
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Esteve Terradas i Illa 

 

 

19/02/2020 DOC_ET_26 Pàgina 1 de 5 

Revisió 00 AGENDA DELS TUTORS/ES I EQUIPS DOCENTS FP 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

AGENDA DELS TUTORS/ES I EQUIPS DOCENTS 

Quan a l'acció apareix una X significa que aquesta acció és preceptiva ja que és normatiu, està determinada en algun procediment o bé 
està aprovat en els àmbits de decisió de l'Institut: 
 

Quan Acció Registres 

Juliol Matriculació 
 Guia alumne 

Carpeta Institut 

 

 

 

 
Setembre 

Rebre de secretaria la següent informació: 

· Alumnat amb necessitats educatives especials (si n’hi ha). 

· Alumnat amb el permís d'imatge signat o, en tot cas, llistat dels alumnes que no 

tenen el permís signat. 

· Alumnat amb el permís de sortida del centre si és menor d'edat o, en tot cas, 

llistat dels alumnes que, sent menors d'edat, no poden sortir del Centre sense 

permís patern (patis, sortides, etc...) 

· Informació del procediment a seguir per tot el professorat de com consultar, via 

SAGA, les fitxes, fotos, assignatures pendents, etc, de l’alumnat. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
Material disponible a SAGA 

 

Setembre 

 
Acollida alumnes, presentació equip docent, entrevistes, desenvolupament de la 

tutoria d’inici de curs, NOFC i normes específiques del departament. 

 

X 

Llistes corregides 

Canvis de grup 

Fitxes d’alumnes 

Dossier alumnes 

Setembre Recollir els dossiers de tutoria (tutors de 2n) X 
 

Setembre Lliurament dels fulls d’inici de curs dels crèdits / mòduls X Fulls resum crèdit / mòdul 

Setembre Entrevistes amb els alumnes X Fitxa personal de l'alumnat 

Setembre Orientació sobre el curs, sortides professionals i acadèmiques X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Setembre Control assistència X Llista alumnes corregida 
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Quan Acció Registres 

Setembre Passar enquesta d’inici de curs (es farà on-line) 
 

Enquestes 

 

Setembre 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, resultats avaluació zero, 

valoració inici de curs, homogeneïtat del grup, alumnes amb crèdits 

pendents, alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes 

repetidors, actituds, 

 

X 

 

Acta 

 
etembre a novembr 

 
Informació sobre la Formació en Centres de Treball, tipus d’exempcions.  

 
X 

Llistat alumnes que faran l’FCT. 

Formalització imprès incidències alumnes que 

no volen realitzar l’FCT 

Octubre Elecció delegats i formació sobre la representació dels alumnes a l’Institut  X Nom delegat. Acta de la sessió 

Octubre 
Informació activitats d'Institut: extraescolars, esportives, associacions, consell 

escolar, etc. 
X 

Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

 
Octubre 

Organització castanyada: lloc, dia, hora, transport, documents, professorat 

acompanyant. 

 
X 

Fulls autoritzacions famílies, 

Autorització sortida coordinació d'estudis, 

comunicat seguretat social 

Octubre Formació Pla d’evacuació i confinament X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Octubre Concreció en l’imprès corresponent la planificació de l’FCT X Planificació FCT 

Octubre Formació dels alumnes per preparar l’acollida de l’FCT X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Octubre Enquesta acollida X Resum enquestes 

 
Octubre 

Avaluació inicial: resultats enquesta acollida, resultats acadèmics, 

assistència, adaptacions curriculars si s'escau, seguiment acords, altres 

observacions. 

 
X 

Acta avaluació (imprès avaluació) 

Full de signatures 

Octubre Reunió amb pares i mares GM X Dossier famílies 
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Quan Acció Registres 

Octubre Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Octubre-Novembre Informació FP DUAL 
 

Full informatiu. 

Novembre 
Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, previsió activitats 

orientació professional, seguiment acords, valoració reunió famílies, 
X Acta i imprès activitats setmana orientació 

Novembre Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

 
Desembre 

Primera avaluació: Resultats, assoliment objectius, assistència, seguiment 

d'alumnes amb crèdits pendents, seguiment d'alumnes amb necessitats 

educatives especials, seguiment acords, evolució del grup, altres. 

