
“JOVE OPORTUNITAT 2022” (JOOP-2022) 
INFORMACIÓ PER A DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ D'I.E.S. 

PER QUÈ “JOOP” ÉS UN PROGRAMA D'INTERÉS PER A UN I. E.S.? 

- Perquè es tracta d'un programa que busca la reducció de la taxa d'Abandó Educatiu
Primerenc i està, amb tal objectiu, inclòs al programa operatiu del Fons Social Europeu,
dins de la categoria de “programes de segona oportunitat”.
- Perquè s'ofereix per l'IVAJ com un recurs posat a la disposició dels IES i, en concret,
dels seus departaments d'orientació, per a donar resposta a aquells casos d'alumnat que
no està responent a les mesures que existeixen dins del centre
- Pel seu enfocament, prioritàriament orientador i de tutoria, on el contingut acadèmic és
complementari i es situa al final del programa (el seu últim mes), com a culminació d'un
procés de tres mesos en què l'alumnat ha rebut suport en la construcció d'un projecte
integral de vida que inclou un projecte professional, al qual s'arriba des d'una formació.
- Per la seua especificitat, per al grup d'edat 16 a 21 anys, amb prioritat per a alumnat de
16-17, amb els quals es pretén, sota el principi d'actuació primerenca, que no arriben a
culminar l'abandó del sistema escolar que ja han iniciat (absentisme), constituint-se el pas
per JOOP en un “pont” entre l'IES i un centre de Formació Professional i afavorint que
l'entrada en aqueix altre centre, al següent curs, tinga les màximes garanties d'èxit
- Perquè quan el professorat i l'equip orientador que coneix a eixe alumne o alumna llig el 
“temari” del curs JOOP, reconeix immediatament que això és precisament el que necessita 
eixe xic o xica.
- Perquè el sistema JOOP ja porta en marxa cinc anys, començant ara la seua sisena edició 
(curs de febrer/març a juny 2022) i ha demostrat el seu èxit en més de 70 municipis: un 
75% dels joves que han començat JOOP ho acaben i un 72% dels alumnes que han 
completat JOOP, estan estudiant o treballant a l'any de finalitzar el programa.

QUINS ALUMNES (o recents exalumnes) DE L'I.E.S. TENEN “PERFIL JOOP”? 

(REQUISIT D’EDAT COMÚ: 16 anys cumplits al moment d’entrar a l’aula JOOP) 

- algú matriculat en tercer o quart de l'ESO que és absentista i respecte del qual el seu
professorat considera que té escassíssimes possibilitats de titular  l'ESO i a qui tampoc
veuen l'actitud necessària per a oferir-li una plaça de FPB.
- algú matriculat en FP Bàsica o una altra FP que s'impartisca en l'IES però que ha deixat
d'assistir a classe o manifesta que “se’l deixarà” i respecte del qual el seu professorat
considera que té escassíssimes possibilitats d'acabar el curs amb èxit.
- algú matriculat en Batxillerat però que s'ha adonat que “el Batxillerat és massa per a
ell/ella”. Aquest xic o xica no té problemes de mala actitud: només està
desmotivat/desilꞏlusionat. Afirmen que “es passaran a cicles” al curs següent però els
mesos entre ara i setembre són un període d'inactivitat que comporta molts riscos que ells
no veuen, riscos d'abandó permanent del sistema educatiu que s'agreugen si troben un
treball precari.  Aquests joves necessiten renovar la seua motivació però, sobretot,
necessiten orientació sobre el contingut real de les diferents famílies d'FP de grau mitjà que



existeixen, per a no equivocar-se en la seua elecció (i arriscar un nou abandó escolar). I 
aqueixa orientació professional la trobaran en JOOP a través de 20 visites a empreses. 

QUÈ HA DE FER EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ QUAN DETECTA UN ALUMNE DE 
“PERFIL JOOP”? 

Es busca aconseguir la màxima implicació possible del/de l'orientador/a. 
Però pot triar entre dues opcions d’actuació: 

1. La orientadora/l’orientador contacta per telèfon als/a les alumnes (o als seus pares),
els cita a entrevista a l’institut i explica i proposa l'entrada en JOOP. Allí el/la jove (més la
seua mare/el seu pare si es menor) completa el formulari d’inscripció a JOOP, que es
trasllada al tècnic municipal responsable de JOOP o be directament a l’IVAJ:
inscripcions@joveoportunitat.es )

2. La orientadora/l’orientador facilita la informació de l’alumnat que considera cumplix el
“perfil JOOP” al tècnic municipal responsable de JOOP o be directament a l’IVAJ:
direccion@joveoportunitat.es . En eixe cas, el/la tècnic de l'ajuntament  o de l’IVAJ serà
qui contacte i explique el programa al jove, individualment o en reunions grupals de
presentació del programa a la seu de l’ajuntament o de l’IVAJ.

Si l'alumne/a accepta inscriure's en JOOP, assistirà a classe durant quatre mesos en una 
aula municipal, sent el “coach” seleccionat per l'IVAJ qui s'encarregue a partir d'aqueix 
moment del/de la jove. 

QUÈ S'OFEREIX DES DE “JOOP” A l'ORIENTADOR/A? 

-Se li comunica el nom i telèfon del coach dels alumnes que el/ella ha proposat, de manera
que podrà fer seguiment dels avanços del jove en el programa.
-Si desitja conéixer en la pràctica les tècniques de “coaching educatiu” utilitzades en JOOP,
se li ofereix accés a l'aula, pactant amb l'el/la coach quines sessions i dinàmiques poden
ser del seu interés.
-Pot assistir a les visites a empreses que organitza JOOP, comunicant amb antelació al
coach el seu interés, a fi de reservar-li una plaça en el transport utilitzat i per als casos en
què les empreses requereixen de la prèvia identificació dels visitants mitjançant DNI.

INFORMACIÓ: 
direccion@joveoportunitat.es 
TEL 963108605 


