
Lloc: Centre Cívic Fort Pienc. C/Pl. de Fort Pienc 4 - 5
Per arribar-hi: Metro: L1 Arc de triomf / Bus: 6,10,54,42,141
Inscripcions: del 6 al 27 de juny (ambdós inclosos).
Per formalitzar la inscripció és necessari: 

1.  Omplir el formulari d’inscripció online a través de: www.fedaia.org
2.  Ingressar l’import total de la inscripció al compte de FEDAIA 

          de “la Caixa”: 2100-3325-11-2200041298, indicant el nom, 
     cognoms i entitat a qui correspon la inscripció.
3.  Enviar còpia de l’ingrés bancari al fax: 932635510 o bé a        
     l’e-mail: formacio@fedaia.org
     L’ordre d’inscripcions es farà d’acord a la data d’ingrés bancari.

Contacte: 933367265 – 933359891
Preu: 20€ socis FEDAIA i 25€ no socis
Organitza: Comissió de UECs de FEDAIA

Amb la col·laboració de:

La inserció sociolaboral dels joves

entitats
catalanes
d’acció
social

ecas
UECs
DE CATALUNYA

TROBADA de

4ª4ª

La inserció sociolaboral dels joves
30 de juny de 2011 Centre Cívic Fort Pienc

Caballero 79, 1r B. 08014 Barcelona
Tel. 933367265 – 933359891
www.fedaia.org ; fedaia@fedaia.org
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Com orientem? Les UECs com a pont cap a la inserció sociolaboral.

Les Unitats d’Escolarització Compartida són un servei del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
adreçat a adolescents en la seva etapa final a l’ESO.

Entenent que el procés d’inserció laboral és clau en el
desenvolupament dels i les joves i adolescents, una de les
nostres tasques com a educadors/es i orientadors/es, és
poder oferir-los-hi les eines i recursos que permetran
desenvolupar i potenciar les capacitats de l’alumnat cap a
aquesta futura inserció amb èxit.

L’actual situació socioeconòmica i laboral no és gens favorable.
Si a aquesta realitat li sumem les dificultats en les què es
trobaran els i les nostres alumnes, per la manca de formació
prèvia i la precarietat en els recursos post-obligatoris, encara
pot esdevenir més difícil dur a terme itineraris que promoguin
aquesta inserció.

El treball d’orientació per a la inserció laboral s’inicia a través
del desplegament de continguts teòrics i pràctics en relació
a diferents famílies professionals (fusteria, mecànica, hostaleria,
electricitat...). Tot i això, cal seguir aquesta tasca per tal de
donar respostes adequades, establint ponts amb d’altres
recursos que assegurin la continuïtat del treball realitzat amb
l’alumne.

Els equips educatius que treballem en aquests recursos ens
trobem amb la necessitat de cercar alternatives per a la
continuïtat del procés formatiu d’aquests/es adolescents, un
cop finalitzada la seva estada a la UEC.

Aquesta jornada pretén fer reflexionar sobre aquest fet i oferir
una visió actualitzada a través de metodologies innovadores
a utilitzar pels professionals implicats en aquesta tasca.

Programa

9.15 – 9.30h  Recepció i repartiment de material

9.30 – 10.00h  Inauguració de la trobada

A càrrec de la Sra. Teresa Pijoan i Balcells, Directora
General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
i el Sr. Jaume Clupés i Horta, President de FEDAIA.

Ponència:  L'adolescent, agent pro-actiu en la
construcció del seu capital competencial.

10.00 – 11.30h  Primera part: Introducció

         Introducció a la sessió a càrrec de la Sra. Teresa Crespo,
         Presidenta d’ECAS.

A càrrec de la Sra. Marta Colomer, consultora social
especialista en metodologies d’orientació (competències,
ocupabilitat, acció tutorial) i intermediació laboral.

Presenta i coordina el Sr. Daniel de Juan, membre de
la comissió de UECs de FEDAIA.

11.30 – 12.00h  Pausa – cafè

12.00 – 13.45h   Segona part: presentació de recursos
         per treballar les competències amb adolescents.

A càrrec de la Sra. Marta Colomer, consultora social
especialista en metodologies d’orientació (competències,
ocupabilitat, acció tutorial) i intermediació laboral.

Presenta i coordina el Sr. Daniel de Juan, membre de
la comissió de UECs de FEDAIA.

13.45 – 14.00h  Cloenda

A càrrec del Sr. Raúl Rodríguez, coordinador de la
comissió de UECs de FEDAIA.


