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Objectius i contingut
Aquesta informació està orientada a oferir el suport necessari pel correcte desenvolupament
d’aquest projecte de formació professional en alternança garantint que l’equip docent, l’alumnat
i les persones tutores de l’empresa puguin disposar de les eines necessàries per poder realitzar
la seva tasca de suport i acompanyament de l’alumnat al llarg de l’estada a l’empresa.
Continguts:
Introducció
La formació professional en alternança i dual a Catalunya
Modalitats de formació professional en alternança i dual a Catalunya
Avantatges de la formació professional en alternança i dual
Informació:
Informació del centre educatiu
Informació del cicle formatiu
Organització de l’estada a l’empresa
Activitats a desenvolupar a l’empresa
Tutoria d’empresa
Protocol d’acollida a l’empresa
Cooperació empresa i centre educatiu. Seguiment i valoracions
Habilitats, actituds i gestió d’incidents
Annexos
Model Petició de l’alumnat per a la participació en la FP Dual.
Model de Beca o Conveni
Graelles d’Observació: educadores, direccions i seguiment responsables dual.
Orientacions Memòria de l’alumnat.
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La formació professional en alternança i dual a Catalunya
Els ensenyaments professionals s’oferten en diferents modalitats. El departament
d’Ensenyament regula i organitza, entre altres, la formació professional inicial que s’ofereix amb
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Els cicles estan agrupats en famílies
professionals en relació als diferents àmbits (informació Gencat).
El sistema educatiu actual permet un fàcil accés a la formació professional inicial. El graduat de
l’ESO, la superació del curs d’accés o de la prova corresponent possibilita l’accés als cicles de
grau mitjà. El batxillerat, la superació del curs d’accés o de la prova corresponent possibilita
l’accés als cicles de grau superior.
Per facilitar l’accés a les persones treballadores, la matrícula als cicles es pot realitzar també
de forma parcial. Quan existeix un conveni de col·laboració amb les empreses col·laboradores
es poden organitzar proves d’accés informatitzades als cicles formatius, restringides al personal
treballador de l’empresa.
La formació professional en alternança es va iniciar a Catalunya a l’any 2008 per trobar una
figura d’aprenent avançat, permetent als estudiants compaginar els estudis amb una estada
remunerada a l’empresa per complementar la seva formació.
A Catalunya, la formació professional dual es una evolució natural de la formació en alternança,
que es va impulsar i regular per la resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, i el reial decret
1529/2012, de 8 de novembre que proposa un model de formació professional en alternança i
dual que comporta una major col·laboració entre empreses i centres educatius per a la
preparació dels futurs professionals.
Per tirar endavant la formació professional dual és imprescindible, per una banda, la directa
implicació del professorat per apropar la formació professional a la realitat de les empreses i
per una altra banda, que les empresàries i empresaris valorin els beneficis de col·laborar
activament en la formació dels seus futurs professionals, facilitant l’adaptació del procés
formatiu a les necessitats reals dels llocs de treball de les seves empreses.
Amb la corresponsabilitat i l’empenta d’ambdues parts i el suport de les entitats i les
administracions, s’ha impulsat un nou model de formació professional orientat a augmentar
l’empleabilitat i la capacitació dels equips de persones treballadores i la competitivitat de les
empreses del territori.
La formació en alternança i dual és planteja com una nova modalitat de desenvolupament de
l’actual model de formació professional que continua donant resposta a les necessitats
formatives dels nous professionals.
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Modalitats de formació professional en alternança i dual a Catalunya
La formació en alternança pot adoptar dues modalitats:
Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps
d’activitat de l’alumnat en l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del
temps d’activitat a l’empresa.
Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el
temps d’activitat de l’alumnat en l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits per l’alumnat en la activitat que realitzen en condició de:
treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
En funció dels convenis de col·laboració subscrits amb les empreses, l’oferta pot ser:
En alternança simple, per al grup sencer o per una part d’alumnes del cicle formatiu.
En alternança dual, per al grup sencer o per a la majoria de l’alumnat de segon curs del
cicle formatiu.
Col·lectiu singular, pot ser una alternança dual o simple per a la totalitat del grup
d’alumnes del cicle formatiu. L’alumnat matriculat haurà de tenir la condició prèvia de
nou treballador de l’empresa o entitat col·laboradora. L’organització específica i les
condicions d’accés d’aquesta oferta es concretarà en el document de conveni.
Reconeixement individual a demanda de l’empresa. Les empreses que contractin
persones en la modalitat de formació i aprenentatge poden elaborar un pla de formació
orientat a la consecució de la titulació o la certificació professional corresponent.
L’empresa (o el treballador) demana al centre educatiu l’assessorament sobre el
reconeixement o validació dels possibles aprenentatges assolits o que podria adquirir a
l’empresa, a partir del seu pla de formació-treball i se li fa l’orientació corresponent cap a
la concreció d’una oferta formativa individualitzada integrada per:
• Reconeixement o validació de la prèvia formació i experiència laboral.
• Matriculació al centre educatiu pel curs sencer o les unitats formatives o mòduls
professionals necessaris per a la compleció de la formació.
En el centre educatiu, la formació es realitzarà segons la modalitat autoritzada pel cicle
formatiu. El centre educatiu facilitarà les dades corresponents a la formació associada a
aquesta modalitat de conveni.
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Avantatges de la formació professional en alternança i dual
Principalment es pretén fomentar l’ocupació a partir d’una major vinculació de l’alumnat a les
empreses, a partir de combinar la formació en el centre educatiu amb programes
d’aprenentatge i activitats productives remunerades a l’empresa. Per una altra banda,
s’estableix una major coresponsabilitat entre centres educatius i empreses en el procés
formatiu dels futurs professionals.
Així doncs, un dels principals objectius de l’INS FERRAN TALLADA és seguir millorant en la
qualitat educativa i organitzar sistemes de participació en projectes d’innovació que apropin el
nostre alumnat a entorns laborals reals relacionats amb els seus estudis professionals. En
aquesta línia la implementació del sistema de FP Dual en el CFGS TEI es planteja com un pas
per anar més enllà en la seva formació, cap a un model de formació orientada a les
competències professionals.
Amb aquesta voluntat, l’organització del currículum del CFGS Educació infantil en dual respon
a la necessitat de millorar la qualitat de la formació integral de l'alumnat incorporant la figura
d'educadora dual com a suport a l'aula, contribuint així a atendre la necessitat d'afavorir la
qualitat de la intervenció educativa en les aules de les EBM.
La FP Dual es presenta com una oportunitat per ampliar els entorns d’aprenentatge de manera
coordinada: es complementen els sistemes de simulació a l’aula amb el professorat i les
activitats formatives en entorns reals amb l’acompanyament d’una tutoria a l’empresa. Aquest
projecte permetrà establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres formadors i
l escola bressol en la formació de l alumnat. Així doncs, s’entén aquesta col·laboració amb
un sentit formatiu i de preparació per a la millor capacitació professional dels tècnics en
educació infantil que vulguin treballar en l’àmbit de les escoles bressol i com a una oportunitat
d’inserció professional.
En aquest procés coordinat contribuïm a la seva formació integral i afavorim el
desenvolupament de competències, a través de la validació de les activitats formatives
realitzades per l’alumnat a l’empresa en què treballa, i que implica, per tant, el reconeixement
acadèmic dels aprenentatges assolits.
La formació professional en alternança i dual és un model formatiu orientat a “GuanyarGuanyar”: alumnat, empreses, centres educatius, entitats... Focalitzar i sumar els esforços de
totes les parts implicades en la formació dels nous professionals ens aporta un valor afegit:
professionals polivalents, amb capacitats tranversals i valors, oberts al canvi i formats
en un entorn experiencial de processos i tecnologies reals i actualitzats.
Aquest nou model aporta molts avantatges com, per exemple:
per a l’alumnat-aprenent
• Motivació als joves que finalitzen els estudis generals per començar a estudiar
una professió
• Compaginar la formació al centre i l’activitat remunerada en una empresa del
sector
• Fomentar la transfarència dels aprenentatges.
• Una part dels aprenentatges s’obtenen amb l’activitat real a l’empresa.
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•
•
•

Garantir una formació professional que millori la qualificació i el
desenvolupament professional de l’estudiant, adquirint experiència i millorant així
la seva ocupabilitat.
Foment de l’emprenedoria i la iniciativa
Comporta que l’alumne rep part de la formació adaptada a les necessitats reals
i al model educatiu que volem transmetre.

