alumne.
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.

Nif: G-66195942

www.bequesjov.cat
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