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1. Introducció
La programació servirà per planificar els temes a tractar a la classe de
tutoria del grup de 1er FME11 segons les seves necessitats. Si sorgeix algun
tema que s’hagi de tractar durant el curs i que no estigui programat es
reflectirà a la Memòria.
2. Objectius
En aquest apartat s’indiquen els objectius establerts al PAT segons les
diferents etapes educatives, diferenciant entre els objectius pels alumnes,
per les famílies i pels professors i tutors.
Un resum dels objectius del tutor és el següent:
- Donar a conèixer el ROF del Institut, així com el drets i deures dels alumnes.
- Informar de les normes de convivència al FPB consensuades pels Equips
Docent d’FPB.
- 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.
- 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 i potenciar el Programa Leonardo.
- Preparar, si cal, algun viatge didàctic.
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 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 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.
- 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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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.
- Informació per a sol·licitud de beques d’estudi.
- Enquesta de satisfacció a l’alumnat benvingut.
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 de l’interès de l’alumnat.
- Enquestes de satisfacció.
Temporalització de les sessions de tutoria
Setmana

26/10/19

03/10/19
10/10/19

17/10/19

24/10/19
15/11/19
22/11/19

Activitat programada
Presentació de tots els membres
del grup.
Explicació de normes de
convivència FPB
Explicació de normes de
convivència i ROF
Pla d’Emergència i simulacre
Elecció de delegats i representants
alumnes.
Estratègies per començar el curs
amb bon peu.
Prevenció de riscos: especial
atenció a la utilització d’eines
pròpies de la formació professional
amb informació sobre els riscos
derivats de la seva utilització i
mesures preventives a observar
per evitar accidents, instruccions
per a la conservació i
emmagatzematge del material
emprat.
Com dormim? Dormim prou? Com
afecta el dormir poc i malament en
el nostre rendiment?
Tècniques d’estudi.
Piràmide alimentació. Importància
de la nostra alimentació. Dieta
equilibrada.

Comentaris

Taller Salut jove FME11B:
“ACCESSIBILITAT I DISCAPACITAT.
ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I
COMUNICATIVES”
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29/11/19
05/12/19
12/12/19
19/12/19
09/01/20
16/01/18
23/01/20
30/01/20
06/02/20
13/02/20
20/02/18
27/02/18
06/03/20
13/03/20
20/03/20
27/03/20
10/04/20
17/04/20
24/04/20
08/05/20
15/05/20
22/05/20
29/05/20
05/06/20
12/06/20
19/06/20

Organitzar treballs i exàmens
primer trimestre.
Taller Salut jove: “Cannabis”
Valoració Global primer trimestre.
Consumisme. Nadal i els interessos
comercials.
Valoració resultats 1a avaluació
Preparar activitats de Sant Antoni
Valoració sobre l’activitat de Sant
Antoni
Quins efectes produeix en la salut
el tabac i l’alcohol?
El punt de vista dels adolescents
dels temes de la societat.
La recerca de la felicitat
Tallers Salut Jove: L’alcohol, una
droga?
Recordatori normes emergència
Preparar i organitzar excursió
conjunta d’FP
Organitzar exàmens i avaluació
finals
Preparar i organitzar excursió
conjunta d’FP
Organitzar exàmens i avaluació
finals
Excursió conjunta d’FP
Valoració excursió FP
Valoració resultats 2n Avaluació
Addicció a Internet i mòbils
Tema lliure a elecció del grup
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Taller Salut jove FME11B:
“DROGUES I ADDICCIONS, EN
XERRA’M?”

Taller Salut jove FME11B: “SEXE
SEGUR I RESPONSABLE”

Taller Salut jove: “els primers
auxilis en emergències mèdiques”
tutoria en funció la problemàtica
del grup
tutoria en funció la problemàtica
del grup
tutoria en funció la problemàtica
del grup
tutoria en funció la problemàtica
del grup
tutoria en funció la problemàtica
del grup

5. Avaluació
Trimestralment se farà el seguiment de la programació de tutoria.
Aquesta programació variarà en funció de la problemàtica i evolució del
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grup. A dia de avui el que si podem constatar es que la tutoria serà
fonamental per obtenir bons resultats del grup.
6. Activitats complementàries i extraescolars
Es realitzaran els tres tallers de Salut Jove durant el curs sempre i quant ens
els concedeixin i una sortida lúdica per cohesionar el grup que encara està
per determinar.