per a l’empresa
• Assegurar professionals qualificats a partir del coneixement directe de les
potencialitats de l’aprenent i adaptat a les necessitats reals i al model educatiu
que volem transmetre.
• Formació pròpia de l’empresa: equipaments, processos i valors per a formar un
equip de treball amb cultura corporativa i cooperativa
• Augmentar el potencial de l’empresa amb noves oportunitats i la millora de la
qualificació professional amb el reconeixement acadèmic de l’experiència i
formació del personal treballador
• Influència sobre el contingut i l’organització de la formació professional
• Disposar dels recursos tecnològics dels centres educatius i l’experiència i
coneixement del professorat i els nous aprenents per augmentar la competitivitat
• Reconeixement i prestigi davant la societat, els clients i proveïdors
• Augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i lIMEB
• Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres formadors i
l’escola bressol en la formació de l’alumnat.
per al centre educatiu
• Augment del valor del centre i la demanda del cicle
• Motivació de l’alumnat i millora del rendiment acadèmic
• Evitar les desercions d’alumnat que deixen l’FP per anar a treballar en feines de
baixa qualificació
• Satisfacció del professorat
• Conèixer amb més profunditat la realitat de l’entorn productiu i enfortir els vincles
amb les empreses
• Poder planificar ofertes formatives més ajustades donant resposta a les
demandes de les empreses del territori
• Augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i lIMEB
• Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres formadors i
l’escola bressol en la formació de l’alumnat.

Entenem aquest projecte com una oportunitat de millora, ja que es fonamenta en beneficis
recíprocs que es desprenen de la relació entre la formació als Instituts d’ensenyament, els
alumnes i els professionals de l’escola bressol.
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Informació del centre educatiu
INS FERRAN TALLDA
Gran Vista, 54 · 08032 Barcelona
Telèfon: 933 577 614
Mail: a8014115@xtec.cat
Web: http://www.ferrantallada.cat/
Nom i contactes de les persones representants del centre:
Director/a: Manuel Belda Moreno Telèfon: 933 577 614 Adreça electrònica: mbelda@xtec.cat
Cap d’estudis: Jordi Noya Alsina Telèfon: 933 577 614 Adreça electrònica: jnoya@xtec.cat
Cap Departament EI: Judith Puerta Telèfon: 933 577 614 Adreça electrònica: jpuerta@xtec.cat
L’INS FERRAN TALLADA és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona. Acull alumnat a partir dels 12 anys, d’ESO, Batxillerat i Formació
Professional.
El seu projecte educatiu dóna servei a l’alumnat esportitsta federat de l’ESO i Batxillerat, per tal
que compaginin els estudis i les seves carreres esportives. Igualment, treballa en la promoció
esportiva per a la resta de la comunitat educativa.
El nostre projecte de Formació Professional inclou serveis directes a empreses de l’àmbit, de
serveis a les persones, incloent serveis de formació, assessorament, reconeixement de
formació a l’empresa i experiència laboral.
Som un cenntre compromès amb la millora contínua i la qualitat, amb una àmplia participació
insttitucional del professorat en la gestió de l’Institut. Som auditats i tenim certificació ISO 9001
en tots els serveis educatius que oferim.
Arrelat a l’entorn, és un centre obert al barri i a Europa, que manté relacions amb centres de
diversos països per realitzar projectes pedagògics comuns i intercanvis d’alumnat. Mantenim
diversos projectes cada any, col·laborant amb institucions, associacions i fundacions, en les
diferents etapes educatives en les que treballem.
Al cim del turó de la Rovira, al bell mig de la ciutat de Barcelona, entre els barris de Font d’en
Fargues i Carmel del Districte d’Horta-Guinardó, al costat del Parc del Guinardó, i molt aprop
del Parc Güell, la tranquil·litat, la naturalesa, els serveis a la comunitat i a l’empresa i l’esport
són les seves principals característiques.
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Oferta educativa professional

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Cap departament: Irene Galbas Turmo Adreça electrònica: igalbas@xtec.cat
La competència general del/la tècnic/a és atendre les persones en situació de dependència, en
l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant
activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant
mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL
Cap departament: Judith Puerta Bonet Adreça electrònica: jpuerta@xtec.cat
La competència general del/la tècnic/a és dissenyar, implementar i avaluar projectes i
programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit
formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en
educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns
segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
Cap departament: Irene Galbas Turmo Adreça electrònica: igalbas@xtec.cat
La competència general del/la tècnic/a és programar, organitzar, implementar i avaluar
intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les
persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu
càrrec.

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
Cap departament: Irene Galbas Turmo Adreça electrònica: igalbas@xtec.cat
La competència general del/la tècnic/a és Programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les
activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda sobre cada cas, i determinar i
aplicar les estratègies i les tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva
autonomia personal i inserció ocupacional.

ALTRA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
L’Institut Ferran Tallada ofereix la següent formació complementaria:
•
•

Formació paral·lela de monitoratge de salvament aquàtic i terrestre amb la Creu Roja a
un preu més reduït
Formació de monitors i directors de lleure en col·laboració amb la patronal d’Oci i Lleure
ACELLEC a un preu més reduït i amb menys hores.
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Informació del cicle formatiu
Cicle Formatiu de Grau Superior Educació Infantil
Tal com es concreta en l’Annex del DECRET 244/2013, de 5 de novembre, pel qual s’estableix
el currículum del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil:
El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en educació infantil queda determinat
per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats
clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions
professionals de Catalunya incloses en el títol.
La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i
programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit
formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb
l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no
formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.
Les principals competències professionals, personals i socials són:
Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:
a) Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del
programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.
b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i
característiques dels infants.
c) Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
d) Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i
procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
e) Donar resposta a les necessitats dels infants, així com de les famílies que requereixin la
participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments apropiats.
f) Actuar davant contingències relatives a les persones, als recursos o als mitjans, transmetent
seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d’actuació establerts.
g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la
documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la
qualitat del servei.
h) Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat
professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la realització d’activitats, respectant les
línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual desenvolupa la seva activitat.
j) Mantenir relacions fluïdes amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què
s’estigui integrat i els altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la
diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presentin.
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat en la
planificació i en el desenvolupament de les activitats.
l) Exercir els seus drets i complir les obligacions que es deriven de les relacions laborals,
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
m) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació,
d’autoocupació i d’aprenentatge.
n) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de
planificació de la producció i de comercialització.
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o) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de
responsabilitat.
Entre les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a
noves situacions de treball, destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball,
de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.
El Currículum s’estructura en Mòduls Professionals (MP):

Mòduls Professionals

Durada

MP01 Intervenció amb famílies i atenció en menors

132

MP02 Didàctica de l’educació infantil

231

MP03 Autonomia personal i salut infantil

132

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

198

MP05 Expressió i comunicació

198

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

165

MP07 Desenvolupament socioafectiu

99

MP08 Habilitats socials

132

MP12 Projecte d’atenció a la infància

82

MP09 Primers auxilis

66

MP10 Formació i orientació laboral

99

MP11 Empresa i iniciativa innovadora

66

MP13 Formació en centres de treball

383
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QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació completa

Educació infantil
2322.