 
X 

Acta avaluació (imprès avaluació) 

Full de signatures 

Desembre Informació als alumnes dels resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Desembre Autoavaluació dels alumnes 
 

Notes 

Final Trimestre Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 

 
Gener 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, assignació 

responsabilitats activitats orientació, planificació crèdit síntesi, seguiment 

acords. 

 
X 

 
Acta 

Gener Enquestes ex-alumnes curs anterior, seguiment inserció. X Fitxa seguiment ex-alumnes 

Gener Informació FP DUAL 
 

Full informatiu. 

Febrer Activitats orientació professional: visites i/o xerrades tècniques X Full informatiu 

Febrer 
Activitats orientació acadèmica: pas de GM a GS, estudis universitaris, altres 

Cicles Formatius, d'altres estudis. 
X Full informatiu 

Febrer Activitats orientació laboral: inserció laboral X Full informatiu 
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Quan Acció Registres 

Febrer Activitats orientació personal: salut personal 
 

Full informatiu 

Febrer 
Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, seguiment acords, 

valoració activitats orientació, assignació responsabilitats crèdit síntesi. 
X Acta 

Febrer Avaluació parcial FCT (el mes és orientatiu) X qBID 

Març Autoavaluació dels alumnes 
 

Notes 

 
Març 

Segona avaluació: Resultats, assoliment objectius, assistència, seguiment 

acords, evolució del grup, previsió alumnes que passen i repeteixen, altres. 

SELECCIÓ ALUMNES DUAL. 

 
X 

Acta avaluació (imprès avaluació) 

Full de signatures 

Març Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Final Trimestre Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 

Abril 
Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, seguiment acords, 

assignació responsabilitats crèdit síntesi. SELECCIÓ ALUMNES DUAL. 
X Acta 

Abril-Maig Informació FP DUAL. 
 

Full informatiu. 

Juny Valoració crèdits / mòduls X Resultats enquestes 

Juny Valoració activitats orientació X Resultats enquestes 

Juny Avaluació final FCT X Quadern alumne. Acta avaluació 

Juny Diploma i carta agraïment empreses col·laboradores noves 
 

Registre diplomes 

Juny Diploma i carta agraïment empreses col·laboradores 
 

Registre diplomes 

Juny Autoavaluació dels alumnes 
 

Notes 
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Quan Acció Registres 

Juny 
Tercera avaluació i final: Resultats, assoliment objectius, assistència, 

seguiment acords, previsió alumnes que passen i repeteixen, altres. 
X 

Acta avaluació (imprès avaluació) 

Full de signatures 

Juny 
Avaluació extraordinària: Resultats, objectius assolits, recomanacions als 

alumnes pel proper curs. Proposta de canvis al departament pel proper curs. 
X 

Acta avaluació (imprès avaluació) 

Full de signatures 

Juny Informació estudis universitaris, documentació pre-inscripció universitària. X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 

Juny 
Lliurament “Valoració indicador gestió empreses ...” i l’enquesta final FCT (tutors/es 

FCT) 
X 

Memòria 

Escola Empresa 

Juny Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 

Juny 
Acte cloenda i/o lliurament notes. Pels grups que finalitzen estudis també fotografia 

grup i certificat bàsic seguretat laboral en els Cicles de GM de ME, MA, AU i AG 
X Actes de notes i registre secretaria 

Juny Lliurar el dossier de tutoria al cap de departament X Dossier 

Juny Concreció FP DUAL 
 Concretar amb alumnes que participaran en la 

FP DUAL 

CURS SEGUIMENT ACADÈMIC INDIVIDUALITZAT X 
Actes equips docents, notes, assistència, fitxes 

personals alumnat 

CURS SEGUIMENT FCT X 
Seguiment FCT a qBID 

Resum seguiment FCT 

CURS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I PROFESSIONALS X 
Full informatiu o acta de la sessió o programació 

activitat 
 

 


