Programació 2019-20 del SOAP (Servei d'Orientació Acadèmica i Professional)
Objectius del SOAP
- Ajudar a promocionar i difondre els estudis d'FP
- Informar sobre le vies d'accés a l'FP i als Graus Universitaris. I les seves sortides als alumnes de 4t d'ESO i superiors: BATX, GM i GS
- Informar sobre les característiques dels estudis de GM, GS i GU. Què és un GM, GS o GU?
- Informar sobre l'oferta educativadel centre, de l'Illa i d'altres indrets.
- Infomar sobre convalidacions
- Informar sobre beques
- Ajudar a que ningún alumne abandoni els estudis sense obtenir almenys un títol professional per poder trobar feina: FPB, GM, GS o GU.

Metodologia emprada pel SOAP. Com aconsegueix els objectius marcats?
- Amb accions planificades i temporalitzades en el requadre de baix. (veure taula I)
- Atenent mitjançant cites personals, telefòniques o per mail a alumnes, pares, professors i qualsevol interessat per resoldre els seus dubtes d'orientació acadèmica
- Preparant, ajudant i organitzant xerrades, conferències, fires, visites, mailings, jornades de portes obertes, presentacions, etc…
- Actualitzant-se anualment amb les noves lleis educatives, convocatòries anuals de proves d'accés a FP i a GU.
- Preparant i actualitzant material de promoció: tríptics, blog, web, cartells, mailings, etc.
- Coordinant-se contínuament amb els caps d'estudis d'FP i de didàctics.
- Cooperant en accions de difussió noves que es proposin: Skills, portes obertes d'FP, xerrades a pares de 4t d'ESO...

A qui va dirigit aquest servei?
- A tothom que tengui interés en resoldre dubtes sobre estudis acadèmics.
Tant persones del centre (professors, alumnes, pares i mares) com de defora del centre (gent que no sap què estudiar, no sap els requisits d'accés, no sap els horaris, etc).

Formes de contacte:
- Telefonant al centre i deixant un missatge a consergeria amb en nom, el dubte i un telèfon de contacte. Després jo telefon i concertam cita personal.
- Deixant una nota al caseller del coordinador del SOAP.
- Enviant un e-mail a orientacioSOAP@gmail.com

I. Planificació anual inicial d'accions del SOAP
Mes Quan?

Octubre

Setembre

Primer claustre
Primera CCP
Primera R. FCT
Dia presentació
FP als alumnes

Destinatari final

Objectiu

A tot el professorat i tota persona
interessada: familiar, alumnes,
interessats… que els caps de dep. Ho
diguin als seus professors, tutors als
Presentar el SOAP: Dubtes
seus alumnes
que resolc, dispnible per a
tothom. Formes de contacte.

Com i què dic?

Documentació
SOAP DOCS
(pendrive)

Presencialment - oralment:Anar a les reunions o
dir al Cap de Dep. FOL que presenti el SOAP:
Oralment
resolc dubtes, disponible per a tothom i formes de
contacte.

Mailing a tot el professorat:
- Dubtes de pares, alumnes, professorat o tutors
Mails del SOAP:
- Volen que faci xerrades a classe
Inici de curs
Tot el professorat del centre
Presentació del
- Atenció a alumnes desanimats amb ganes
SOAP
d'abandonar estudis
- Com contactar
Mailing als Caps de Department d'FPper
Revisar porta-tríptics
Inici de curs
Caps departament d'FP
mantenir plens els porta tríptics de l'entrada i de Mails del SOAP
l'oficina.
Mail a n'Andreu Marquès per tractar en la CCP
FP amb un calendari aproximat de visites, xerradesMails del SOAP:
CCP d'FP per a tots els despartaments
Planificar xerrades SOAP del
Primera CCP FP
Planificació xerrades
d'FP perquè es puguin organitzar i
i jornada de portes obertes a realitzar durant el
curs
o FCT
planificar amb temps.
curs per ser consensuat i tancat des de principi de del SOAP a FP
curs.
Tutors d'FP i professors FP dir-ho als
Abans 30 de
Mailing a tot el professorat
Mails del SOAP
Avís termni de beques
alumnes
setembre
Cap Dep FOL ho digui a la CCP i R. FCT
Mailing a cap d'estudisper reenviar als TUTORS Mails del SOAP:
Xerrades a 1 i 2 Batx, 4 ESO.
Planificació xerrades
Altres activitats possibles: xerrades a Planificar xerrades SOAP a d'ESO i BATX mostrant-me disponible per fer
xerrades. PLANIFICAR XERRADES a didàctics del SOAP a ESO i
ESO i BATX del curs
Pares, Tutors d'ESO i BATX,
BATX
ESO i BATX del curs
Empresaris FCT, Fires, etc...
Caps departament d'FP
Meitat d'octubre