Denominació UC
UC_2-1027-11_3: Establir i mantenir relacions fluïdes amb la
comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip
educatiu i amb altres professionals.
UC_2-1028-11_3: Programar, organitzar, realitzar i avaluar
projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en
el marc de la intervenció educativa del centre i del grup
d’infants.
UC_2-1029-11_3: Desenvolupar programes d'adquisició i
entrenament en hàbits d'autonomia i salut, I programes
d’intervenció en situacions de risc.
UC_2-1030-11_3: Promoure i implementar situacions de joc
com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic
de l’infant.
UC_2-1031-11_3: Desenvolupar els recursos expressius i
comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement
personal i social.
UC_2-1032-11_3: Desenvolupar accions per afavorir
l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes;
relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les
persones adultes.
UC_2-1033-11_3: Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges,
interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de
zero a sis anys.
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Organització de l’estada a l’empresa
En cada projecte l’organització de l’estada a l’empresa es pot articular de manera diferent.
De forma general, es recomana que, a partir del segon trimestre del primer curs, s’incorpori
l’alumnat a les empreses que faran l’alternança fent al voltant de 100 hores d’FCT, per tal
d’afavorir la coneixença mútua i la integració a l’equip de l’empresa.
La gestió de l’FCT es realitza de la forma ordinària, amb el suport del programari BID.
Un cop finalitzada aquesta estada en la modalitat d’FCT, s’inicia el període d’alternança simple
o formació dual, amb la incorporació de l’alumnat a l’equip de personal de les empreses, a
través d’un contracte o d’una beca.
De forma general, les responsabilitats en cada cas són:
FCT: Responsabilitat acadèmica del centre docent. Estan determinats els mecanismes
de seguiment i establertes les responsabilitats en cas d’accident, etc.
Contracte per a la formació i l’aprenentatge: Responsabilitat acadèmica del centre
docent. Cal concretar i consensuar, els mecanismes de seguiment bàsics. La
contractació incorpora l’alumne com a personal treballador, essent l’empresa la que
assumeix totes les obligacions legals.
Beca: Responsabilitat acadèmica del centre docent. Cal concretar i consensuar, els
mecanismes de seguiment bàsics. Donat que la beca incorpora l’alumne a l’equip de
l’empresa, les obligacions referents a les gestions amb la Seguretat Social, la prevenció
específica de riscos i altres responsabilitats legals corresponen a l’empresa.
Altres contractes: Les responsabilitats legals són de l’empresa, donat que és una
persona treballadora. En cas de formació dual, el centre docent tindrà la responsabilitat
acadèmica i cal concretar i consensuar, els mecanismes de seguiment bàsics.
Límit horari
En general, el total que dedica l’alumne a la seva formació en el centre i les activitats
d’alternança no superarà les 40 hores setmanals.
El Projecte de FP Dual entre l’INS FERRAN TALLADA i l’IMEB s’organitza de manera que les
hores a l’empresa es realitzen de 9 a 13 hores amb un total de 20 hores setmanals, des de
setembre fins a juliol de 2014, en què l’alumnat realitzarà les Activitats Formatives (AF) que
s’avaluaran i validaran.
Accés alumnat
L’empresa i l’equip docent estableixen, conjuntament, criteris per a la incorporació de l’alumnat
a les empreses, garantint les oportunitats per a l’alumnat del grup, però valorant individualment
el grau de maduresa, els resultats obtinguts en la formació prèvia realitzada al centre educatiu i
les actituds.
Cal aprofitar el component motivador de l’alternança i la formació dual per fomentar el màxim
aprofitament dels aprenentatges per part de l’alumnat, tant a l’empresa com al centre. Orientar
cap al concepte que la formació dual és una oportunitat que s’ha de “guanyar l’alumne/a” i no
un dret, pot ser la peça clau per fomentar la responsabilitat, el compromís i la cultura de
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l’esforç. És important fomentar la motivació de l’alumnat aprenent; provocar la curiositat i fer
que vagi prenent petites decisions farà que aprengui més i amb més interès.
En el procés consensuat entre l’empresa i el centre educatiu s’ha determinat que, com a mínim,
s’ha de garantir que l’alumnat hagi superat la formació corresponent a la prevenció de riscos
laborals.
La selecció de l’alumnat s’ha realitzat tenint en compte els següents aspectes:







Assistència a les reunions de presentació i informació de FCT i del projecte FP
dual. Obligatori.
Assistència i puntualitat durant el període lectiu del curs. (JJAA)
Aprofitament dels estudis i rendiment acadèmic. Expedient acadèmic.Tot
aprovat.(JJAA)
Competència lingüística en català escrit i oral.
Valoració per part de l’equip docent i de la tutoria del perfil i capacitats clau del/la
TEI que es requereix per la tasca professional.
Valoració per part del tutor/a de pràctiques sobre les 100h FCT 1er.

ANNEX 1 Model Petició de l’alumnat per a la participació en la FP Dual.
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Organització prevista en aquest projecte d’alternança
L’organització acordada d’estada per aquest curs és la següent:
Primer curs escolar:
Realització d’un període d’FCT (100 hores) en acabar el curs.
Segon curs escolar:
Realització dels mòduls FP Dual durant tot el curs escolar de setembre a juliol.
L’alumnat estarà contractat de 9 a 13 hores, per tant 768 hores (4 hores/dia x 192 dies/curs)
Els mòduls cursats a 1er Curs són:
Mòduls Professionals
01 Intervenció amb f amílies i
atenció als inf ants en risc
social

02 Didàctica de l’educació
inf antil

03 Autonomia personal i
salut inf antil

Hores
(màx-mín)
132-120

231-198

132-120

HLLD

Unitats formatives

Hores
mínimes

CURS

12

UF1 Intervenció socioeducativa amb inf ants en risc
social

60

1r

48

1r

30

1r

80

1r

40

1r

24

1r

16

1r

20

1r

20

1er

40

1r

60

1r

20

1r

20

1r

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu

30

1r

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

1r

40

1r

50

1r

60

1r

Hores
mínimes

CURS

UF2 Intervenció socioeducativa amb f amílies

60

2n

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal

40

2n

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure

62

2n

40

2n

30

2n

25

2n

25

2n

20

2n

40

2n

33

12

UF1Contextualització de la intervenció educativa en
inf ants de 0 a 6 anys.
UF2 Planif icació dels espais, els temps i els
recursos en educació inf antil.
UF3 Disseny de projectes i activitats educatives en
l’àmbit f ormal.
UF4 Disseny de projectes i activitats educatives en
l’àmbit no f ormal.
UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels inf ants.
UF2 Atenció i cura de l’activitat i el descans dels
inf ants
UF3: Atenció i cura de la higiene dels inf ants
UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial
dif icultat

04 El joc inf antil i la seva
metodologia *

06 Desenvolupament cognitiu
i motriu*

10 FOL

198-162

36

165-132

33

99

0

07 Desenvolupament
sòcioaf ectiu

99-90

08 Habilitats socials*

132-120

12

Hores
(màx-mín)

HLLD

01 Intervenció amb f amílies i
atenció als inf ants en risc
social

132-120

12

03 Autonomia personal i
salut inf antil

132-120

12

04 El joc inf antil i la seva
metodologia *

198-162

Mòduls Professionals

05 Expressió i comunicació*

06 Desenvolupament cognitiu

9

UF1 El joc i les joguines
UF2 Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure
educatiu
UF1 Intervenció en el desenvolupament
sensoperceptiu
UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu

UF1 Intervenció en el desenvolupament af ectivosexual
UF2 Intervenció en el desenvolupament social.
UF1 Habilitats comunicació

Unitats formatives

36

UF1 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió verbal
UF2 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió rítmico-musical
UF3 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió lògic- matemàtic
198-180
18
UF4 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió gestual
UF5 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació
i l’expressió
a través de les TAC
c. Gran Vista, 54 Barcelona 08032
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UF6 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió plàstica

Els Mòduls que es cursaran a 2on curs queden detallats en el següent quadre i
s’especifiquen les hores en el centre i les hores Dual qu es realitzaran i validaran a
l’empresa:
Mòduls
Professional
s
01 Intervenció
amb famílies i
atenció als
03 Autonomia
personal i salut
infantil
04 El joc infantil
i la seva
metodologia *

05 Expressió i
comunicació*

Hores
(màx-mín)

HLLD

Unitats formatives

Hores
mínimes

CURS

CENTRE
TOTAL

DUAL
TOTAL

132-120

12

UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies

60

2n

33

33

132-120

12

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia
personal

40

2n

30

12

198-162

36

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure

62

2n

47

19

UF1 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió verbal

40

2n

30

14

UF2 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió rítmico-musical

30

2n

25

11

UF3 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió lògic- matemàtic

25

2n

16

9

UF4 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió gestual

25

2n

16

13

UF5 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió a través de les TAC

20

2n

20

0

UF6 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió plàstica

40

2n

30

14

20

2n

20

42

2n

13

53

60

2n

33

33

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

2n

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA

22

2n

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

2n

22

198-180

18

06
Desenvolupam
ent cognitiu i
motriu*

165-132

08 Habilitats
socials*

132-120

12

09 Primers
auxilis

66

0

10 FOL

99

0

UF1 Incorporació al treball

66

2n

49

17

11 EIE

66

0

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

2n

50

16

12 Projecte
d'atenció a la
infantesa

99

0

99

2n

66

33

33

UF4 Intervenció primerenca
UF 5 Pràctica psicomotriu
UF2 Dinamització de grups
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Activitats a desenvolupar a l’empresa
En cada projecte de formació professional en alternança, l’equip docent del centre educatiu
analitza les possibilitats de col·laboració, respectant l’organització i la disponibilitat de les
empreses pel que fa a les propostes d’activitats a realitzar, rotacions en diferents llocs de
treball, etc.
En la formació professional dual, com a criteri general, dues hores d’activitat realitzada a
l’empresa tenen una correspondència d’una hora curricular.
Per a avaluar les hores a validar a l’Escola Bressol s’han establert les següents activitats
formatives:
AF GLOBALS

