COACH: ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
El programa Coach és una iniciativa de voluntariat corporatiu creat l’any 2007 per la
Fundació Èxit. Té com a objectiu motivar als/les joves provinents d’una experiència
escolar fràgil i/o en situació de vulnerabilitat perquè continuïn estudiant per millorar la
seva ocupabilitat futura.

A QUI VA ADREÇAT
Instituts públics, CFA
ETAPA
PFI, Grau bàsic, GESO
DURADA
6 mesos

CONTEXT
La missió de la Fundació Èxit és reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en
situació de vulnerabilitat social mitjançant projectes formatius innovadors i escalables que
conformin un itinerari i que aportin valor afegit a les empreses, potenciïn el treball en xarxa i
promoguin la inserció laboral.
La nostra visió és aconseguir que les persones joves en situació de vulnerabilitat siguin el centre
d’un ecosistema en el qual el sector empresarial, el sector social i l’Administració pública uneixin
esforços per codissenyar itineraris formatius que maximitzin les seves possibilitats d’inserció
laboral.
Actualment, l’atur juvenil continua sent un dels principals problemes del nostre país. Encara que
ha baixat respecte als pitjors moments de la crisi, en els quals va aconseguir el 54,89% (INE 4T
2013), ens trobem enfront d’una de les taxes de desocupació juvenil més altes de la UE, del
39,5% entre joves menors de 25 anys (INE, T1 2021).

També ens trobem amb una situació paradoxal a Espanya: enfront de les altes taxes d’atur, el
64% de les empreses espanyoles tenen dificultats per a trobar professionals qualificats i cobrir
determinades vacants. Sectors amb molt bona sortida laboral no omplen les aules de formació
professional o compten amb un elevat abandonament educatiu.
Davant d’aquest context, ara més que mai, són necessàries iniciatives i accions que ajudin a
solucionar aquesta situació.

OBJECTIUS
El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat corporatiu que té com a objectiu orientar i
motivar joves en situació de vulnerabilitat social que provenen d’una experiència de fracàs
escolar.

A QUI VA ADREÇAT
Aquest programa va dirigit a:


Joves en edats entre 16 i 19 anys de programes de PFI o Grau bàsic o GESO.



Joves motivats per fer “alguna cosa” sense saber exactament el “què”. Desorientats i amb
poca informació sobre la realitat del mercat laboral.



Joves amb poca o nul.la experiència laboral



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



Joves amb conductes de risc , família desestructurada + context problemàtic o centres
de protecció+ itinerari d’emancipació en solitari.

Es farà una selecció de l’alumnat que vulgui participar. No cal que participi tot el grup d’alumnat.
És un projecte voluntari tant pel/la jove ( coachee ) com pel voluntari d’empresa ( coach). Abans
de conèixer els/les voluntaris/ies els/les joves passen per una sessió informativa per conèixer els
interessos i motivacions per realitzar el projecte.

DURADA
La durada del projecte és de dos mesos distribuïts en sis sessions. El projecte es realitza
durant l’horari acadèmic del centre. Hi ha dos edicions a l’any. La primera comença a l’octubre i
acaba al desembre. La segona comença al febrer i acaba a l’abril.
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DESCRIPCIÓ
S’adreça a grups de joves de PFI o FP bàsica o GESO per tal de fer-los descobrir la seva vocació
i per motivar-los a continuar la seva formació.
Gràcies a la col·laboració d’empreses socialment responsables, els i les joves coneixen el món
de l’empresa a través de persones voluntàries que estan preparades per desenvolupar tècniques
de coaching i mentoring.
L’alumnat del grup que estigui interessat en formar part del programa Coach, participa en
trobades individuals amb mentors de l’empresa que els guien en la descoberta de l’àmbit d’interès
de l’alumne per tal d’identificar oportunitats formatives i habilitats necessàries per desenvoluparse en aquest àmbit professional.
El programa consta de sis sessions:
Presa de contacte: El/la jove coneix al/la seu/va coach que és un voluntari/a d’empresa. Aquest
dia els/les voluntaris/ies van al centre a conèixer els/les joves i comencen a treballar el vincle
entre que els/les unirà durant tot el projecte.
Visita a l’empresa: El/la jove es trasllada a l’empresa on se li fa una presentació general de
l’empresa així com se li explica els diferents departaments que té l’empresa.
Sector d’Interès: Es visita el departament que més li ha agradat o interessat al/la jove per poder
entendre com es treballa i què han estudiat les persones que treballen allà
Recursos Humans: Es fa una visita al departament de RRHH on se’ls explicarà com fer un bon
CV i es farà un “role play” d’entrevista. Aquell dia el/la jove se’n va amb un feedback d’un/a
professional real sobre com ha fet l’entrevista i què pot millorar.
Pla d’acció: Aquest dia el/la voluntari/a treballen en realitzar un full de ruta pel jove. Aquest/a,
es marca un objectiu a curt termini i defineixen conjuntament les accions a realitzar per fer realitat
l’objectiu proposat.
Sessió final: És una sessió grupal en la que ens ajuntem tots els participants del projecte, joves,
voluntaris/es d’empresa, tutors/es i persones de la fundació. Sessió de caràcter més lúdic on es
celebra el final del projecte i s’entrega un diploma.
El projecte està previst que es faci en modalitat presencial. Si hi haguessin restriccions sanitàries
es podria fer en format híbrid o online.

FORMACIÓ ASSOCIADA
Els tutors i tutores dels grups participants rebran una formació de 15h sobre acompanyament i
orientació. Aquesta formació serà online.
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QUÈ SE N’ESPERA
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.
En finalitzar, s’espera que les persones participants hagin pogut gaudir d’una experiència que els
permeti identificar els seus interessos i motivacions professionals així com els ensenyaments que
poden continuar estudiant.

CONTACTE
Tatiana Soler
Consorci d’Educació de Barcelona
tsoler.ceb@gencat.cat
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