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1.Organització del curs

• Calendari :

L’inici de les classes va ser el 24 d’octubre de 2016 i finalitzaren el 21 
de juny de 2017

• Horari dels alumnes: de 8.30 a 11.30 i de 12.00 a 14.00 hores. 
Esbarjo de 30 minuts

• Horari dels professionals:

• Professorat : De dilluns a divendres de 8.30 a 15.00, realitzant 20 
hores lectives setmanals (17 hores lectives i 3 hores de tutoria) i 8 
hores d’horari fix (4 guàrdies, 2 hores de reunions de departament i 
2 hores de dedicació)

• TIS:  De dilluns a divendres de 8:30 a 15:00, un total de 37’5 h



 Tasques dels professionals:

Orientadora  i Tècnica FP

-   Planificació de la tasca;  Pla de treball del curs;  Memòria; Programació; 
Planificació i programació dels mòduls

↖ Participació en els òrgans de gestió i coordinació del centre

↖ L’orientadora ha assumit la tutoria del curs

Tècnica Integració social (T.I.S.)

- Control d’absentisme;  Control en patis i espais comuns

- Gestió de les excursions, sortides, activitats i  altres contactes amb l’exterior 

- Contacte amb empreses per pràctiques  



Espais i recursos:

- Aula ordinària de l’Institut Domènech i Montaner de Reus

S’està habilitant l’espai pels pròxims cursos en un mòdul prefabricat on es 
podran ubicar els quatre cursos d’IFE

- Compartim espais comuns amb la resta d’alumnes de l’Institut (pati, 
cafeteria, biblioteca, sala d’actes)

- Recursos TIC (projector i impressora), ordinador portàtil per realitzar la 
tasca docent a l’aula ,  4 ordinadors de sobretaula pels alumnes

El material necessari s’ha obtingut de la partida pressupostària assignada 
per l’Institut



2. Relacions amb el centre educatiu i 
l’entorn 

Equip docent:

• L’equip IFE ha estat adscrit al Departament de FOL. S’ha participat a les 
reunions de departament, reunions d’equip docent i de tutors de cicles 
formatius, claustres ordinaris i extraordinaris

• Ens hem coordinat amb el Departament de diversitat (orientador del 
centre) i amb el Cap d’estudis de Cicles Formatius



Alumnat: 

Activitats i festes del centre:

Festa fi de primer trimestre (cinema), amic invisible, carnestoltes, Sant 
Jordi, Port Aventura i festa fi de curs

Esbarjo

S’ha realitzat el descans en el mateix horari que la resta d’alumnat del 
centre, amb possibilitat de sortir del centre o quedar-se a la cafeteria o al 
pati

Sortides

Al llarg del curs se n’han realitzat 17, amb l’objectiu de conèixer l’entorn, 
complementar les activitats de l’aula i conèixer diferents tipologies de 
comerços 



Famílies: acollida i seguiment

Es realitza una reunió inicial amb totes les famílies, amb el  Director, 
Cap d’estudis de Cicles Formatius i Orientador del Centre. Presentació 
de l’aula i del curs per part de la Professora Especialista i l’Orientadora 

El llarg del curs s’ha fet un seguiment continuat amb totes les famílies, 
establint una entrevista inicial amb cadascuna d’elles i tutories de 
seguiment

Seguiment diari de les faltes d’assistència o retards,  registrant 
diàriament el motiu de la falta realitzada



3. La implantació de IFE: dificultats i 
oportunitats 

Dificultats:

Manca d’habilitats socials, inestabilitat emocional (atacs d’ansietat), baixa 
autoestima, diferents procedències i nivells de coneixement

Oportunitats:
Actitud positiva del grup-classe, interès, recolzament de les famílies, 

satisfacció dels alumnes i famílies, contacte amb l’entorn (sortides)



4. Valoració general 

• Valoració molt positiva
• S’ha fet evident la necessitat d’aquest recurs educatiu
• La implantació en un institut ha promogut la inclusió
• És molt important que la selecció de l’alumnat sigui l’adequada 

(necessitat d’entrevista prèvia amb alumnes i família)
• Necessitat dels espais adequats per desenvolupar el currículum
• Es proposa que l’inici de les pràctiques sigui durant el tercer curs i es 

planteja fer activitats de voluntariat
• Al llarg del primer curs s’ha observat que hi ha continguts i hàbits 

bàsiques no assolides



Resum 2016/2017

 

• Blog IFE 

   http://ifereus.blogspot.com.es/

• Vídeo final de curs 2016/17

https://www.youtube.com/watch?v=XCNIxKZyd84

http://ifereus.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XCNIxKZyd84
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