AF
MP12 PAI (PIE)
Planificació,
organització,
implementació
i avaluació d’un
projecte
d’intervenció
educativa

1

Organització d'espais: aula, pati, espais comuns

2

Preparació d'un espai ordenat i segur pel descans dels infants

3

Promoció d'hàbits a l'hora de dinar

4

Foment d'estratègies educatives per afavorir l'autonomia dels infants

5

Higiene: canvi de bolquers i control d'esfínters

6

Adeqüació del llenguatge al nivell maduratiu dels infants

7

Relació amb les famílies durant l'acollida dels infants

8

Proposta de jocs

9

Selecció de joguines i materials

10

Organització de zones de joc a l'aula

11

Manteniment i conservació de les joguines i materials

12

Observació del joc dels infants

13

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió gestual
i verbal

14

Implementació d'activitats afavorides del desenvolupament lògic-matemàtic

15

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió rítmicomusical i/ o plàstica

16

Implementació d'activitats pel desenvolupament sensoperceptiu i cognitiu

17

Implementació d'activitats pel desenvolupament psicomotriu i l'activitat física

18

Acompanyament socioemocional de cada infant

19

Interès per conèixer les característiques i el PEC de l’escola bressol

20

Coneixement de l’estructura organitzativa de l’escola bressol

21

Capacitat de diàleg i consens amb la direcció de l’escola bressol per tal de
planificar el PAI (PIE)

22

Identificació de les necessitats i interessos dels destinataris i adequació del PAI
(PIE) als mateixos

23

Valoració final de la implementació del PAI (PIE)
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AF
MP10 FOL

AF
MP11 EIE

AF
TRANSVERSAL
A TOTS ELS
MÒDULS

24

Participació en equips de treball

25

Comunicació eficaç amb la persona responsable i els membres de l’equip

26

Reconeixement dels drets i deures que deriven de la relació laboral

27

Anàlisis dels sistemes de representació dels treballadors en l’empresa

28

Anàlisis de l’activitat i la ubicació de l’empresa en el sector

29

Anàlisis de l’organigrama i l’organització de l’empresa

30

Anàlisis dels canals de comunicació entre departaments

31

Anàlisis dels productes, tipus de clients, proveïdors, competidors i canals de
comercialització principals de la empresa.

32

Manteniment d’una actitud personal (puntualitat, empatia, etc.) i professional
(ordre, neteja, seguretat, etc.) adequada al lloc de treball.

33

Compliment de les instruccions rebudes i responsabilitat en el desenvolupament
de les tasques assignades

34

Adaptació als canvis de tasques assignades en el desenvolupament de la seva
activitat en l’empresa

35

Compliment dels sistemes de qualitat i seguretat establerts en el centre de treball.

36

Compliment de les normes de protecció i gestió ambiental implantades a
l’empresa
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El Projecte de FP Dual entre l’INS FERRAN TALLADA i l’IMEB s’organitza de manera que les
hores a l’empresa es realitzen de 9 a 13 hores amb un total de 20 hores setmanals, des de
setembre fins a juliol de 2014, en què l’alumnat realitzarà les Activitats Formatives (AF) que
s’avaluaran i validaran.
L’horari de l’alumnat que participa en el programa Dual, es configura de la següent manera:
9 a 9:30h

Suport a la tutora en l’acollida dels infants i les famílies:
§ Rebre l’infant i dir-li bon dia
§ Ajudar-lo a desar la roba
§ Proposar-li alguna activitat de joc

9:30 a 10:30h Suport a la tutora en el joc per racons i les propostes d’activitat, i en l’atenció de
les necessitats d’higiene:
§ Fer propostes de joc a través d’un racó
§ Col.laborar en activitats dirigides per la tutoria
§ Acompanyar i ajudar els infants amb les necessitats bàsiques d’higiene
10:30 a 11h

Suport a la tutora en els jocs i activitats a l’aire lliure
§ Fer propostes de joc
§ Col.laborar en les activitats que presenti l’educadora

11 a 11:30h
infants)

Suport a la tutora en la preparació de l’estona del dinar (espais i higiene dels
§
§

11:30 a 13h
descans

Ajudar a parar taula
Rentar mans

Suport a la tutora durant a l’estona del dinar i la preparació dels infants per al
§
§
§
§
§

Ajudar a acabar els plats als infants
Recollir pitets
Col.laborar i ajudar en els hàbits d’higiene
Treure roba per posar-los a dormir
Preparar els matalassos ni restar al costat dels infants que requereixen
ajuda

