formacions

Desenvolupament
de competencies
i recerca de feina

Qui som?

Les nostres formacions

Jocs al segon és una agència
de creació, producció i
dinamització de projectes
relacionats amb el joc. Creem i
desenvolupem jocs per explicar
i fer viure conceptes, adreçats a
qualsevol públic i sobre
qualsevol plataforma. Portem el
joc a campanyes de
comunicació, tallers, congressos
i jornades, dinamització
d’equips, activitats per a grans
esdeveniments i formacions.

A Jocs al segon creiem que els
coneixements s’aprenen vivint
experiències i reflexionant sobre
les accion pròpies i dels
companys. Per això generem
dinàmiques i jocs que
incorporem a les nostres
formacions i, a partir d’elles, fem
aparéixer els continguts.
En aquest catàleg destaquem les
nostres formacions que treballen
el desenvolupament de les
competències professionals i els
processos de recerca de feina.

Com treballem?
Per a nosaltres el procés de creació d’una formació s’assembla molt al que usem quan generem un joc:

Què volem
Què volem
explicar
explicar

Quins
Quins
recursos
tenim

Com
Com
facilitarem
facilitarem
la reflexió
la
reflexió

Estructuració
Estructuració
d’una
sessió
d’una sessió

L’elaboració
d’un cos teòric
on
s’identifiquen
els elements
clau que els
participants
han de treballar.

Cerca o creació
de dinàmiques
que serveixin
per treballar els
conceptes i
fer-los viure en
primera
persona.

Elaboració
d’instruments
que permetin
reflexionar
sobre la
pràctica i
arribar a la
teoria

Cada sessió ha
d’estar
estructurada
com una
experiència on
les dinàmiques i
els jocs s’altenin
amb els
continguts
teòrics.

Aquest procés porta com a resultat unes formacions dinàmiques, amb activitats estretament relacionades amb
els conceptes que es volen treballar i un nivell d’aprofundiment vinculat amb el compromís de l’alumnat amb els
conceptes.

Alguns exemples
Alguns exemples

Creativi...què?
sessió de 3 hores

Curs introductori
amb molts recursos
pràctics i estratègies per
descobrir els conceptes
clau de la creativitat i es
donen fòrmules pràctiques
per aplicar-ho a la vida
quotidiana.

Al llarg de
les sessions es
treballen estratègies de
joc que serveixen per
desenvolupar la creativitat,
la generació d’idees o
la seva aplicació a
diferents
entorns.

Creativitat és jugar
3 sessions de 4 hores

Curs de dos
nivells. A l’introductori
es treballen els diferents
components de la
competència. Al
d’aprofundiment els conceptes
teòrics es descobreixen
directament a partir de
jocs i dinàmiques.

Tècniques de
treball en equip

Curs introductòri de 3 hores
curs d’aprofundiment de 6 hores

No esperis
l’oferta de feina.
Ves a buscar-la!
sessió de 3 hores

Treballem
l’autocandidatura
destacant els elements
més importants de la marca
personal i es demana als
alumnes que pensin una
estratègia per destacar-ne
els elements més
importants.

Videocurrículum
2 sessions de 3 hores

El curs es centra en
l’anàlisi de diferents
videocurrúculums existents per
tal d’extreure bones pràctiques de
guió, de gravació i edició. Els
alumnes surten amb idees sobre
com poder-ho fer i han pogut
mostrar a la resta quins elements
destacarien del seu
currículum.

Un dels errors
més comuns es creure
que cal posar tota la força en
crear un currículum original.
En aquest curs es posa la força en
destacar que la creativitat és
partir de la marca personal i que
cal treballar la comunicació
per tal de fer arribar el
currículum al lloc
desitjat.

El currículum creatiu
sessió de 3 hores

Llocs on
hem
treballat

