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1. Introducció
Aquest mòdul forma part de la FPB en Agrojardineria i Composicions
Florals amb les següents característiques:
- Família Professional: Agrària
- Nivell: 1
- Codi: AGA164_1
Referent
Europeu:
CINE-3.5.3

(Classificació

Internacional

Normalitzada de l’Educació)
Dintre de l’Ordre ECD/1030/2014, d’11 de juny, per la que s’estableix
les condicions d’implementació de la Formació Professional Bàsica i el
currículum de catorze cicles formatius d’aquests ensenyaments
formatius l’àmbit de la gestió del Ministeri de Educació, Cultura i
Esport, que desenvolupa el Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer,
pel que es regulen aspectes específics de la Formació Professional
Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els
currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de
desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals
corresponents als ensenyaments establerts en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
El grup està format per un total de 10 alumnes (a hores d’ara encara
no s’ha tancat la matrícula). Provenen de diverses nacionalitats, tots
residents al voltant de Maó. Hi ha dos alumnes amb discapacitat
intel·lectual (NEE) i 3 amb trastorns d’aprenentatge. A més d’un
alumne amb risc d’exclusió social.
2. Objectius
Els objectius que es pretenen aconseguir amb les sessions de tutoria
són els següents:
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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.

-

Augmentar l’autoestima i la confiança dels 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 seva vida.

3. Metodologia
La metodologia emprada pels tutors estarà basada en els següents
aspectes:
-

El tutor utilitzarà una metodologia activa i que potenciïn la

funció social dels alumnes, fent-los participar en les activitats de
tutoria.
-

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.
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2. Temporització
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 mitjà i superior.
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.

Temporització de les sessions de tutoria
Setmana
1

Activitat programada

Mitjans

Benvinguda al centre. Mostra de

Tutor

les instal·lacions, biblioteca, sala
d’ordinadors, despatxos, tallers,
etc.
Presentació.

Activitat

de
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presentació.
2

Explicació de normes de

Tutor

convivència i comportament al
centre. Dinàmica cohesió de
grup.
3

Elecció del delegat i subdelegat

4

Per determinar, segons

Tutor

necessitats del grup
5

6

7

Visionat de documental sobre

Projector, ordinador,

els efectes dels plàstics en la

connexió a internet.

fauna i el medi ambient.

Qüestionari.

Recordar Normes, Deures i

Documentació aportada pel

Obligacions de l’alumnat

centre.

Treball

sobre

integració

discriminació

i Ordinador i projector.

racial.

Treballem Material preparat pel tutor.
valors des del cinema. Visionat
del film “El gran Torino”
8

Treball

sobre

integració

discriminació

i

racial.

Treballem Ordinador i projector.
valors des del cinema. Visionat
Material preparat pel tutor.
del film “El gran Torino”

9

Xerrada Cannabis. Salut jove.

Ponent de Salut jove.

10

Treball sobre les

Ordinador i projector.

drogodependències i les seves

Material preparat pel tutor.
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conseqüències dintre el
contexte familiar. Visionat del
film “Cristina F”
11

Propostes de millora per la junta
de delegats

12

Per determinar, segons

.

necessitats del grup
13

14

Repàs de conceptes necessaris Ordinador i projector.
pel cicle

Material preparat pel tutor

Treball sobre altres formes

Ordinador i projector.

d’aprendre i gaudir de la

Material preparat pel tutor.

cultura. Visionat del film “El club
de los poetas muertos”
15

Valoració del trimestre

16

Organització de la diada de Sant
Antoni

17

Xerrada Salut jove: “Per què Ponent de Salut jove.
necessitem el bosc”

18

Treball sobre la problemàtica a

Ordinador i projector.

l’aula d’un centre de secundària. Material preparat pel tutor.
Actitud de professors i alumnat.
Visionat del film “La clase”
19

Treball sobre la problemàtica a

Ordinador i projector.

l’aula d’un centre de secundària. Material preparat pel tutor.
Actitud de professors i alumnat.
Visionat del film “La clase”
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Treball sobre treball d’equip.

Ordinador i projector.

Visionat del film “Cube”

Material preparat pel tutor.

Treball sobre treball d’equip.

Ordinador i projector.

Visionat del film “Cube”

Material preparat pel tutor.

Per determinar, segons

Material del professor.

necessitats del grup
23

24

Treball sobre extremismes

Ordinador i projector.

socials. Visionat del film “La ola”

Material preparat pel tutor.

Treball sobre extremismes

Ordinador i projector.

socials. Visionat del film “La ola”

Material preparat pel tutor.

25

Organització de la diada de FP

26

Per determinar

27

Valoració del segon trimestre

28

Temari

29

Repàs i aprofundir conceptes del

Sala d’informàtica.

temari.
30

Vacances de Pasqua.

31

Valoració de les vacances.
Exposició de l’alumnat.
Compartir experiències.

32

Per determinar

33

Xerrada

34

Per determinar, segons

Tutor
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necessitats del grup
35

Per determinar, segons
necessitats del grup

36

Per determinar, segons
necessitats del grup

37

Valoració del curs. Organització
de les feines durant l’estiu.
Promoció de curs. Introducció
d’aspectes de recuperació dels
mòduls.

Com que les pel·lícules tenen una duració superior a una hora i
després es fa un petit debat possiblement ocuparan més d’una
sessió. Les pel·lícules per a treballar els temes transversals poden
variar segons disponibilitat i oportunitat.

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