Annex 2 MODEL d’acord de beca o contracte que s’utilitza en aquest projecte
Annex 3 GRAELLES D’OBSERVACIÓ
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Protocol d’acollida a l’empresa
Amb anterioritat a la incorporació de l’alumne-aprenent a l’empresa, la persona tutora del
centre docent oferirà informació a la persona tutora de l’empresa en el que fa referència a les
dades de l’alumnat, el seu perfil aptitudinal i actitudinal i si s’escau, els trets específics de
caràcter o personalitat.
A l’empresa convé preparar l’acollida de l’alumnat aprenent d’acord amb un protocol semblant
al que s’utilitza quan s’incorpora nou personal, però ajustat al perfil dels aprenents. Quan es
preveu una incorporació de més d’un alumne es pot fer una acollida conjunta, però és important
garantir que cada alumne tingui una petita acollida individual per tal de rebre d’una forma
personalitzada les indicacions concretes del seu lloc de treball per part de la persona tutora
d’empresa.
Aquesta informació pot ser per escrit, verbal o amb referències documentals, segons els propis
procediments establerts a l’empresa, però donada la possible manca d’experiència laboral de
l’alumne aprenent cal fer una acollida que permeti assegurar que ha rebut correctament la
informació.
Es pot informar sobre:
Ubicació a l’alumne en l’organigrama de l’empresa i en l’entorn productiu, com
s’organitza el lloc de treball, el personal amb el qual es relacionarà i la comunicació que
haurà de tenir amb l’empresa en el cas d’alguna absència o altres incidències.
Les normes de l’empresa, els riscos laborals específics del lloc de treball i el pla
d’evacuació*
La planificació de les tasques a desenvolupar
Pel desenvolupament de les tasques o activitats diàries, la persona tutora d’empresa (o la
persona en que es delegui) ha de donar instruccions verbals i, si s’escau, escrites a l’aprenent.
Per evitar solapaments o estones sense feina, és convenient planificar prèviament les tasques
a realitzar per l’aprenent, dins les possibilitats organitzatives de l’empresa.
Un altre important aspecte a tenir en compte és la informació que s’ha de donar al personal
treballador referent a com s’ha organitzat l’estada de l’alumne i la condició d’aprenent, per tal
de facilitar la seva integració en l’equip de treball.
* L’empresa disposarà d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs d’estada que hagi d’ocupar l’aprenent,
d’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
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Cooperació empresa i centre educatiu. Seguiment i valoracions
Les empreses i el centre educatiu consensuen un procediment pel seguiment i l’orientació de
l’alumnat per tal d’acompanyar-lo en la seva activitat formativa i garantir el seu òptim
aprofitament. L’empresa designa a una persona tutora responsable de realitzar aquesta funció.
És important que tingui les habilitats comunicatives i les competències de formació que es
considerin adients per dur a terme la seva tasca de suport, seguiment i valoració dels
aprenents. Per exemple:
Capacitat de planificació de la formació. Estructurar les continguts i organitzar les
tasques de forma que siguin assolibles per l’aprenent.
Capacitat de lideratge. Cal que l’actitud sigui el més positiva possible, valorant el
potencial de desenvolupament de l’aprenent i propiciant un aprenentatge flexible. Cal
mantenir un clima de treball ordenat i d’acord amb els requeriments del lloc de feina, per
afavorir l’aprenentatge sense incidències.
Capacitat per acompanyar en la formació. Cal que afavoreixi que l’aprenent adquireixi
les capacitacions professionals de forma experiencial i autònoma.
Principals funcions de la persona tutora de l’empresa:
Rebre l’alumne/a i donar-li la informació que calgui.
Ubicar a l’alumne en l’organigrama de l’empresa i en l’entorn productiu
Explicar a l’alumne: com s’organitza el lloc de treball, els seus drets i deures, el personal
amb el qual es relacionarà i la comunicació que haurà de tenir amb l’empresa en el cas
d’alguna absència o altres incidències
Explicar els riscos laborals específics del lloc de treball* i el pla d’evacuació
Vetllar pel seguiment i orientació de l’alumne en la realització de les feines diàries
encomanades i avisar al centre educatiu en cas de produir-se alguna incidència.
Vetllar per la correcta aplicació de les mesures de seguretat i higiene
Valoracions de l’alumne conjuntament amb el tutor/a del centre educatiu.
Vetllar pel control d’assistència i avisar al centre educatiu de les absències que no
estiguin degudament justificades.
Les persones que seran tutores d’empresa poden rebre, a través del centre educatiu, una
formació d’orientació pedagògica i organitzativa per tal de poder realitzar correctament la seva
tasca de col·laboració en la formació professional. Si cal, el centre docent facilitarà material i
donarà suport pel que fa referència a desenvolupar habilitats en les tasques de seguiment de
l’alumnat, gestió d’incidències, eines i procediments de valoració, etc.
La coordinació del seguiment per part del centre educatiu la realitza la persona tutora del grup
amb la col·laboració de tot l’equip docent implicat en la formació en alternança i amb el suport
de la direcció.
Principals funcions de la persona tutora del centre docent:
Contactar amb els tutors d’empresa i als alumnes a l’empresa de forma periòdica.
Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats formatives acordades.
Vetllar per tal que la documentació de seguiment sigui omplerta de forma puntual i
correcta.
Recollir la informació, en col·laboració amb les persones tutores de l’empresa, per
realitzar les avaluacions parcials i finals .
El centre i l’empresa acorden els mecanismes de coordinació entre el professorat i les
persones tutores de l’empresa per tal de fer la valoració de les activitats realitzades per
l’alumnat i obtenir la informació necessària per fer l’avaluació dels aprenentatges.
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El Pla de coordinació, seguiment i avaluació de l’estada dual s’organitza
Per a la recollida d’informació de l’empresa s’utilitzaran unes graelles d’observació amb les
activitats formatives acordades segons els models de l’Annex 3.
Avaluació de les activitats formatives que realitzarà l’alumnat
La direcció de l'Escola Bressol assumirà la tutorització dels 2 alumnes assignats.
L’alumnat haurà d’assistir a l’escola bressol tot seguint els requeriments professionals
(puntualitat, vestimenta, ...). Es proposa que cal assistir a un mínim del 75% de la durada de
l’estada. L’alumnat realitzarà les activitats formatives establertes en les diferents aules
(lactants, caminats, grans) de l’escola bressol assignada.
Les educadores de les escoles bressol faran l’acompanyament educatiu en l’estada de
l’alumne/a a l’escola bressol. I la directora de l’escola bressol serà la tutora del seguiment de
l’estada.
Les educadores donaran indicacions de com l’alumnat desenvoluparan les diferents activitats
formatives i les guiaran en l’aprenentatge. L’observació diària permetrà el seguiment pedagògic
de l’alumnat.
Per a cada trimestre, les educadores caldrà que realitzin el seguiment diari que es recollirà en
dues observacions de cada una de les activitats formatives establertes mitjançant la graella
d’observació. Aquestes observacions permetrà el registre d’una valoració global de l’assoliment
de les activitats formatives que es registra en la graella d’observació de la directora de l’escola
bressol al final del trimestre. Cada trimestre la directora haurà de fer un retorn als alumnes de
la seva evolució i valoració final.
Coordinació entre escola bressol i centre educatiu:
Per part de l’escola bressol, la directora serà la responsable del seguiment de l’estada de les
dues alumnes assignades.
Per part del centre educatiu, es demana una única persona interlocutora que faci el seguiment
de l’estada de les alumnes.
Per al seguiment Dual es realitzarà com a mínim una reunió tècnica al final de cada trimestre
per a la valoració de l’alumnat, on assistiran el professorat responsable de la dual en els
instituts i les direccions de les escoles bressol. S'estableix una visita trimestral com a mínim, i
cada responsable dual acordarà com serà el seguiment amb l'EB assignada.
Segons el calendari de la FP, per ordenar el seguiment trimestral es proposen les reunions
d’avaluació el penúltim dimecres del mes abans de finalitzar el trimestre.
• 1r trimestre : 19 setembre / 29 novembre
• 2n trimestre: 2 desembre / 28 febrer
• 3r trimestre: 4 març / 23 maig
• JJAA 3a aval: 16-30 maig
• JJAA Ord: 2-6 juny
• Activitats recuperació: 10-13 juny
• JJAA Extraordinàries i lliurament notes: 16-20 juny
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Durant el mes de maig la directora i el professorat responsable del seguiment dual podran
pactar una nota final per a cada activitat formativa.
Per tal de facilitar l’aprenentatge a l’entorn productiu, s’utilitzarà la metodologia formativa que
es consideri més adien en cada cas. Per exemple:
Imitació. Es prepara la tasca a realitzar i se li demana a l’aprenent que observi
atentament mentre el treballador desenvolupa la feina, explicant pas per pas el que
s’està fent. L’aprenent fa el que ha vist fer (les vegades que calgui) a l’hora que també
va explicant el que està fent. El tutor/a puntualitza i corregeix el que creu adient
Aprendre amb suport. Es prepara la tasca a realitzar i se li explica a l’aprenent pas per
pas com cal fer-la. L’aprenent demana el suport del tutor/a quan ho necessita.
Posteriorment, el tutor/a revisa la feina i li comunica a l’aprenent la seva valoració.
Les anotacions i valoracions de seguiment han de quedar reflectides al quadern de l’alumnat o
als documents de seguiment o sistema informàtic consensuat entre l’empresa i el centre
educatiu.
Per tal de fomentar el compromís de l’alumnat, es realitzarà una memòria setmanal de les
tasques que desenvolupa a l’empresa i fer una reflexió pedagògica amb les valoracions
corresponents respecte els continguts curriculars.
S’està desenvolupant, per a facilitar el seguiment de la memòria i recollida d’informació dels
aprenentatges i capacitats assolides a l’escola, la plataforma virtual de documents compartits
“Drive”, que s’utilitzen conjuntament per l’alumnat, professorat i persones tutores de l’empresa.
Per la part del mòdul de projecte PAI (Projecte d’Atenció a la Infància) que es realitza a l’escola
caldrà el seguiment específic per part de les Direccions de l’Escola Bressol, amb reunions
periòdiques que s’acordin amb l’alumnat, qui haurà d’adaptar la proposta a les necessitats i
demandes de l’escola, ajustant-se als interessos i característiques dels destinataris/àries i al
context pròxim que és l’escola.
El projecte pot anar dirigit als infants, a les famílies o al personal de l’escola, tenint en compte
que la implementació s’ha de fer en l’horari de 9 a 13 en que realitzen l’estada Dual.
Les hores que es realitzen a l’escola d’aquest mòdul són 66h (33hx2) i que suposen la fase de
diagnòstic (recollida d’informació, detecció de necessitats), seguiment de la planificació amb les
Direccions i la implementació. Per la nostra banda a l’institut es desenvolupa la fase de
sistematització del projecte.
Les Activitats Formatives que s’avaluen a l’Escola Bressol són:
• Interès per conèixer les característiques i el PEC de l’escola bressol: per ajustar el
projecte a les característiques i necessitats del centre, equip docent, infants, famílies.
• Coneixement de l’estructura organitzativa de l’escola bressol: per organitzar els
recursos personals i les funcions que desenvolupa cada persona dins de l’escola
bressol i establir els canals de comunicació adients per a la implementació del projecte.
• Capacitat de diàleg i consens amb la direcció de l’escola bressol per tal de
planificar el PAI (PIE): consisteix en la fase de seguiment que comprèn des de la
proposta del tema del projecte, el seu desenvolupament i la implementació.
• Identificació de les necessitats i interessos dels destinataris i adequació del PAI
(PIE) als mateixos: si a partir de les necessitats detectades a l’escola el projecte
realitzat dóna resposta a la situació de partida.
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•

Valoració final de la implementació del PAI (PIE): la implementació s’ha de preveure
com a màxim la setmana del 28 d’abril. Suposa la valoració global de la intervenció
educativa (paper de l’educador/a, organització dels recursos, temps, espai...)

