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1. Introducció
Aquesta Programació està prevista per als alumnes del 2n curs, del Cicle
Formatiu de Grau Superior Sistèmes Electrotècnics i Automatitzats (ELE31),
el qual s’imparteix en horari de capvespre.
La sessió de Tutoria es duu a terme setmanalment, els dilluns, de 15:05 a
16:00 hores.
Es tracta d'un grup de 7 alumnes majors d'edat. Alguns d’ells són majors i
amb experiència professional, altres són més jovens procedents del grau
mitjà d’electricitat que feim també al nostre centre.
I ha un altre grup
d’alumnes amb procedència més diversa (sobretot batxillerat). Hi ha que
fan tots els mòduls i altres que fan mòduls solts o les pràctiques en empresa
(fcts).
Existeix diversitat de procedència dels alumnes, encara que la major part
són menorquins, també hi ha 1 alumne extracomunitari.
2. Objectius
Els objectius que es pretenen aconseguir amb les sessions de tutoria són els
següents:
-

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 (en cas necessari, ja que la majoria són
adults).

-

Fomentar 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.
Informar sobre la normativa que els afecta (tant a nivell de centre com
externa).
Informar de tots aquells esdeveniments que els puguin afectar com a
alumne i com a treballador (Fcts, beques, orientació laboral i d’estudis,
informació sobre ofertes de treball, recerca per internet, etc).
Col·laboració en l’organització del viatge final de curs.

-

3. Metodologia
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La metodologia emprada pel tutor estarà basada en els següents aspectes:
-

S’utilitzarà una metodologia activa i que potenciï la funció social dels
alumnes, fent-los 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.

-

Es 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 escolar, etc.

-

Enquesta de satisfacció al alumnat benvingut.

-

Informació sobre classes de preparació de les proves d’accés al cicles de
grau superior.
Informació sobre les fcts, sobre les qualificacions professionals, sobre les
convalidacions de mòduls.

-

Durant tot el curs:
-

Control d’assistència.

-

Dirigir la funció tutorial del grup i entrevistar-se amb les famílies (sobretot amb els alumnes de forma individualitzada).

-

Exercir d’enllaç entre l’equip docent i els alumnes.

-

Informar als alumnes de notícies relacionades amb la comunitat educativa que puguin ser de l’interès de l’alumnat.

-

Enquestes de satisfacció.

Temporalització de les sessions de tutoria
Setmana
30/09/2019

Activitat programada

Mitjans

Benvinguda al centre, repàs del calen- Documentació aportada pel
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dari escolar on es mencionen les dades
de l’inici i acabament del curs, períodes
de vacances, jornades unificades, dies
festius, dies no lectius escollits pel cencentre.
tre, dates de sessions d’avaluació.
Emplenar fitxa personal de recollida de
dades.
07/10/2019

Pla d’emergència i evacuació del Centre.
Normes a seguir en cas d’alarma d’incendi.
Presentació dels diferents mòduls i objectius del cicle d’ELE 31.

14/10/2019

Funcions del delegat i subdelegat.
Elecció de delegat i subdelegat.

Documentació aportada pel
centre.

Documentació aportada pel
centre.

21/10/2019

Resum del ROF, drets i deures del alumnes.
Documentació aportada pel
centre.
Normes de convivència.

28/10/2019

Seguiment d’alumnes i de mòduls.

04/11/2019

Informació sobre el decret de drets i
deures dels alumnes.

11/11/2019

Seguiment d’alumnes i de mòduls.

18/11/2019

Presentació, característiques i finalitat
del Mòdul Professional de Formació en Material preparat pel tutor.
Centres de Treball (FCT).

25/11/2019

Presentació, característiques i finalitat
del Programa Europeu Erasmus.

02/12/2019

Tutoria individualitzada

09/12/2019

Seguiment d’alumnes i de mòduls.

16/12/2019

Valoració del trimestre

13/01/2020

Recordatori pla d’emergència i evacuació del Centre.

Documentació aportada pel
centre.

Evaluació de resultats. Global.

Informació facilitada pel cap
d’Estudis.

20/01/2020
27/01/2020

FCTs convalidacions. Módul de projec-

Documentació aportada pel
centre.

Material preparat pel tutor.
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te.
03/02/2020

Estudis post FP. Peticions.

10/02/2020

Explicar i realitzar curriculum vitae europeo.

17/02/2020

Seguiment curs. Comentari sobre estudis UIB. Possible visita/xerrada
UNED. Preparació viatje fi de curs.

24/02/2020

Seguiment curs. Seguiment preparació
viatje fi de curs.

Material preparat pel tutor.

02/03/2020
09/03/2020

Valoració del trimestre

5. Mitjans i recursos necessaris
Els mitjans necessaris per desenvolupar la tutoria són els que s’indiquen en
la temporalització anterior.
6. Avaluació
Trimestralment se farà seguiment de la programació de tutoria.

