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Tutoria als programes de formació i inserció 

 

Els programes de formació i inserció s’estructuren  en: 

1. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que 

inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. 

2. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques. 

3. Accions de seguiment i orientació de l’alumne. 

 

La tutoria  dels alumnes dels programes de formació i inserció ha d’incorporar tant l’atenció 

personal individualitzada com el seguiment del grup, i s’ha de fer de manera contínua al llarg de 

tot el programa. 

 

La tutoria individual  té la finalitat de fer el seguiment, l’orientació personal, acadèmica i 

professional de cada jove, així com l’acompanyament en la seva inserció laboral i educativa en 

finalitzar el programa. 

 

Cada centre o entitat que imparteix programes de formació i inserció ha de concretar els 

objectius, els continguts i les activitats  que es duen a terme en relació amb: 

 

- L’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumne. 

- La cohesió i dinamització del grup. 

- La coordinació de l’activitat educativa entre els membres de l’equip docent. 

- La comunicació del centre amb les famílies de l’alumne i altres serveis de l’entorn. 

- La col·laboració en els aspectes organitzatius generals del centre o de l’entitat. 

 

L’acció tutoria ha de ser compartida  per tot l’equip de formadors, i entre els seus components 

s’ha de garantir la realització de, com a mínim, una sessió d'atenció individual a cada jove per 

trimestre. 

 

El tutor de grup  és un dels membres de l’equip de formadors, presideix les sessions d’avaluació, 

desenvolupa les sessions periòdiques de tutoria crupal i coordina les actuacions de l’equip docent 

en l’àmbit de l’acció tutoria. 
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Proposta de continguts  per treballar a la tutoria: 

 

Realització d’activitats relacionades amb la identi tat personal i l’autoconeixement. 

− Autoconeixement. 

− Característiques individuals: factors de personalitat, capacitats, habilitats, actituds, interessos 

personals, expectatives. 

− Autoestima. 

− Tècniques d’autoavaluació: balanç, desenvolupament personal. 

− Gestió emocional: estats emocionals, autocontrol emocional. 

 

Realització d’activitats relacionades amb la autono mia personal i les habilitats socials. 

− Habilitats socials: escolta activa, diàleg, argumentació, relacions personals, sociabilitat, actitud 

positiva, autonomia, empatia, assertivitat. 

− Identificació i resolució de problemes: iniciativa, presa de decisions ( procediment, etapes i 

factors). 

− Treball en equip. 

 

Realització d’activitats relacionades amb el mediam bient i la seva conservació. 

− La salut física, psicològica, situacions de risc. 

− Salut i higiene: alimentació, sexualitat, consum de tòxics. 

− Mediambient i sostenibilitat. 

− Problemes mediambientals del món actual: escassetat de recursos, contaminació, residus. 

 

Treball en equip 

− Integració en equips de treball. 

− Processos de treball. 

− Anàlisi de tasques. 

− Relacions assertives. 

− Conductes competitives i/o individualistes. 

− Canalització d’esforços. 

− Cooperació. 

 

 