L’avaluació dels coneixements adquirits a l’empresa en referència al contingut curricular
del cicle formatiu és potestat exclusiva del professorat del centre educatiu amb
l’atribució docent corresponent. Per fer aquesta avaluació, es tenen en compte, en la
proporció que es consideri adient en cada cas, les valoracions realitzades per part de la
persona tutora de l’empresa.
La persona tutora d’empresa pot recollir les valoracions utilitzant els criteris de valoració
prèviament establerts de:
● Molt adequada: 10-9
● Força adequada: 8-7
● Adequada: 6-5
● Poc adequada: menys de 5
Les actituds i habilitats de l’alumnat es valoraran mitjançant observacions objectives de
l’activitat de l’aprenent, evitant les opinions subjectives.
Les instruccions de la DGFPIERE del Departament d’Ensenyament pel desenvolupament de la
formació professional en alternança dual, orienten cap a dos models organitzatius, essent el
model del present projecte Dual en Escoles Bressols Municipals de Barcelona el que implica
que les activitats formatives en l’empresa s’avaluen dins de cadascun dels mòduls
professionals amb els que estiguin relacionades
S’ha proposat una graella d’observació per les educadores, per a Direcció i per a les reunions
de seguiment trimestral amb les responsables de dual, sobre els aspectes importants per a
recollir informació per a la valoració de forma objectiva i que es recull en l’Annex 3.
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Habilitats, actituds i gestió d’incidents
En el currículum ja s’estableixen competències, habilitats i actituds que són l’eix de la formació
que s’indiquen en l’apartat d’informació sobre el cicle i que queden detallades en l’Annex del
DECRET 244/2013, de 5 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de
grau superior d’educació infantil.
El paper del tutor/a de l’empresa és clau en transmetre no tan sols coneixements, sinó també
valors, habilitats i actituds.
En els anys d’experiència en projectes de formació en alternança, la incidència dels conflictes
ha estat molt baixa, però cal preveure mecanismes entre l’equip docent i les persones
responsables de l’empresa per a la resolució de les possibles incidències, facilitant l’adaptació
de l’alumnat a l’empresa i oferir les màximes possibilitats d’obtenció del títol.
És convenient que aquests criteris quedin recollits als documents de funcionament (NOFC) del
centre educatiu.
Conjuntament amb el tutor/a del centre educatiu, s’han de mantenir contactes periòdics per fer
una valoració general del seguiment i evolució dels aprenentatges, en els aspectes actitudinals,
coneixement e integració a l’equip de l’empresa i el propi desenvolupament de les tasques. És
important recollir les anotacions corresponents als aspectes a millorar i en els que destaca per
comunicar-li a l’alumne i que quedi constància al seu quadern, memòria, graella o document de
seguiment.
Quan l’aprenent no realitza una tasca correctament o mostra una actitud poc participativa, amb
manca d’interès o no respectuosa amb companys/es, equipaments o espais, cal fer-li la reflexió
corresponent i informar a la persona tutora del centre educatiu per tal de prendre conjuntament
les mesures que calguin.
Es poden originar incidents per la diversitat de criteris i opinions sobre l’organització i execució
de les tasques dins un equip de treball i també en els aspectes afectius o emocionals causats
pels sentiments negatius derivats d’una mala relació interpersonal.
Cal estar atents per poder abordar una dificultat quan apareixen les primeres senyals. Si
l’estudiant ha fet quelcom malament és millor comentar-li en privat. Les principals eines del
tutor/a són el diàleg i la reflexió conjunta amb l’aprenent.
Sense deixar d’estar atents, algunes vegades no cal actuar i prendre mesures correctores
immediates i es pot facilitar la gestió de l’incident deixant un temps de reflexió que pot
alleugerar la tensió i apropar posicionaments.
Per una altra banda, és molt convenient felicitar l’estudiant en el moment que es vegi que ha fet
un progrés o una tasca ben feta per augmentar la seva seguretat i motivació.
En el supòsit que durant el seguiment, es consideri que el rendiment o l’actitud de l’aprenent no
és l’adequat per assolir la superació dels estudis, l’empresa i el centre educatiu valoraran
conjuntament la situació particular en cada cas i es prendran les decisions que es considerin
adients, d’acord amb els documents de funcionament del centre docent.
Abans de considerar la possible baixa de l’alumne en l’activitat de l’empresa, cal explorar altres
opcions que facilitin l’adaptació de l’aprenent i la correcció de les seves actituds. Es poden
ajustar les activitats, canviar el lloc de feina, realitzar durant un temps activitats o programes al
centre educatiu que afavoreixen la seva maduresa, etc.
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Per facilitar la bona resolució de les possibles incidències convé mantenir un actitud positiva i
un caràcter conciliador, evitant escridassades i culpabilitzacions innecessàries, especialment
en públic. Hem de considerar les diferents versions d’un mateix incident per trobar elements
que no havíem tingut en compte en una valoració inicial. Per aquest motiu, cal escoltar a totes
les parts amb objectivitat, imparcialitat i sense prejudicis.
Per gestionar correctament un incident, cal anar a les arrels del problema. Moltes vegades
trobem oportunitats de millora, perquè, un petit conflicte pot ser tan sols una alarma, com la
punta d’un iceberg que ens ajuda a identificar possibles canvis en els processos de treball i
poder preveure futurs inconvenients. D’aquesta forma
Si finalment, un cop esgotades les altres possibilitats, s’acorda entre el centre educatiu i
l’empresa finalitzar anticipadament l’estada de l’aprenent*, o en el cas que l’alumne/a demana,
per causa justificada, sortir del projecte de formació dual, el centre educatiu haurà d’oferir, en la
mesura de les seves possibilitats i recursos, un sistema alternatiu per a l’obtenció dels
aprenentatges previstos al llarg de l’estada a l’empresa. Des de l’INS FERRAN TALLADA
oferim les següents possibilitats:
Integrar l’alumne en un altre grup sense formació dual.
Establir, per part de l’equip docent, activitats alternatives a l’estada a l’empresa orientat
cap als objectius generals del cicle o cap als criteris de recuperació establerts a les
unitats formatives corresponents. Aquestes activitats no suposaran, necessàriament, la
total presència de l’alumne al centre formatiu.
I si s’escau, donat que el cicle formatiu està ofertat per l’IOC, s’orientaria a l’alumnat cap
a la matriculació del mòdul o unitat formativa a distància.
*En cas que la impossibilitat de continuar en l’empresa estigui causada per conducta no apropiada de l’alumne,
s’aplicaran les mesures que la direcció del centre i el consell escolar consideri adients, d’acord a l’establert en els
documents de funcionament (NOFC). Per exemple: baixa del cicle, orientació cap a altres estudis, realització
d’activitats o programes que afavoreixen la seva maduresa, etc.
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ANNEXOS
ANNEX 1 Model Petició de l’alumnat per a la participació en la FP Dual.
ANNEX 2 Model de Beca o Conveni
ANNEX 3 Graelles d’Observació: educadores, direccions i seguiment responsables dual.
ANNEX 4 Orientacions Memòria de l’alumnat.
ANNEX 5 Material de suport: Enllaços d’interès, activitats complementàries, informació i
dinàmiques d’habilitats pel seguiment i avaluació, ...
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ANNEX 1 Model Petició de l’alumnat per a la participació en la FP Dual.
Jo.......................................................................................................................amb DNI
......................................... alumne/a del CFGS EI Grup…………….. he estat informat/da i
estic interessat/da en participar el curs 20xx-xx en el projecte FP Dual.
I, perquè consti, signo aquesta petició de participació.
Barcelona, …… de………………..de 2013
Signatura
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ANNEX 2 Model de Beca o Conveni
ACORD PER A L’ACTIVITAT FORMATIVA EN ALTERNANÇA EN EL DESENVOLUPAMENT
DE LA BECA DE FORMACIÓ
Identificació de les parts
ALUMNE/A AMB BECA: <Nom i cognoms>
Data de naixement: ...
Domicili: <especifiqueu>
Telèfon: ...
Adreça electrònica: ...