Departament Orientació

Revisar WEB informació del
SOAP penjada

Actualitzar informació del web d'oferta educativa i
d'orientació SOAP.
Rallar amb els ORIENTADORS i explicar que em Visita presencial al
Conèixer els ORIENTADORS
deleguin tot allò de GM i GS d'FP al SOAP
departament

Fira d'estudis superiors a Ciutadella. Difondre cicles de GS i GM
Públic de Ciutadella
d'FP de l'IES.

Cap d'estudis

Conèixer els tutors 3 i 4
ESO, 1 i 2 BATX, GM i GS

Exposar CCFF Ele i Prevenció. I dur portatríptics
Portatríptics
de tota l'oferta del centre.
Anar a cap d'estudis i demanar qui és el tutor.
Presentar-me als tutors i explicar què és el SOAP
(alumnes abandonen), com contactar i estar
disponible. O anar a una reunió de tutors.

Fet?

Aspectes a millorar?
(Mancances i possibles
solucions)

Febrer

Mes Quan?

Destinatari final

Objectiu

Tot el professorat del centre

Reorientar: Atendre a
Mailing a tot el professorat:
alumnes desanimatsper
Si els professors o tutors detecten a alumnes
animar-los a No abandonar els
desanimats que volen abandonar els estudisque
estudis sense almenys un títol
me l'enviin al SOAP i cercarem solucions.
de GM, GS o GU.

Meitat de febrer Cap d'estudis d'FP

Cap d'estudis ESO i BATX
Caps departament d'FP

Abril

Març (principis de març)

Convocatòria
Selectivitat

Alumnes de 2n GS

Com i què dic?

Mails del SOAP:
Presentació del
SOAP

Planificar xerrades i visites Reunió i mailing als professors afectatsindicant
Mail del Cap
Data i Lloc de la Xerrada i a quins professors
a 2n GM i 2n GS
afecten. I que no diguin res als alumnes (evitar
d'Estudis
Planificar xerrades a 4t ESO estampides)
i 2n BATX
Actualitzar vies d'accés, logos i sortides dels
Actualitzar TRÍPTICS
tríptics penjats al web (canvis normativa) i enviar a Mails del SOAP
SOAP
Xerrada: Què poden fer l'any que ve.
Xerrada + Visites internes als
2n GS: Què fer l'any
Visita i miniexplicació dels 3 GS
que ve?
GS
Mail al tutor del que he explicat

Mailing a tot el professorat:
Avís: Proves d'Accés.Dates Dates d'inscripcio i enllaços convocatòria
d'inscripció i enllaç web oficial
Web notícia: Dates d'inscripció a Proves d'Accés
Coordinador del web
a GS i GM i enllaç al web oficia
Xerrada + Visites internes als Xerrada: Què poden fer l'any que ve
Alumnes 2n GM Capvespre
Dates i lloc inscripció PAccés GS suspes
GS
Xerrada + Visites internes als Visita i miniexplicació dels 3 GS
Alumnes 2n GM Matí
Mail al tutor del que he explicat.
Convocatòria
GS
Proves d'Accés
1a Xerrada d'FP. POLIVALENT (1 hora)
Alumnes 4t d'ESO.
- Què és la FP? Com són les aules?
- Com són les Proves d'Accés a GM?
També de 3r d'ESO que facin 17 anys Xerrada 1/2: què és l'FP?
Qui les pot fer?
enguany.
On i quan inscriure's PAccés GRÀTIS SOIB?
Xerrada: Què poden fer l'any que ve.
Alumnes de 2n BATX.
Xerrada + Visites internes als Dates i lloc inscripció PAccés GS suspes
També de 1r BATX que facin 19 anys
Visita i miniexplicació dels 3 GS
GS
enguany.
Mail al tutor del que he explicat
Mailing als Caps de Department d'FPper
Revisar porta-tríptics
Caps departament d'FP
mantenir plens els porta tríptics de l'entrada i de
l'oficina.
Tot el professorat del centre

Inici del tercer
trimestre

Documentació
SOAP DOCS
(pendrive)

Mails del SOAP
Mails del SOAP
2n GM: Què fer l'any
que ve?

