Programa d’Orientació
i Acompanyament

POA
El Programa d’Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn de L’Hospitalet de Llobregat.
El POA és un programa municipal que actualment compta amb quatre orientadores i que
ofereix suport i orientació als instituts públics i centres concertats de la ciutat.

OBJECTIUS
• Orientar a l’alumnat en risc de no graduar-se i acompanyar-lo en el procés de transició
a recursos de nova oportunitat.
• Donar suport a l’acció tutorial d’orientació acadèmica.
• Participar en el marc de les Comissions Socio-educatives (CSE) i les Comissions
d’Atenció a la Diversitat (CAD) per coordinar la intervenció socioeducativa amb diferents
agents (ABSS, EAP...).
• Informar i donar suport a les famílies de l’alumnat derivat al POA.
• Conèixer i coordinar actuacions amb la xarxa de recursos de noves oportunitats.
• Participar i col·laborar en les xarxes territorials per a joves.

FASES
1a fase: l’orientació
•
•
•
•
•

Suport a l’orientació de joves en risc de no graduar-se (ESO).
Orientació individual personalitzada.
Sessions d’orientació grupal a l’alumnat POA.
Sessions d’orientació grupal a famílies.
Suport a les preinscripcions i tràmits d’accés als recursos formatius.

2a fase: l’acompanyament
• Suport a la matrícula, seguiment de la incorporació al nou recurs i de la transició a
l’itinerari escollit i reorientació, si cal.
• Coordinació amb el centre educatiu d’origen amb els recursos de noves oportunitats.
• Acompanyament individual al/la jove i la seva família

Programa d’Orientació
i Acompanyament
CIRCUIT DE DERIVACIÓ
1. El tutor/a del centre educatiu fa la detecció i un primer treball amb l’alumne/a i la família.
2. El tutor/a traspassa el cas a la referent del centre i realitzen una actuació compartida:
traspàs d’informació i seguiment.
3. El/la referent del centre ho trasllada a la Comissió Socioeducativa (CSE), (CSE)/
Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per treballar-ho de forma interdisciplinar amb
tots els agents socioeducatius que hi participen.

PERFIL ALUMNAT POA
•
•
•
•
•
•

Nois/es a partir de 16 anys o que els facin durant l’any en curs.
Absentisme.
Repeticions prèvies.
Desmotivació i/o desvinculació del centre educatiu.
Risc d’abandonament o dificultats per sostenir el curs.
Interès per formar-se en altres àmbits.

• Interès per accedir a l’àmbit laboral.

COORDINACIÓ RECURSOS DE NOVES OPORTUNITATS
• Conèixer l’oferta formativa municipal i de territoris propers com els Programes de
Formació i Inserció (PFI) i les seves modalitats: Pla de Transició al Treball (PTT),
Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) i Plans d’Iniciació
Professional (PIP), Certificats De Professionalitat (CP), etc.

CONTACTE
Tel. 93 448 83 79
postobligatori.edu@l-h.cat