DNI: ...

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (IMEB), amb NIF P5890001J
El Sr. Manel Medeiros Pérez, amb DNI, 46326365H com a gerent de l’IMEB, designa com a persona tutora, el Sr/la
Sra: <Nom i cognom del tutor/tutora>
Telèfon Escola bressol: ...

Adreça electrònica: ...

per fer el seguiment de les activitats formatives desenvolupades a l’empresa mitjançant una beca, amb una
contraprestació econòmica per a l’alumne-aprenent de 266,26 euros mensuals.
CENTRE EDUCATIU: <Nom del centre>
Com a director/a del centre, <el/la senyor/senyora> <Nom i cognoms>
DNI: ...
certifica que <Nom i cognoms de l’alumne/a> està matriculat/da en aquest centre en el cicle formatiu de grau
superior d’Educació infantil, que es desenvolupa en la modalitat d’alternança i amb formació dual, mitjançant una
beca de formació i, per al seu seguiment, designa el professor/a Sr/Sra. <Nom i cognoms>, com a tutor/a de la
formació
Telèfon: ...

Adreça electrònica: ...

Referències normatives
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació
Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial
Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de
formació professional inicial.
Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim
General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que
preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema de la Seguretat Social.

Les parts signants acorden:
a)

Mantenir, durant el temps acordat en el conveni, la distribució establerta de l’horari i de la jornada de beca de
formació per possibilitar l’alternança amb la formació en el centre educatiu, llevat d’extinció:
1. per força major, mitjançant la comunicació immediata al centre educatiu.
2. per concurrència d'altres causes justificades, comunicades en el termini de preavís que es determini en el
conveni.

b) Desenvolupament de la beca:
Inici:
12 de setembre de 2013.
Finalització:
15 de juliol de 2014
Distribució horària ordinària: de 9 a 13 hores (es podran acordar altres distribucions
c)

horàries)

Fer el seguiment i avaluar d’acord amb els criteris i les especificacions incloses en el conveni de col·laboració i
l’organització anual, els aprenentatges de l’alumne en les activitats que ha de realitzar a l’Escola bressol
municipal:
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-

Organització d’espais: aula, pati, espais comuns
Preparació d’un espai ordenat i segur pel descans dels infants
Promoció d’hàbits a l’hora del dinar
Foment d’estratègies educatives per a la promoció de l’autonomia dels infants
Higiene: canviar bolquers i control d’esfínters
Utilització del llenguatge corresponent al nivell maduratiu i l’edat de cada infant
Relació amb les famílies: conversa amb les famílies durant l’acollida dels infants a l’Escola bressol
El joc infantil i la seva metodologia: propostes de joc, selecció de joguines i materials de joc per a
diferents espais, organitzar espais de joc i/o racons de joc, manteniment i conservació dels jocs i
les joguines, observació del joc dels infants
Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió verbal, gestual, lògicomatemàtic, ritmico-musical i plàstica
Implementació d’activitats pel desenvolupament sensoperceptiu i cognitiu
Preparació de sessions de psicomotricitat i activitat física
Acompanyament socioemocional de cada infant
Planificació, organització, implementació i avaluació d’un projecte d’intervenció educativa.

d) L´IMEB ha de disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs on desenvoluparà la seva activitat
l’alumne amb beca de formació, d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
e)

L´IMEB ha de complir el termini previst per a cada beca, sense perjudici de la facultat de decidir interrompre o
donar per acabada la beca segons la normativa vigent.

f)

L´IMEB ha d’incloure l’alumne que formalitzi la beca de formació en el Règim General de la Seguretat Social,
com a assimilat a treballador per compte d’altri, d’acord amb el que preveu l’article 1 del Reial decret
1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la
Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la
disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259, de 27.10.2011).

g) Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, les parts garanteixen el compliment del que estableix
la legislació vigent en la matèria, i especialment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Barcelona, a <data>
Alumne/a:

Institut Municipal d’Educació:

Centre educatiu:

<Nom i cognoms>

Manel Medeiros Pérez

<Nom i cognoms>

NOTA.- Cal signar tres còpies: per al centre educatiu, l’alumne/a i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
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ANNEX 3 Graelles d’Observació: educadores, direccions i seguiment responsables dual.

GRAELLA D'OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ (EDUCADOR/EDUCADORA)
Nom i cognoms de l'alumne/alumna:
EBM:
Educador/Educadora:

Grup:

Data:

OBSERVACIÓ
Activitats Formatives

La realització de les Activitats Formatives ha estat:

Organització d'espais: aula, pati, espais comuns

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Preparació d'un espai ordenat i segur pel descans dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Promoció d'hàbits a l'hora de dinar

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Foment d'estratègies educatives per afavorir l'autonomia dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Higiene: canvi de bolquers i control d'esfínters

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Adeqüació del llenguatge al nivell maduratiu dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Relació amb les famílies durant l'acollida dels infants

Molt adequada
Observacions:

Proposta de jocs

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Selecció de joguines i materials

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Organització de zones de joc a l'aula

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Manteniment i conservació de les joguines i materials

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observació del joc dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió gestual i verbal

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Implementació d'activitats afavorides del desenvolupament lògic-matemàtic

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió rítmico-musical i/ o
plàstica

Molt adequada
Observacions:

Implementació d'activitats pel desenvolupament sensoperceptiu i cognitiu

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Implementació d'activitats pel desenvolupament psicomotriu i l'activitat física

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Acompanyament socioemocional de cada infant

Molt adequada
Observacions:

Manteniment d’una actitud personal (puntualitat, empatia, etc.) i professional

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

(ordre, neteja, seguretat, etc.) adequada al lloc de treball.
Compliment de les instruccions rebudes i responsabilitat en el desenvolupament
de les tasques assignades
Adaptació als canvis de tasques assignades en el desenvolupament de la seva
activitat en l’empresa
Compliment dels sistemes de qualitat i seguretat establerts en el centre de treball.
Compliment de les normes de protecció i gestió ambiental implantades a l’empresa
Observacions:

Observacions generals:

Signatura Educador/a:

GRAELLA D'OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ (DIRECCIÓ)
Trimestre:
Data reunió de seguiment:
Nom i cognoms de l'alumne/alumna:
EBM:

OBSERVACIÓ
Activitats Formatives

La realització de les Activitats Formatives ha estat:

Organització d'espais: aula, pati, espais comuns

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Preparació d'un espai ordenat i segur pel descans dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Promoció d'hàbits a l'hora de dinar

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Foment d'estratègies educatives per afavorir l'autonomia dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Higiene: canvi de bolquers i control d'esfínters

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Adeqüació del llenguatge al nivell maduratiu dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Relació amb les famílies durant l'acollida dels infants

Molt adequada
Observacions:

Proposta de jocs

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Selecció de joguines i materials

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Organització de zones de joc a l'aula

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Manteniment i conservació de les joguines i materials

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observació del joc dels infants

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió gestual i verbal

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Implementació d'activitats afavorides del desenvolupament lògic-matemàtic

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Implementació d'activitats afavoridores del desenvolupament i l'expressió rítmico-musical i/ o
plàstica

Molt adequada
Observacions:

Implementació d'activitats pel desenvolupament sensoperceptiu i cognitiu

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Implementació d'activitats pel desenvolupament psicomotriu i l'activitat física

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Acompanyament socioemocional de cada infant

Molt adequada

Observacions:

Interès per conèixer les característiques i el PEC de l’escola bressol (PAI – PIE)

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Coneixement de l’estructura organitzativa de l’escola bressol (PAI – PIE)

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Capacitat de diàleg i consens amb la direcció de l’escola bressol per tal de

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

planificar el PAI (PIE)
Identificació de les necessitats i interessos dels destinataris i adequació del
PAI (PIE) als mateixos
Valoració final de la implementació del PAI (PIE)

Observacions:

Participació en equips de treball

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Comunicació eficaç amb la persona responsable i els membres de la comunitat educativa

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Reconeixement dels drets i deures que deriven de la relació laboral

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Identificació dels sistemes de representació dels treballadors en l’empresa

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Observacions:

Anàlisis de l’activitat i la ubicació de l’empresa en el sector de l’Educació Infantil.