Presentació FP
(Powerpoints)

2n BATX: Què fer
l'any que ve?

Mails del SOAP

Coordinació lingüística
i Coordinació de coeducació

Revisar possibles errades
de cartells i anuncis

Tot el professorat del centre

Reorientar: Atendre a
Mailing a tot el professorat:
Mails del SOAP:
alumnes desanimatsper
Si els professors o tutors detecten a alumnes
Presentació del
animar-los a No abandonar els
desanimats que volen abandonar els estudis que
SOAP
estudis sense almenys un títol
me l'enviin al SOAP i cercarem solucions.
de GM, GS o GU.

Contactar i enviar per mail la proposta de cartells
Mails del SOAP
actualitzada, esperar a rebre el vist-i-plau

Mes Quan?

Destinatari final

Objectiu

Com i què dic?

Actualitzar documents SOAP

Oferta Menorca d'FP: nous
FPB, GM i GS i canvis

Alumnes de 4t d'ESO.

Xerrada 2/2:
oferta GM Menorca
i dates d'inscripció

Afegir FPB, GM i GS nous i treure els anul·lats en
els documents del SOAP
Xerrada: Què poden fer l'any que ve.
Dates i lloc inscripció a GM suspes
Visita i miniexplicació dels GM del centre
Mail al tutor del que he explicat

Pares d'alumnes de 4t d'ESO

Possible xerrada

Maig

Alumnes de 2n BATX

Surten les dates
A Reunió d'FCT o CCP FP
d'inscripció a
FPB, GM i GS
Tot el professorat del centre

Coordinador del web

Cap estudis FP i caps de dep. FP

Tot el professorat del centre

Coordinador del web

Juny

Públic exterior al centre:

Obert termini Caps departament d'FP
d'inscripcions a
GM i GS
Tot el professorat del centre

Coordinador del web

Xerrada
Convidar a exalumnes que expliquin
Visita intal·lacions

Documentació
SOAP DOCS
(pendrive)
Doc. SOAP Oferta
GM i GS a Menorca
4t ESO: Què fer l'any
que ve?

Presentació FP
(Powerpoints)

Visita o mail al tutor que avisi als alumnes
Dates d'inscripció a GS
Inscriu-te a FP!
Mails del SOAP
Apunta't a vàries opcions, és gratis
Oferta GS a Menorca actualitzada
Dissenyar fliers Maó, Es Castell, St Lluís
Buzoneo
Díptic oferta FPB,
Presentar pressupost del cost pel centre
i
GM i GS
Demanar l'aprovació
Pasqual Calbó
Dates sol·licitud admissió
Avís MÍNIM Sol·licituds 12 a 15 alumnes per JUNY
Mailing per informar als alumnes la data de
PORTES OBERTES per venir a visitar els nostres Mails del SOAP
Portes Obertes
GM i GS
o IES Skills
Web, facebook i xarxes: notícia amb
Mails del SOAP
dates de PORTES OBJERTES gratis
Convidar a venir a visitar els GM i GS
Mailing Pper informar que si per JUNY no reunim
Avertèncica INSCRIPCIONS
un mínim de sol·licituds 12 a 15 inscrits, ens podenMails del SOAP
de juny
llevar els cicles abans de setembre
Mailing per informar als alumnes de:
Mails del SOAP
- les dates de sol·licitud d'admissió
Dates sol·licitud admissió - Oferta vigent d'FPB, GM i GS del centre
JUNY (preinscripcions)
Web, facebook i xarxes: notícia de:
Mails del SOAP
- les dates de sol·licitud d'admissió
- Oferta vigent d'FPB, GM i GS del centre
Campanya de promoció
d'FP

Difondre l'oferta educativa del nostre centre

Mailing als Caps de Department d'FPper
mantenir plens els porta tríptics de l'entrada i de
l'oficina.
Mailing a tot el professorat
dates d'inscripcio a GM i GS.
Avís: Inscripció a FP.Dates
És gratuït! Apuntar-se a vàries opcions
d'inscripció
Web notícia amb dates d'inscripció i requisits
i obri't portes!
d'accés a GM i GS
És gratuït! Apuntar-se a vàries opcions
Revisar porta-tríptics

Buzoneo, web,
penjar cartells, blocs,
anuncis diari…
Mails del SOAP
Mails del SOAP:
Avís dates inscripció
Mails del SOAP

