
 

 
 

 

 

Programa finançat pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport i 

cofinançat pel Fons Social Europeu  

 

FEM 1                          
Dirigit a l’alumnat que realitza CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència         

Institut La Serreta, de Rubí 
 
 

Oferir reforç escolar a l’alumnat que està a la frontera de promocionar o de fracassar a la                                                                  
                                                         seva post obligatòria 
                                        
        Un cop realitzat l’anàlisi dels resultats acadèmics  de  l’alumnat de CF GM Atenció a Persones en Situació de  

        Dependència, del curs passat,  i  juntament amb l’avaluació  diagnòstica que es realitza al nou alumnat, s’ha  

        parlat amb els caps de departament dels respectius cicles CF GM APSD i CF GS Integració Social  i s’ha arribat  

        a la conclusió de que el resultats acadèmics poden ser molt millorables amb suport educatiu.      

 

                                                                            

 

 

 

                                   F  utur                    È   xit               M  illora               1 punt 

Millorar l'èxit en els estudis Millorar l'ambient de treball Reduir l'abandonament escolar 

Què 

• Pretén facilitar l’escolaritat en el primer pas de l’Educació Post-Obligatòria i està dirigit a l’alumnat de cicle formatiu de grau mitjà Atencio a Persones en Situació de 
Dependència, que està en risc o amb dificultats en la realització dels seus estudis, i que amb suport adequat pot millorar els seus hàbits de treball, consolidar els seus 
aprenentatges i millorar els seus resultats acadèmics. 

Quí i Com 

• S’articula mitjançant la col·laboració d’un grup d’alumnes de 2n curs de CFGS d’Integració Social i es vertebra des del mòdul  professional 7 ,de Suport a la Intervenció 
Educativa. 

• El Projecte s'organitza en el mateix Institut , tots  els dilluns de 17:00 a 18:00, des de el 13 de novembre de 2017 fins al 14 de maig de 2018. 

Conclusió 

 
 
 

• Desprès de treballar l'objectiu principal del projecte FEM1, que ha estat oferir reforç escolar a l'alumnat de CFGM, arrivem a la conclusió, que s'ha proporcionat el 
suport adequat als alumnes , per millorar els hàbits de treball, s'els ha ajudat a consolidar els aprenentatges, amb el que s'ha obtingut  una millora dels resultats 
acadèmics i per últim ,s'ha ampliat la seva percepció del projecte de vida formatiu. 
 

• Resultats obtinguts :  15%  ( 3 alumnes) abandonen el Cicle,  35% ( 7 alumnes, no promocionen de curs) i 50% ( 10 alumnes, promocionen a 2on.) 
 
 
 


