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1. Introducció
La programació està dirigida als alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de Jardineria i Floristeria que s’imparteix en horari de matí en les
instal·lacions l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
El grup està format per 8 alumnes. La dinàmica tutorial pretendrà orientar a tot
l’alumnat a una sortida professional adequada amb els seus estudis,
dinàmiques de feina i gustos.
Per tot això, es pretendrà tenir un contacte el més individualitzat possible per
intentar conèixer el millor possible l’alumne, però s’haurà de tenir en compte el
nombre d’alumnes.
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.

-

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, fent-los participar en les activitats de tutoria.
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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.

-

Enquestes de satisfacció.

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.

Temporalització de les sessions de tutoria

mes

Activitat programada

Mitjans

setembre

Benvinguda al centre.

octubre

Presentació dels diferents mòduls i Tutor
objectius del cicle.

Recursos personals,
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octubre

Elecció de delegat i sotsdelegat

octubre

Presentació

als

pares/mares
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Acta de delegat
del Cap de departament i tutor.

cicle i de les característiques del nou
cicle.

Explicació

del

mòduls,

temporalitat, etc.
Octubresetembre

BEQUES ERASMUS +

Documentació

aportada

pel

centre i pel coordinador de
beques

i

programes

a

l'estranger.
octubre

Repàs de conceptes necessaris pel Ordinador i projector.
cicle

octubre

Material preparat pel tutor.

Organització de la classe i de l’aula
taller i vestuaris.

novembre

ERASMUS +

Octubrenovembre

Repassar les faltes d’assistència i
recordar a l’alumnat la importància
d’aquestes.
Propostes de millora per la junta de
delegats

novembre

Documentació del Centre

desembre

Preparar la 1a sessió d’avaluació

.

Desembregener

Repàs de conceptes necessaris pel Ordinador i projector.
cicle

Material preparat pel tutor

gener

Valoració del trimestre.

Amb la informació facilitada des
de Cap d’Estudis

gener

Revisió de l’aula, vestuari, taller.
Organitzar els horaris de feines en
cada cas.

gener

Organització de la diada de Sant Material preparat pel tutor.
Antoni
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febrer

Resolució de dubtes del temari

febrer

DOCUMENTACIÓ ERASMUS +

febrer

Revisió dels alumnes que duen
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molts de mòduls suspesos.
febrer

Informació del nou cicle previst pel
curs que ve. Segon curs. Mòduls.
Requisits de promoció. Absències i
retards no justificats. Importància de
l’assistència.

Febrermarç

Repàs de conceptes del temari.

Material del professor.

març

PREPARACiÓ VIATGE ERASMUS
+
DOCUMENTACIÓ

març

Repàs de conceptes del temari.

març

Acabar

exercicis

demanats

pel

professor.
abril

Organització de la diada de FP

abril

ERASMUS+

abril

Valoració del segon trimestre

abril

Temari
Preparar la sessió d’avaluació
Vacances de Pasqua.

abril

Valoració de les vacances. Exposició
de

l’alumnat.

Compartir

experiències.
maig

Resolució de dubtes i elaboració de
pràctiques dels diferents mòduls del
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cicle
maig

Xerrada tècnica.

Cap de departament.

juny

SEGUIMENT ALUMNAT ERASMUS

juny

Resolució de dubtes i elaboració de
pràctiques dels diferents mòduls del
cicle

Fina juny

Valoració del curs. Organització de
les feines durant l’estiu. Promoció de
curs.

Introducció

d’aspectes

de

recuperació dels mòduls.

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.

