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PROGRAMA DE TUTORIA per la COHESIÓ DE GRUP
Confiança, respecte, col·laboració i unió
La finalitat del programa és crear un espai on sumar l’ unicitat i singularitat de cada
alumne, i resulti un grup on els alumnes se sentin a gust, generant un clima a l’aula
més harmònic, beneficiant directament al funcionament diari de l’aula i al benestar
emocional de cada alumne.


El programa fomenta les habilitats socials; saber escoltar, demanar un favor,
donar les gràcies, disculpar-se, saber donar i rebre una crítica, saber dir no,
resoldre conflictes, expressar sentiments, empatitzar, ... .



El programa millorà les relacions interpersonals,
comunicació.



El programa genera confiança, respecte i actitud positiva.



El programa fomenta l’aprenentatge cooperatiu.

la cooperació i

la

L’aula ha de ser un espai per compartir (parlar i escoltar), per col·laborar (i no
competir), per enriquir-nos de les habilitats de cadascú, per què hi hagi consens,
autonomia de grup, per créixer i PER APRENDRE tothom de tothom.

Destinataris: Cicle superior de Primària, ESO i Batxillerat
Durada: Durant el curs escolar. Pot haver una sessió única o vàries.
Temporització
Visita / reunió amb el tutor/a - Al centre escolar
Per conèixer el grup a través de la visió del tutor/a (com es relacionen entre
iguals, conducta de grup, motivacions, clima,...).
Durada: 1 hora aprox.

1era sessió – Al centre escolar
(pot ser el mateix dia, 1,5 hores desprès que la reunió amb el tutor/a ).

Aquesta sessió és per que el facilitador conegui directament al grup
d’alumnes (com es relacionen entre iguals, la seva conducta, lideratges, respecte mutu,
confiança, el clima de grup, els possibles conflictes,...)

A partir de la informació treta, es farà una diagnosis i es proposarà al
tutor/a un seguit d’accions i /o activitats continuades durant el curs
(mensuals, trimestrals,... a l’aula, en sortides,...).
El tutor/a podrà escollir les accions i/ o activitats que consideri adient al grup.
Metodologia: Es realitzaran diferents / dinàmiques lúdiques.
Durada: 1,5 hores aprox. Espai: A l’aula
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PREUS:
Preu Visita / reunió amb tutor/a i 1 sessió a l’aula: 8,50 € / alumne
Preu sessions de continuació de 1,5 hores a l’escola : 7 € / alumne / sessió
Preu sortida amb una activitat a Can Mateuet o Parc Mediambiental: 11,50 / alumne
**A concretar preu especial per a desenvolupar el programa en diferents classes del
mateix centre escolar.

IVA inclòs
**Grup mínim 20 alumnes
**Preus vàlids per a centres escolars a menys de 25 km de Cardedeu
**No inclou el desplaçament de la sortida

“Pel foment dels socials i de creixement personal”
“Pel foment de l’educació emocional”

OBSERVACIONS:
. En el cas de desenvolupar l’activitat en un espai públic, l’escola prèviament ha de
demanar autorització a l’ajuntament o districte corresponent.
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 %.
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