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Projecte Germà – Gran 

 

 Dins dels objectius globals de l’enfocament del  Servei Comunitari posat en marxa al 

nostre Centre que es vinculen a l’autonomia personal de l’alumnat i al creixement personal  es 

desenvolupa este projecte de Germà – Gran que pretén com a objectius generals i específics 

millorar la integració general de part de l’alumnat que s’incorpora al nostre Centre així com 

incidir en la detecció i actuació davant dels fenòmens d’assetjament que es poden 

desenvolupar entre l’alumnat del Centre. 

 Objectius 

 Detectar situacions que requereixin actuacions i/o mediacions per evitar casos que 

puguin derivar en assetjament i/o situació de vulnerabilitat de l’alumnat de menor 

edat. 

 Millorar la integració de l’alumnat que s’incorpora al centre. 

 Completar la formació de caràcter personal i comunitària en l’alumnat que finalitza 

l’ESO i exercir com a tutor/a dins del projecte. 

 Cohesionar l’alumnat i, de la mateixa manera, cohesionar el Centre. 

 

 Temporalització 

Fase 1 : Selecció d’alumnat que pot mostrar més aptituds i predisposició per participar al 

programa dins de la comissió d’atenció a la diversitat del Centre. 

Fase 2 :  Implicació i informació a  les famílies del projecte ( document adjunt ). 

Fase 3 :  Aplicació durant un trimestre ( document adjunt ). 

Fase 4 :  Valoració final. 

 

 Accions ( Alumnat ) 

Tutor/a 

 Orientar tutorand/a en els dubtes generals que poguessin tindre al Centre 

 Convertir-se en la persona de referència en el temps d’esbarjo 

 Oferir-se com ajuda en l’organització i gestió del temps relacionat amb els estudis del 
tutorand/a 

 
El tutor/a és la persona que, una vegada detectada la situació, pot facilitar la transmissió 
d’informació als canals que l’Institut té i que coneix per poder resoldre-la. 
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Tutorand/a 

 Deixar-se assessorar pels seu tutor/a 

 Ajudar a millorar el projecte aportant idees o accions 

 Entendre quina és la finalitat i funcions que inclou este projecte 
 
El tutor/a és una persona que t’oferirà ajuda i orientació ja que coneix el centre i al seu 
funcionament. No cal que sigueu amics/gues, només que confies en ell/a per què te pugui 
ajudar en qualsevol problema que tingues. 
 

 


