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1. Introducció
La programació servirà per planificar els temes a tractar a la classe de tutoria del grup de 1r
FME21 segons les seves necessitats. Si surt algun tema s’hagi de tractar durant el curs que no
està 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:
- 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.
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, fentlos 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.
- 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.
- Atendre a la diversitat del grup.
4. Temporalització
Inici del curs:
- Benvinguda al nou curs, elecció de delegats, normes de convivència, sessions de tutoria,
sistema de convocatòria de reunions amb alumnes i pares, fitxes alumnats, calendari escola,
etc.
- Sol·licitud de beques d’estudi.
- Informació sobre classes de preparació de les proves d’accés al cicles de grau superior.
- Informació sobre classes de reforç d’angles per fer el programa Erasmus
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.
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Informació d’oferta d’estudis posteriors
Informació del sector industrial relacional amb Fabricació Mecànica
Informació del funcionament de la FCT
Enquestes de satisfacció.

Temporalització de les sessions de tutoria
Primer trimestre.
Presentació de tutor i alumnes
Elecció de delegats i representants alumnes.
Estratègies per començar el curs amb bon peu.
Recordatori normes Emergència
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.
Explicació Normes convivència del Centre.
Taller Salut Jove
Organitzar treballs i examens primer trimestre.
Valoració Global primer trimestre.
Informació per estudiar un cicle de grau superior, classe de repàs i proves d’accés.
Segon Trimestre.
Comentar vacances.
Consumisme. Nadal i els interessos comercials.
Preparació viatge d’estudis.
Recordatori normes emergència
Taller Salut Jove
Importància de practicar esport saludable.
Quins efectes produeix en la salut el tabac, l’alcohol i altres drogues.
El punt de vista dels adolescents dels temes de la societat.
La recerca de la felicitat
Preparació Excursió “Diada FP Es Mercadal”
Tercer trimestre.
Revisar les notes de la segona avaluació
Propostes de millora de la relació entre alumnes i professors
Visitar pàgines web d’empreses del sector
Pautes d’organització per entregar treballs i exàmens de final de curs.
5. Mitjans i recursos necessaris
Les hores de tutoria es desenvoluparan a l’aula assignada per aquest fi, l’aula disposa de
projector. Si es considera oportú també es poden desenvolupar les activitats a l’aire lliure, tal
com al patí, espais comuns del l’Institut, etc.
6. Avaluació
Trimestralment se farà seguiment de la programació de tutoria.

