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1. Introducció
Programació de tutoria del Primer Curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió
Administrativa del curs 2016-2017.
Grup A
 Tutor: Mònica Riba
 Hora de tutoria amb alumnes: Dimarts de 14.05 a 15.00
 Núm. d’alumnes: 25
2. Objectius
En aquest apartat s’indiquen els objectius establerts al PAT segons les diferents etapes (PQPI i
Grau Mitjà per una banda i Grau Superior per altra), diferenciant entre els objectius pels
alumnes, per les famílies i pels professors i tutors.
Un resum dels objectius del tutor és el següent:
- Aconseguir que l’alumne conegui el medi en que se troba i se senti part d’ell.
- Proporcionar eines d’autoconeixement i autocrítica als alumnes.
- Facilitar el flux d’informació entre l’escola i la família, i la participació d’aquesta darrera en
l’escola.
- Fomenta la integració de l’alumne dintre del grup.
- Ajudar a l’alumnat en la superació de les dificultats d’aprenentatge i cap a una millora del
rendiment escolar.
- Inculcar el sentit de responsabilitat en els alumnes.
- Orientar l’alumnat en les diferents etapes educatives, tenint en compte les seves aptituds i
interessos.
- Informar de temes i riscos que afecten a la vida de l’alumne.
3. Metodologia
La metodologia emprada pels tutors estarà basada en els següents aspectes:
- El tutor utilitzarà una metodologia activa i que potenciï la funció social dels alumnes, fentlos participar en les activitats de tutoria i treballant en grup durant les sessions.
- Facilitarà procediments de diàleg i enteniment, fomentant la capacitat d’empatia, d’arribar a
acords i l’honestedat.
- Els alumnes són els protagonistes del procés ensenyament-aprenentatge. L’acció tutorial ha
de girar envoltant dels seus interessos i necessitats.
- El tutor tindrà en compte les diferents condicions que presenti l’alumnat per dur a terme la
seva tasca.
- Durant les activitats se posarà especial interès en orientar no només en l’àmbit educatiu,
sinó també en l’àmbit social i familiar.
4. Temporalització
Inici del curs:
- Benvinguda al centre, elecció de delegats, normes de convivència, sessions de tutoria,
sistema de convocatòria de reunions amb alumnes i pares, fitxes alumnats, calendari escola,
etc.
- Enquesta de satisfacció al alumnat benvingut.
- Informació sobre classes de preparació de les proves d’accés al cicles de grau superior.
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Durant tot el curs:
- Control d’assistència.
- Dirigir la funció tutorial del grup i entrevistar-se amb les famílies.
- Exercir d’enllaç entre l’equip docent i els alumnes.
- Informar als alumnes de notícies relacionades amb la comunitat educativa que puguin ser
d’interès de l’alumnat.
- Enquestes de satisfacció.
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Temporalització de les sessions de tutoria
Setmana
19-23/9

26-30/09
03-07/10
10-14/10
17-21/10
24-28 /10
31-04/11
07-11/11
14-18/11
21-25/11
28-02/12
05-09/12
12-16/12
19-22/12
09-13/01
16-20/01
23-27/01
30-03/02
06-10/02
13-17/02
20-24/02
27/2-03/03
06-10/03
13-17/03
20/03-24/03
27-31-03
03/04-07/04
10-12/4
24-28/04
01-05/05
08-12/05
15-19/05
22-26/05
23-29/05
29-02/06
05-09/06
12-16/06
19-22/06

Activitat programada

Comentaris

Informacions generals: Resum del ROF, Activitats
extraescolars, Accés Prova superior, Pèrdua
avaluació conjunta, Normativa LOE. Calendari.
Emplenar la fitxa de l’alumne. Funcions del delegat.
Informació: Instruccions en cas d’incendi.
Elecció de delegat. Informació: Convalidació de
mòduls
Programa de Leonardo
Enquesta d’acollida
Fitxa d’orientació: Autoretrat
Comprovar els mòduls de cada alumne amb el Gestib
Qüestionari: interessos professionals.
Entrevista d’alumnes
01/11 festiu
Seguiment dels alumnes
Fitxa d’orientació: Què faré d’aquí 10 anys?
Seguiment dels alumnes
Votació al Consell Escolar
Seguiment dels alumnes. Recompte de faltes
Seguiment dels alumnes
Aportacions del grup a la 1a sessió d’avaluació.
Informació: Recordar llei antitabac. Seguiment dels
alumnes
Seguiment dels alumnes. Recompte de faltes
Informació: Instruccions en cas d’incendi.
Seguiment dels alumnes. Recompte de faltes
Enquesta valoració mòdul
Fitxa: Així em veuen els altres.
Seguiment dels alumnes
Festa Escolar Unificada28/02
Seguiment dels alumnes
Preparació excursió
Preparació excursió
Aportacions del grup a la 2a sessió d’avaluació
Horari atenció a famílies
Informació: Instruccions en cas d’incendi.
Seguiment alumnes
Informacions varies
Seguiment dels alumnes.
Informacions varies. Recompte de faltes
Fitxa
Seguiment dels alumnes.
Seguiment dels alumnes
Recompte de faltes
Aportacions del grup a la 3a sessió d’avaluació

Sortida FP 23/03
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5. Mitjans i recursos necessaris
L’espai utilitzat:
Grup A: Aula SEFED. Núm. 16
6. Avaluació
Trimestralment se farà seguiment de la programació de tutoria.
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