SUPORT AL DOCENT: Recursos, eines per facilitar al professorat i a l’acció tutorial


ORIENTACIONS DAVANT SITUACIÓ DE CONFINAMENT:

-Orientacions del Departament davant la situació de confinament, cercar apartat Ensenyaments de formació professional:
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-confinament/
-Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/
-BenestarEmocional:http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/psec/benestaremocional/


COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE:

-Coeducació i Igualtat de Gènere: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/ https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/


DIVERSITAT I INCLUSIÓ:

-Alumnat NESE: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/
-Diversitat i Inclusió: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/
-Atenció educativa als alumnes NESE ( Necessitats Específiques de Suport Educatiu ):
1.

Necessitats derivades de trastorns de l’aprenentatge i la comunicació:
-Dislèxia: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-detrastorns-de-laprenentatge-i-la-comunicacio/comunicacio-i-llenguatge/dislexia/
-Trastorn per dèficit d’atenció: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-alsalumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatge-i-la-comunicacio/trastorn-per-deficit-atencio/

2.

Necessitats derivades de la discapacitat auditiva: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-alsalumnes/nese/nese-derivades-de-discapacitat-auditiva/
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3. Necessitats derivades de la discapacitat visual: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-alsalumnes/nese/nese-derivades-de-discapacitat-visual/
4. Necessitats derivades de la discapacitat intel·lectual: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-alsalumnes/nese/nese-derivades-de-discapacitat-intellectual/
5. Necessitats derivades de trastorns de l’espectre autista: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativaals-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-lespectre-de-lautisme/
6. Necessitats derivades de trastorn greu de la conducta: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativaals-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorn-greu-de-conducta/
7. Necessitats derivades de la situació de malaltia: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-alsalumnes/nese/nese-derivades-de-situacio-de-malaltia/
8. Alumnat nouvingut o alumnat de suport lingüístic i social: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativaals-alumnes/nese/nese-derivades-de-desavantatge-educatiu/
9. Alumnat amb discapacitat física: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nesederivades-de-discapacitat-fisica/


ORIENTACIÓ EDUCATIVA:

-Educació al llarg de la vida: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/
-Estudiar a Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
-Mapa d’estudis a Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
- Acció tutorial i Orientació a FP: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/accio-tutorial-i-orientacio/
-Orientació ( conec els meus interessos, m’informo dels diferents estudis, exploro el món laboral, com soc? On soc? Les meves decisions
) http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
-Cercador d’estudis:http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cercador-estudis/cercador/
-Exploro el món laboral:http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/exploro-mon-laboral/
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- Guia d’orientació professional coordinada:
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/guia- dorientacio-professional-coordinada/
- Saló de l’ensenyament: http://www.ensenyament.com/ca/
- Saló de l’ocupació juvenil: http://www.salocupaciojuvenil.com/
- Barcelona activa: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/joves/joves.do
- Diccionari de les professions: https://www.educaweb.cat/professions/
- Qüestionari d’autoconeixement: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
- Intel·ligències múltiples: https://howardgardner.com/multiple-intelligences/
- CLOE-aplicació SOC per definir l’objectiu professional personal:https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/eines-irecursos/definir-el-propi-objectiu-professional/cloe


TECNIQUES D’ESTUDI

-

Hàbits de treball: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/sep/orienthabits/
Recursos formatius FP: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/
Orientacions secundària recursos: http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/actuacio-extraordinaria-activitatsautoaprenentatge/Orientacions-centres-tancament-coronavirus-19-03.pdf
Recursos Ministeri d’Educació tot FP: http://www.todofp.es/profesores/recursos.html
Orientacions tècniques d’estudi ( ho poden posar en pràctica els propis alumnes ) : http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/
Orientacions tècniques d’estudi ( ho poden posar en pràctica els propis alumnes ) :
http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html
Suport recursos educatius: https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos
Tècniques d’estudi: https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/tecniques-estudi/
Recursos audiovisuals per l’estudi : http://www.edu3.cat/

-

Marta Brichs
Setembre, 2020
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