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1. Introducció
La programació està dirigida als alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció
de Riscos Professionals que s’imparteix en horari de capvespre en l’IES Pasqual Calbó i Caldés.
El grup està format per un total de 6 alumnes, tots ells majors d’edat (excepte na Paulina que fa els
18 a lnovembre), alguns d’ells compaginen els estudis amb la seva activitat laboral.

2. Objectius
Els objectius del tutor són els següents i afecten als alumnes, a les famílies i als professors:
-

Aconseguir que l’alumnat conegui el medi en què es troba i es senti part d’ell.

-

Proporcionar eines d’autoconeixement i autocrítica als alumnes.

-

Facilitar el flux d’informació entre l’institut i la família, i la participació d’aquesta darrera en
l’institut (en l’etapa en que es troben els alumnes, la informació amb les famílies se redueix
a casos molt especials i no se realitzen activitats amb les famílies).

-

Fomentar la integració dels alumnes dintre del grup.

-

Ajudar l’alumnat en la superació de les dificultats d’aprenentatge i cap a una millora del
rendiment escolar.

-

Inculcar el sentit de la 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’alumnat.

-

Coordinar l’equip educatiu i exercir d’intermediari entre els alumnes i els professors.

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 i treballar en grup durant les sessions.

-

Facilitarà procediments de diàleg i enteniment, fomentant la capacitat d’empatia, d’arribar
a acords i la honestedat.

-

Els alumnes són els protagonistes del procés d’ensenyament – aprenentatge. L‘acció
tutorial ha de girar al voltant dels seus interessos i necessitats.

-

El tutor tindrà en compte les diferents condicions que presenti l’alumnat per dur a terme la
seva tasca.
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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 de curs:
-

Benvinguda al centre, elecció de delegat, normes de convivència, sessions de tutoria,
sistema de convocatòria de reunions amb alumnes i pares, fitxes alumnat, calendari
institut, etc.

-

Divulgació de les classes de preparació de les proves d’accés al cicle de grau superior
entre els seus coneguts.

Durant tot el curs:
-

Control d’assistència a les hores lectives.

-

Dirigir la funció tutorial del grup.

-

Exercir d’enllaç entre l’equip docent i els alumnes: suggeriments, queixes o problemes del
grup al delegat. Practicar la consulta i participació de forma periòdica.

-

Organització prèvia i valoració posterior de les activitats complementàries.

-

Demanar possibles noves activitats interessants per al grup.

-

Promoure i publicar les aportacions de l’alumnat al bloc del cicle.

-

Informar als alumnes de notícies relacionades amb la comunitat educativa que puguin ser
del seu interès.

-

Enquesta de satisfacció.
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Temporalització de les sessions de tutoria
Setmana
30/09/19

Activitat programada
Presentació del curs: horari, calendari,
professorat, mòduls, actualització dades
alumnat.
Comentaris de l’organització del currículum:
criteris de promoció i titulació.

07/10/19

Acollida al curs.
Demanda tallers del programa Salut Jove.

14/10/19

Elecció de delegat i subdelegat.
Instruccions en cas d’emergència.

21/10/19

Accés al moodle.

28/10/19

Recursos de tutoria.
Sessió Erasmus+ a la sala Polivalent.

04/11/19

Informació sobre el perfil professional dels
tècnics PRL.

11/11/19

Seguiment del curs.

18/11/19

Estudis universitaris relacionats amb la
PRL.

25/11/19

Motivacions i inquietuds de l'alumnat. FCT

02/12/19

Motivacions i inquietuds de l'alumnat. FCT

09/12/19

Seguiment del curs.

16/12/18

Confecció opinió de classe per la sessió
d’avaluació.

VACANCES NADAL
13/01/20

Anàlisi dels resultats acadèmics 1a aval.
Organització activitats jornada St. Antoni.

20/01/20

Motivacions i inquietuds de l'alumnat. FCT

28/01/20

Seguiment del curs.

04/02/20

Divulgació i informació del cicle a coneguts.

11/02/20

Informació sobre de les FCT.

Comentaris
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instruccions
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cas

d’emergència.

5. Mitjans i recursos necessaris
Els mitjans necessaris per desenvolupar les activitats previstes són: ordinadors amb connexió a
Internet, projector, pissarra, manuals, revistes del departament, etc.

6. Avaluació
Trimestralment es farà el seguiment de la programació de tutoria.

