Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

La tutoria i les entrevistes amb les famílies
22 i 29 de gener de 2019
Programa:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

Sectorial: Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i Educació
Presencial
15h
22 i 29 de gener de 2019
De 9.30 a 14 i de 15 a 18h (el curs inclou dinar subvencionat)

Presentació
Una de les funcions més importants del tutor és la de mantenir una comunicació fluïda amb la família de
l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim
d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin més.
Els tutors no acostumen a tenir una preparació específica per fer l’entrevista. En aquest curs es treballarà
específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, de manera que serveixi als professionals de l’educació de qualsevol
nivell per conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb la màxima eficàcia, eficiència i elegància.
Aquesta formació es pot fer també en un centre educatiu per a tot un equip de tutors d’una escola, de
forma que es pot arribar a tenir una manera de fer comuna, correcta des del punt de vista tècnic i consensuada per tot l’equip docent.

Destinataris
Adreçat a docents de qualsevol etapa educativa que vulguin treballar la tècnica de l’entrevista amb
les famílies per poder-la aplicar ràpidament a la pràctica professional.
També pot ser molt interessant per a coordinadors i directius que estiguin estudiant la manera
d’establir una forma comuna de fer les entrevistes en el propi centre.

Objectius







Reflexionar sobre la relació família - institució educativa.
Analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.
Reflexionar sobre l’estil de comunicació.
Anivellar l'autoestima i practicar la comunicació assertiva, l'escolta activa i l'empatia.
Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Continguts
1. Competències emocionals per a les entrevistes amb la família. L'actitud d'adult a adult segons
l'esquema PAN de l'anàlisi transaccional.
2. Escola i família. La visió sistèmica de l'educació.
3. Un cas especial de conversa de treball: l'entrevista amb pares i mares. El temps, el lloc, la
comunicació no verbal, estructures verbals, fases de l'entrevista, l'objectiu i el resultat.

Formadora
Marta Albaladejo Mur. Llicenciada en Filologia, psicoterapeuta, coach i formadora habitual de la FECC.

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs
- Aturats
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent
en la data d’inici del curs

Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una
vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Trobareu el cursos ordenats per
data d’inici.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat
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Carrer dels Àngels 18, 3r. 08001 BCN |
fecc@escolacristiana.org
 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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