PROJECTE TALLERS DE COMPETÈNCIES COMUNICATIVES
PER JOVES DE SECUNDÀRIA
TITULARITAT DEL
PROJECTE:

Ajuntament de Manacor, Departament de Serveis Socials i Igualtat
QUINDROP Producciones Audiovisuales

ENTITATS
COL.LABORADORES

IES MANACOR
IES PORTOCRISTO
APIMA IES MANACOR
APIMA IES PORTOCRIST
ASSOCIACIONS EMPRESES MANACOR
OBRA SOCIAL LA CAIXA

POBLACIO
DESTINATÀRIA.

Alumnat de secundària, batxiller i cicles formatius de Manacor,
demandants d'ocupació o de participació en entitats del municipi.

OBJECTIUS.

General:
Donar visibilitat a joves en situació vulnerable que es preparen per
a la inserció social i laboral.

Específics:
Tallers inserció social i laboral:
Conèixer les possibilitats de participació social i laboral
Millorar les habilitats de comunicació envers el treball en equip i la
inserció social i laboral
Familiaritzar-se amb la gestió de les emocions envers la relació
amb el/la altre/a
Aprendre a treballar en equip
Adquirir destreses i habilitats tècniques i socials que els hi facilitin
la participació i la inserció en el mon laboral
Elaborar un projecte de vida individual
Elaborar in producte audiovisual per reflectir una imatge positiva
de sí mateixos/es
Taller audiovisual
Desenvolupar les habilitats per a treballar en equip , així com
l'esperit crític, la creativitat i la flexibilitat.
Brindar les eines de producció audiovisual per a poder expresar-se
de forma participativa i lúdica a través del llenguatge audiovisual
Adquirir hàbits de treball que favoreixin la capacitat d'observar,
analitzar , reflexionar , debatre , seleccionar i processar informació.
Desenvolupar un punt de vista propi.
Aprendre a parlar d'emocions i idees pròpies.
Representar i comunicar allò après.
Aprendre a investigar i contrastar informació.
Aprendre a fer un ús pràctic i pedagògic de les noves tecnologies
(Mòbils, programes d'edició,
Col.labora:

FASES:

1. Presentació del Club de recerca de feina a l'alumnat dels
IES Manacor (2014/2015) i IES porto Cristo (2015/2016).
tutories
2. Instal.lació punt informatiu setmanal als vestíbuls dels
instituts per recollir demandes
3. Calendari de sessions grupals segons demanades rebudes.
Inici itineraris inserció.
4. El.laboració projecte audiovisual
5. Presentació del projecte per part dels i les creadores.

PROFESSIONALS:

Ajuntament de Manacor: 1Treballadora social de l'equip
d'intervenció comunitària, 2 educadores socials (de l'empresa
contractada per l'Ajuntament)
QUINDROP: 2 professors de producció audiovisual, (1 guionista i
1 càmara).

ENLLAÇOS:

PROJECTE ITINERARIS INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL PER
JOVES
NOTICIA DE PREMSA
Club de recerca de feina IES Manacor.
video club de recerca de feina 2015 IES MANACOR
CURTMETRATGE ALUMNAT IES PORTOCRISTO " DIFICIL Y
POSIBLE". ESTIU 2016

CONTACTES:

Laura Bosch Torres (Ajuntament de Manacor)
Laboschtor@manacor.org
Pedro de Echave García(Quindrop Producciones Audiovisuales):
pguindilla@yahoo.es

Col.labora:

