APUNTA’T A JOOP!
Tria el teu futur.
Tens entre 16 i 21 anys?
No estudies ni treballes?
Coaching, motivació,
visites a empreses i
activitats d’oci.

QUÈ ÉS “JOVE
OPORTUNITAT” (JOOP) ?
Som un grup de joves de 16 i 21 anys, que
ens reunim cada matí en una local de
lʼajuntament amb el nostre coach. Allí
parlem de moltes de coses, de les quals
mai havíem parlat en lʼinstitut. Volem
lliurar-nos de les etiquetes que uns altres
ens han posat. Descobrirem què volem fer
amb el nostre futur. Aprendrem a creure en
nosaltres mateixos i a prendre les regnes
de la nostra pròpia vida.

COM ES DESENVOLUPA JOOP?
Tenim sessions amb el nostre coach cada
matí, de dilluns a divendres. Combinem les
sessions amb eixides per a visitar empreses,
per a participar en activitats esportives i
culturals, per a descobrir quines coses

sʼestan fent en el nostre municipi i en altres
llocs de la Comunitat Valenciana. Al ﬁnal,
amb un “viatge de ﬁ de curs” celebrarem
tot lʼaconseguit i gaudirem en companya
dels amics.

COM M’APUNTE A JOOP?
En la pàgina web de lʼIVAJ
(www.ivaj.gva.es/va/joop) trobaràs la
ﬁtxa dʼinscripció al programa. Porta-li-la a
lʼorientadora o orientador del teu institut i
lʼenvieu a lʼIVAJ. També pots informar-te
sobre JOOP en lʼàrea de joventut del teu
ajuntament.

QUI PARTICIPA EN JOOP?
Aquestes són alguns del xics i xiques que
sʼhan apuntat a JOOP:

CARLES

ALBA

ROBERT

AITANA

Acaba de complir 16
anys. Està fart de
ser “el repetidor”,
de les “amonestacions de treball” i els
parts. I no vol tornar
a sentir als profes
dir-li: “Has
d’esforçar-te més”.
Realment no sap
què vol fer, només
sap que no pensa
seguir a l’institut”.

Va traure l’ESO l’any
possat a l’Escola
d’Adults però no ha
continuat estudiant.
Ha fet algunes
substitucions en un
supermercat. La
veritat és que no
pensa massa en el
seu futur.

Ha començat una
FP. La que hi havia
al seu poble. Però
ara creu que s’ha
equivocat. No li
agrada gens. Però
no té ni idea de què
fer. Bé, sí, hi ha
alguna cosa... però
no n’està segur.

Li va costar
moltíssim però al
final va aconseguir
el títol d’ESO. Va
començar Batxillerat
però li anà molt
malament la veritat
és que no encaixava:
no li agradava res
del que feia. Estava
molt desanimada i
va començar a falta
a classe. Sobretot,
se sentia molt
perduda.
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