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Anàlisis de l’organigrama i l’organització de l’empresa

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Anàlisis dels canals de comunicació entre els equips educadors.

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Anàlisis dels serveis prestats, tipus d’usuaris, proveïdors, competidors i

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

Molt adequada

Força adequada

Adequada

Poc adequada

vies de difusió de les metodologies emprades i dels serveis oferts per l’empresa
Observacions:

Manteniment d’una actitud personal (puntualitat, empatia, etc.) i professional
(ordre, neteja, seguretat, etc.) adequada al lloc de treball.
Compliment de les instruccions rebudes i responsabilitat en el desenvolupament
de les tasques assignades
Adaptació als canvis de tasques assignades en el desenvolupament de la seva
activitat en l’empresa
Compliment dels sistemes de qualitat i seguretat establerts en el centre de treball.
Compliment de les normes de protecció i gestió ambiental implantades a l’empresa

Observacions:

Observacions generals:

Signatura i segell de la Direcció de l'EB:

Signatura responsable seguiment dual (Institut):

MODEL REGISTRE REUNIÓ TIRMESTRAL EBM – INSTITUT

EBM:
DIRECCIÓ EBM:
TUTORIA EBM:
ALUMNE/A:
TUTORIA INS FERRAN TALLADA:
DATA:
REGISTRE OBSERVACIONS:

Aspectes tractats:

Observacions:

En relació amb els infants

En relació amb les famílies

En relació amb l’equip

En relació als jocs i dinàmiques

En relació a les activitats que afavoreixen
l’expressió de l’infant (els diferents
llenguatges)

En relació al seguiment i desenvolupament
del PAI/PIE
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Altres observacions i/o incidències:

Acords:
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ANNEX 4 Orientacions Memòria de l’alumnat.
ACTIVITAT DE SEGUIMENT DUAL: EL DIETARI
Propòsit de la memòria dual:
•

Per documentar o fonamentar el procés d’aprenentatge.

•

Per avaluar el que s’ ha après, l’esforç i el progrés de l’estudiant

•

Per a avaluar el propi treball

•

Per individualitzar l’aprenentatge

•

Per millorar l’aprenentatge

Estructura:

Setmana 1
Dates 28/10 al 2/11 de 2013
Títol: Resum / síntesi/ fet/
situació/ anécdota/ tema
Reflexió i transferències
personals i professionals

Contingut:

A continuació es descriuen les pautes a seguir per tal d’elaborar la memòria/dietari setmanal.
El dietari ha de ser una eina útil i eficaç per recollir totes aquelles dades rellevants que es produeixin en la nostra
estada a l’escola, dades que ens permetran reflexionar sobre aquestes experiències inicials i que han de contribuir
a la nostra formació com a futures educadores.
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1.

El registre es farà setmanalment.
Com a orientació tingueu en compte que cada setmana haureu de recollir i analitzar aquelles
situacions que us porten a reflexionar sobre el model d’intervenció a l’aula, aquelles consideracions
organitzatives de l’escola, de l’activitat, del dia a dia que heu après, aquelles observacions dels infants
que us porten a reflexionar sobre coneixements previs sobre el seu desenvolupament... Recordeu de
no fer un relat de la seqüència diària i del què fan els infants, sinó una anàlisi de la vostra intervenció i
dels aprenentatges que esteu realitzant com a educadores, establint connexions amb els
coneixements previs adquirits al cicle i la vostra experiència.

2.

El diari recollirà la “conversa” entre la persona que ho realitzi, (...) i les situacions que es generin en
l'espai de l'aula (...). Es tracta de realitzar una descripció analítica i reflexionada de les idees,
suggeriments, sentiments i sensacions (...) de tots aquells aspectes de la dinàmica de l'aula (clima,
estructura i contingut de les intervencions, dinàmiques generades) o del context social més ampli
(...) que puguin relacionar-se amb els continguts de l'acció formativa en desenvolupament (...).” Es
tracta de fer una reflexió cercant els per què de la intervenció educativa en relació a:
•

Les necessitats i interessos dels infants, els aprenentatges i les capacitats que es promouen en
relació a:

•

§

dimensió cognitiva.

§

dimensió emocional i afectiva.

§

dimensió físic i motriu.

§

dimensió social i cognitiu.

Més específicament a les activitats formatives que es desenvolupen a l’empresa en relació a:
§

Paper de l’educador/a.

§

Organització dels recursos i del material a l’Escola Bressol

§

Distribució de l’espai a l’escola bressol.

§

Tipus de jocs i joguines.

§

Tipus d’activitats: lúdicocreatives, representatives i expressives- comunicatives.

§

La relació i comunicació amb les famílies.

§

L’atenció de les necessitats bàsiques del nen/a a per part de l’educador/a.

§

L’observació com a eina de millora i reflexió de l’acció educativa.

3. Reviseu els treballs de reflexió realitzats el curs passat (visites, cas pràctic, avaluació implementació…)
Font:http://webpages.ull.es/users/mgallard/; http://webpages.ull.es/users/mgallard/Portafolios_IMBERNON.htm
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ANNEX 5 Orientacions Memòria de l’alumnat.
Alguns temes a tenir en compte (per revisar amb les aportacions dels Coach)
Conducta assertiva. És la conducta mitjançant la qual s’expressen els drets, sentiments, idees
o opinions amb respecte i sense lesionar els drets de les altres persones.
Empatia. És la capacitat de posar-se en lloc de l’ altre i comprendre els pensaments i emocions
alienes.
Barreres de la comunicació:
• Personals. Són les derivades de la situació personal i psicològica de l’emissor i el
receptor, que varien en funció de les característiques pròpies de cada persona, la
percepció de la realitat, els valors o els sentiments.
• Físiques. Són interferències provocades pel medi físic on té lloc la comunicació, per
exemple el soroll, la distància inapropiada dels interlocutors o una il·luminació
insuficient.
• Semàntiques. Són causades per una distorsió en la interpretació dels símbols, termes o
conceptes utilitzats en el procés de comunicació.
Estils de gestió (a evitar):
• Evitació. S’ignora l’existència del problema, evitant-ne o posposant-ne una resolució.
• Imposició. S’imposa l’opció d’una part a costa de l’altra utilitzant l’estratègia de
negociació “jo guanyo, tu perds”.
• Permissiu. Es caracteritza per la inexistència de regles clares, situació que afectarà a la
implicació i a la responsabilitat de les parts en conflicte.
Estils de gestió (a potenciar):
• Compromís. S’arriba a solucions que comporten un grau de cessió per ambdues parts i
els aporten algun grau de satisfacció comuna.
• Col·laboratiu. S’aconsegueix que totes les parts guanyin mitjançant l’aplicació de
l’estratègia de negociació “jo guanyo, tu guanyes”.
Alguns consells que poden ser d’utilitat a la persona tutora d’empresa:
• Realitzar l’acollida inicial en un lloc adequat
• Atendre, especialment els primers dies, al llenguatge verbal i no verbal de l’aprenent. Si
un alumne no m’ entén ho notaré més amb com reaccionarà o es mourà que amb el que
em pugui dir
• Informar en el moment de l’acollida de les normes de l’empresa, els “límits” i les
recomanacions importants.
• Donar la informació que calgui en el moment que sigui necessària (cal analitzar quina
informació és necessària a l’inici, quina al començar determinades activitats, etc.)
• Valorar quines informacions o instruccions són necessàries donar-les verbalment i/o per
escrit.
• La motivació depèn, en bona part, del seu tutor/a, que és clau per transmetre els
coneixements pràctics de la feina i els valors.
• Si l’ alumne ha d’ introduir una correcció en el seu treball és millor que la busqui
conjuntament amb el tutor o amb l’ equip de treball corresponent
• Les principals eines del tutor són el diàleg i la reflexió conjunta amb l’aprenent. És
important afrontar els problemes, conflictes o dificultats quan es presenten (millor en
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•

privat) i felicitar l’estudiant en el moment que es vegi que ha fet un progrés o una tasca
ben feta (millor en públic).
Observar l’aprenent donarà pistes del seu procés d’integració a l’empresa.

En resum, assegurar que l’aprenent ha rebut tota la informació que precisa, planificar
correctament les tasques a realitzar i fer un seguiment acurat són les millors eines per
tal d’evitar qualsevol incident o dissonància i facilitar el màxim aprofitament de l’estada a
l’empresa.
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