Projecte / experiència:

IMPULS
Col·labora:
Promoció Econòmica

Organitza:
Servei d’Educació i
Centres d’educació secundària
Àmbit:
Creixement personal, emprenedoria,
excel·lència, orientació

Resum:
IMPULS és un espai formatiu adreçat a joves que pretén posar en relleu els
elements imprescindibles i més valuosos a l'hora de construir i emprendre el
projecte de vida personal o professional.

Descripció:
Durant el curs 2015-2016 el Servei d’Educació i els centres de secundària obren un
espai adreçat a joves on posar en relleu elements com ara la constància, la il·lusió,
la dedicació, l'assertivitat, la proacció, la cooperació i altres per a dotar els
joves d'estratègies i recursos que els ajudin en el seu procés de creixement
personal i professional i els donin un impuls.
La primera de les accions realitzades en aquest espai l’hem realitzat amb la
col·laboració de l’entitat INNY. Ha consistit en una sessió amb petites xerrades de
joves de 15 a 30 anys que han exposat les seves experiències vitals o
professionals, singulars, directes, de joves a joves quan han aconseguit un impacte
diferent entre els joves participants. La sessió es va cloure amb un espai de
networking on els joves que ho han desitjat han pogut establir conversa amb els
joves conferenciants.
Els temes que s’han tractat en aquest espai han estat aprendre a ser un mateix, la
superació personal i la proacció.
Està previst desplegar dintre el projecte IMPULS diferents formats per fomentar el
creixement personal, l’emprenedoria, l’excel·lència i l’orientació personal i
professional.

Objectius principals:
-

Fomentar el creixement personal i professional
Oferir estratègies i models proactius, col·laboratius i de superació
Enfortir les competències, valors i les actituds emprenedores entre els joves

Resultats/avaluació:
Molt bona valoració de la primera sessió realitzada.

Contacte i enllaços
Persona de contacte: Anna Roura i Mireia Martí. Coordinadors pedagògics dels
centres educatius de secundària.
Telèfon: 972 581848
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org
Bloc del Servei d’Educació: http://educacio.banyoles.cat
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