ARRELAR PER CRÉIXER
ELABORAR CAMINS

Memòria curs 2016-17
Programa Autoconeixement i creativitat per la projecció de vida
des de 2013

1.1. Centres 2016-17

TOTAL
Nº programes

5

2

1

8

174

60

16

250

26

8

16**

50

Nº professors implicats

7

4

3

14

Nº tècnics del centre implicats*

3

4

4

11

1/1

1/1

1/1

3

Nº alumnes grupal
Nº alumnes orientació individual

Equip JOV :Coordinadora i orientadora

*directors, cap d’estudi, coordinació pedagògica, psicopedagogs
** els alumnes que van triar en 1era opció l’optativa van ser 30.
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1.2 Formacions i ponències 2016-17
II Jornada Enneagrama:
Creixement personal i espiritual (JOV Abadia de Montserrat)
Assistència V Jornada de Formació en Dol ( COPC)
Workshop: Un nou mètode de creativitat ( JOV_ Moià)

Ponents Taula Rodona
V Jornada d’equips de centre d’orientació educativa,
Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

Julià Vallès
Cerveses del
Montseny

Pere Viladomiu
Ecotècnia

Dr. Jaume Duran
Fund. Hospital Mollet
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1.3 Indicadors d’impacte
a curt termini

“... Ajuda a canviar el pensament
I a reflexionar” (J.Ins Moianès)
Objectius: s’han complert?

100% Si

90% Si

90% Si

8.2

8

8

T’agradaria continuar?

100% Si

90%Si

60% Si
30% dubte

Valoració orientadora

80% molt bé
20% bé

60% molt bé
40% bé

100% molt bé

Com t’has sentit a l’aula?

100% molt bé

70% molt bé
30% bé

100% molt bé

100% Si

90% Si

80% Si

Valoració continguts

La teva actitud ha estat
correcte?

“...he après a no rendir-me a la
primera i a saber actuar davant
situacions difícils per mi” ( C.
Vedruna Tona)
“ ... realment he acabat molt
sorprès i content. Crec en
aquesta manera de treballar
més de debat, amb la
col·laboració de tots. La
manera que teniu d’explicar
crec que és molt bona i no és
fa pesada, ...m’ha servit molt
per reflexionar qui sóc, què
ser fer i de què sóc capaç”
(R, La Salle Manlleu)
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1.4 Indicadors llarg termini:
Itinerari que han seguit els alumnes que han passat per
Beques JOV

CURS

2013-14

2014-15

2015-16

Incorporació al món laboral

10%

20%

30%

Segueixen estudis FP

70%

70%

50%

Segueixen estudis PFI

20%

10%

20%

Ni treballen ni estudien

0%

0%

0%

Amb el recolzament de
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1.5 Testimonis
TUTORS

Xavier Faja, La Salle Manlleu

Com a tutor de 4t d’ESO i professor d’Història i del FAIG de 3r i 4t d’ESO, crec que en general el treball de Beques JOV
a l’escola durant aquests dos cursos és molt positiu i necessari...
...les bases sobre les quals treballa el programa de Beques JOV (autoconeixement, creativitat i vocació) són de
vital importància a dia d’avui...crec que han arribat a fer pensar als alumnes en el seu futur, a creure en les seves
habilitats i a ser conscients d’allò que els frena, per tal de ser més autònom en el seu creixement.

...després d’haver assistit a una sessió de la presentació i interpretació de l’enneagrama, crec que és una eina
que pot ajudar moltíssim a conèixer-se a un mateix i a entendre les relacions amb els demés.
Les orientacions individuals, crec que són les accions més destacables i recomanables per a propers cursos. Si hi
ha temps i un espai a tractar individualment els nostres joves, podem intervenir molt més en el seu creixement.

ALUMNES _ORIENTACIÓ GRUPAL
•“ he après que haig de confiar amb mi mateixa, que amb el cor tot es possible... m’ha encantat, moltes gràcies per ensenyar-me coses noves”
(M, Escola Vedruna Tona)
•“... a vegades no em dono compte del que sóc ni del que valc,... m’he sentit com que m’he pogut expressar qui sóc de veritat, sense que ningú
em jutgés. Recomano molt que es continuï fent aquesta optativa perquè és útil i és una manera d’ajudar a la gent, i de trobar-se una mica a un
mateix.” (L, Institut Moianès)

ORIENTACIÓ INDIVIDUAL
“M’ha servit per reflexionar
sobre les meves possibilitats.
He vist la necessitat de
concentrar-me més en els
estudis, tot i que em costa.
Hem creat una estratègia per
concentrar-me mentre estic
estudiant”. M.E.

“He vist que sóc intel·ligent en algunes
coses i em concentraré en això. he
après a no ficar-me en els missatges
negatius dels altres. He practicat com
tractar els altres, evitant manar-los,
però donant la meva opinió. He
descobert que la vergonya és la meva
amiga”. S.E.

“M’ha ajudat a estar més
tranquil·la i veure les coses
des d’un altre punt de
vista, no tant
negativament . Em veig
més capaç de tirar
endavant”. C.C.
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1.6 Evolució JOV en constant creixement
Centres

Programes

2013-14

2014-15
5

1

2015-16

2016-17

7

8

210
alumnes

2016-17

55
alumnes

2015-16

15
alumnes

2014-15

2013-14

Alumnes
300
alumnes
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3.1 Formant part de l’Equip d’Orientació del Departament d’Ensenyament

2017-18

4-7-2017
V Jornada d’equips de
centre d’orientació
educativa
Participem com a
formadors portant una
taula de treball

Formació i
acompanyament
professors i equips
docents
Cartera de Centres
interessats en
implementar el
programa JOV
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4.CLOENDA
“He aprés, vull continuar, i em queden moltes coses per aprendre”
JC 15 anys, Vedruna Tona

“...he aprés que tot comença en un
mateix”
EC 14 anys, La Salle Manlleu

“desprès de 3 anys, ara trobo faltar
un espai com el de Beques JOV“
MF 16 anys, Ins Moianès

GRÀCIES PER CEURE EN JOV,
PEL VOSTRE SUPORT!!
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