
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

COACH: ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
 
 

OFERTA 

  10 centres públics de PFI, GESO o Grau bàsic. 

 
 

REQUISITS 
 
Està adreçat als centres públics que imparteixin PFI o Grau bàsic o GESO de la ciutat de 
Barcelona.  
 
Els requisits concrets es descriuen com: 
 

 Seleccionar un grup d’alumnat on hi hagi alumnat que presenti les següents 

característiques: 

o Joves d’edats  entre 16 i 19 anys de programes de PFI o Grau bàsic o Escola 
d’adults. 

o Joves motivats per seguir estudiant però desorientats i amb poca informació sobre 
la realitat del mercat laboral. 

o Joves amb poca o nul.la experiència laboral. 

o Joves que no han treballat mai o si ho han fet, ha estat amb contractes molt curts 
o temporals. 

o Joves que presenten conductes de risc”, i/o amb entorns desestructurats/ 
vulnerables, i/o de  centres de protecció + itinerari d’emancipació en solitari. 

 

 Ser flexibles en la gestió de l’horari per tal que l’alumnat pugui assistir a les activitats 

proposades pel programa: visites a empreses i trobades amb els mentors/es. 

 Nomenar un docent de referència del Centre per tal d’establir la coordinació  de  tutors/es  

i el programa Coach.   
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L’equip directiu del centre ha d’estar plenament compromès amb el projecte i traslladar aquest 
compromís als/les tutores dels i les joves participants.  

Els tutors han de creure en el projecte ja que són una peça clau.  En moments determinats se’ls 
demanarà col·laboració en alguns aspectes així com comunicació directa amb els/les 
voluntaris/ies de les persones participants.  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Cal adjuntar al formulari de participació de programa els següents  documents: 
 

 Justificació del programa Coach dins del centre. S’haurà de presentar un escrit  de  

motivació en què  s’haurà  d’especificar els  compromisos  que  els  centres adquireixen 

en el  seguiment  i  coordinació  del  programa Coach,  així  com  la  voluntat  d’integrar-

lo al projecte educatiu de centre. Cal indicar si es vol fer en el primer o el segon període. 

 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
En l’adjudicació es valorarà: 
 

 Justificació del programa Coach dins del centre (3 punts). 

 Es prioritzarà les especialitats relacionades amb l’àmbit de la industria avançada 

intel·ligent, l’àmbit de la sostenibilitat, l’àmbit digital i l’àmbit de les activitats empresarials. 

(1 punt). 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 

 La  direcció  de la direcció d’Ensenyaments Postobligatoris  del  Consorci  d’Educació  de 

Barcelona, o la persona en qui es delegui. 

 Un tècnic o tècnica de la direcció d'Ensenyaments Postobligatoris del Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 Un tècnic/a de la Fundació Èxit encarregada del programa Coach. 

La Comissió podrà demanar als centres els aclariments que consideri oportuns. 


